
Iker Aranburu

B
ernard Tapieren eta
Credit Lyonnaisen
arteko aferak dagoe-
neko bazituen nahiko
osagai interes handia

erakartzeko: ministro ohi baten
engainua, banku nazionalizatu
baten trikimailuak, bitartekari-
tza susmagarriak, nazioarteko
erakunde garrantzitsuenetako
baten inguruko zalantzak... Eta
aste honetan beste bat gehitu
zaio: astelehenean, poliziek Fran-
tziako enpresa nagusienetako bat
atxilotu zuten, Stephane Richard
Orange-France Telecom teleko-
munikazio enpresako presiden-
tea. 

Bi egunez galdekatu ondoren,
asteazkenean epailearen aurrean
deklaratu zuen Richardek, eta in-
putazio batekin atera zen, «iruzu-
rra talde antolatuan». Ikertzaile-
ek ikertu dute orain zer ikusia
duen Richardek Tapieren eta CL-
ren arteko auzia konpontzeko
Frantziako aurreko gobernuak
erabakitako bitartekaritza gares-
tian. Orangeko lehendakaritza
hartu aurretik, Christine Lagar-
de Finantza ministro zenaren ka-
bineteburua izan zen. Azken ho-
rrek erabaki zuen, teorian, afera
Frantziako Estatuari oso garesti
—403 milioi euro— atera zaion bi-
tartekaritza baten bidez konpon-
tzea.  

Auzia luzerako doa, baina da-

goeneko nahiko hari luzea badau-
ka. 

1. Zein da Bernard
Tapie?
1980ko eta 1990eko hamarkadako
pertsona publiko ezagunenetako
bat da Bernard Tapie (Paris, 1943).
Kantari gisa lortu ez zuen arra-
kasta erdietsi zuen enpresa mun-
duan, kinka larrian zeuden en-
presak goitik behera berregitura-
tu eta berriro salduta. Terraillon,
La Vie Claire, Look, Wonder eta
beste batzuk igaro ziren bere es-
kuetatik 1980ko hamarkadan, eta
1990ean, berriz, bere proiektu ku-
ttunena, Adidas. Hizkera zuze-
nak eta xarma pertsonalak la-

gunduta, izar mediatikoa bilaka-
tu zen telebistan, eta kirol mun-
duan sartzea erraztu zion horrek:
La Vie Claire taldea osatu zuen
Bernard Hinaulti bosgarren Tou-
rra irabazten laguntzeko, eta
1986an Marseillako Olympique
futbol taldea eskuratu eta haren
urrezko aroa abiatu zuen, Jean
Pierre Papin, Didier Deschamps,
Abedi Pele eta Eric Cantonaren
mailako jokalariekin. Aurreko
jarduerekin nahikoa ez, eta politi-
kan ere hasi zen, François Mitte-
rrandek Tapieren moduko per-
tsonaiak nahi zituelako inguruan
bere bigarren agintaldian kutsu
berritzailea emateko. Ezkerreko
taldeen mesfidantzarekin, lege-
biltzarrerako hautagai jarri zuen

Mitterrandek, irabazteko ezinez-
koa zirudien Bouches du Rhone-
ko barruti batean. Hauteskunde-
ak galdu zituen, baina irregular-
tasunak izan ziren, eta bigarren
aukeran irabazi zuen. Behin kar-
guan zela, sona handia lortu zuen
Jean Marie Le Pen ultraeskuinda-
rrari eta, oro har, Fronte Naziona-
leko hautesleei modu zuzenean
eraso egiteagatik.

2. Non sortu zen auzia?
1992an, Edith Cresson lehen mi-
nistroa kargutik kendu zuen Mi-
tterrandek, eta Pierre Beregovoy
jarri zuen haren ordez. Gobernu
berrian aurpegi berriak sartu
nahi zituen, eta, PS aurka egona-
gatik, Tapieri Hirirako ministro
izatea eskaini zion. Harentzat be-
reziki sortutako kargua zen, eta
auzo baztertuen egoera hobetze-
ko helburua zuen. Baina baldin-
tza bat jarri zion: bere enpresen
jabetza uztea. Proposamena
onartu zuen Tapiek. Saldu behar
zuen enpresen artean izarra Adi-
das zen, kirol jantzietako enpresa
alemaniarra. Bi urte lehenago
erosi zien enpresaburu frantzia-
rrak Adi Dassler sortzailearen
seme-alabei, eta berregitu-
raketa handia ari zen egiten. Ga-
lera handiak zituen Adidasek, eta
Nike, Reebook eta beste lehiaki-
deek aurretik egindakoa egitea
erabaki zuen: Europako fabrika
batzuk itxi eta ekoizpena herrial-
de merkeagoetara eraman zuen,
banaketa sistemak modernizatu
zituen, eta marketin kanpaina
handia egin zuen —Tapiek alda-
tutako logoari eusten dio hogei
urte geroago—.

3. Zer ikusteko du Credit
Lyonnaisek aferan?
Tapieren enpresa taldearen ban-
ku nagusia SdBO zen, Credit
Lyonnaisen filial bat. Hari agindu
zion Adidasentzat erosle bat bila-
tzea, eta gutxieneko prezio bat
markatu zion: 2.100 milioi libera,
gaur egungo 472 milioi euro. Bes-
te akordio bat ere izenpetu zuen
Tapie CLrekin: beste enpresak
banan-banan salduko zituela, eta
horiekin lortutako dirua lehenik
eta behin taldeak bankuarekin
zuen zorra kitatzeko erabiliko
zela. Bi parteen arteko harreman
estua erakusteko, halaber, eraba-
ki zuten bien artean inbertsio
funts bat sortzea enpresa interes-
garrietan parte hartze txikiak
hartzeko.

4. Non sortu zen
arazoa?
1993ko otsailean, CLk Adidas sal-
du zion Robert Louis Dreyfus en-
presaburuari, doi-doi Tapiek fin-
katutako gutxieneko prezioan.
Ministroak ez zuen protestarik
egin. Geroago jakin zen, ordea,
CLk ez zuela garbi jokatu: zerga

‘Oh là là’,
zer eskandalua
Stephane Richard Orangeko kontseilari ordezkaria atxilotzeak eta
inputatzeak berriro lehen lerrora ekarri du Tapie-Credit Lyonnais afera.
Hogei urteko soka du auziak, eta Frantziako agintari handiak zipriztintzen
ditu, tartean Christine Lagarde Nazioarteko Diru Funtseko zuzendaria.
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Frantziako Errepublikako Justizia Gortea ez da ausartu Christine Lagarde akusatzen, baina ez du baztertu. JULIEN WARNAND / EFE



Aferaren aktore nagusiak

Christine Lagarde
Nazioarteko Diru Funtseko zuzendaria

Finantza ministroa zen Tapie-CL auzia arbitratze
baten bidez konpondu zutenean. Arbitratzea
onartzeko eta haren epaiari ez helegiteko eraba-
kiak bere kabuz hartu zuela esan du, Sarkozyren
presiorik gabe. Lekuko gisa deklaratu du.

Bernard Tapie
Enpresaburua

Adidas enpresaren salmentan Credit Lyonnais
banku nazionalizatuak iruzur egin ziola salatu
du. Hamabi urteko auziaren ondoren, arbitratze
batzorde batek Tapieri 403 milioi euroren kalte-
ordaina ematea erabaki zuen.

Stephane Richard
Orangeko presidentea

Frantziako telefono konpainia nagusiko presi-
dentea astelehenean atxilotu eta asteazkenean
inputatu zuten, «iruzurra talde antolatuan» egi-
teagatik. Christine Lagarderen kabineteburua
zen. Oraingoz eutsi dio Orangeko karguari.

Claude Gueant
Sarkozyren kabineteburua

Nicolas Sarkozyren gertuko laguntzailea. Haren
bulegoa eta etxea arakatu dituzte ikertzaileek,
argitu nahian orduko presidenteak Tapieri sos-
tengu politikoa ordaindu nahi ote zion CLrekiko
auzian arbitratze partzial bat ezartzean.

Pierre Estoup
Epailea

Arbitratze epaitegiko hiru kide-
etako bat. Inputatuta dago
maiatzaz geroztik, hedabide
batzuek jakinarazi ondoren Ta-
pierentzat lan batzuk egin zi-
tuela. Astekari batek kaleratu
du Tapiek sinatutako liburu bat
zuela etxean. Beste epaileeta-
ko batek, Jean Denis Bredinek,
Tapierekin loturak izan zituela
uste dute.

J.F. Rochi
CDR ‘banku txarreko’ burua

Credit Lyonnaisen aktibo txa-
rrak garbitzeaz arduratu zen
CDR egiturako presidente izan-
dakoa. Richardekin batera atxi-
lotu zuten astelehenean, eta
inputatuta dago. Richardek
esan du Rochik proposatu zue-
la arbitratzea eta dosierraz ar-
dura osoa zuela. Rochik sala-
keta hori ukatu du.

J. L. Borloo
Finantza ministro ohia

Lagardek Nazioarteko Diru
Funtseko buruzagitza hartzean
Borlook hartu zuen Finantza
Ministerioaren ardura, lau as-
tez. 1980ko hamarkadan Ta-
pieren abokatua izan zen.
Oraingoz inork ez du deklara-
tzera deitu.
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paradisuetan espreski sortu zi-
tuen bi enpresari saldu zien Adi-
das, eta horiek arduratu ziren
gero enpresa Dreyfusi saltzen.
Operazio ezkutu horri esker, ia
400 milioi euroko irabazia lortu
zuen bankuak. 

5. Zer egin zuen Tapiek?
Ezer gutxi. Hasteko, urte batzuk
pasa behar izan zirelako ustezko
trikimailuaren berri izateko. Gai-
nera, CLk beste mugimendu bat
egin zuen Tapieren aurka, min-
gain gaiztoen arabera, ezkerra-
ren barruan askok haren ibilbide
politikoa zapuztu nahi zutelako.
Kontua da CLk enpresa taldearen
bankarrota adierazi zuela, eta,
Frantziako legearen arabera, po-
rrotean dagoenak legez debeka-
tua du hartzekodunari aurka egi-
tea. 

6. Zergatik egin zuen
porrot Tapieren 
enpresa taldeak?
CLk hala nahi izan zuelako, eta
huskeria bat baliatu zuen hori

egin ahal izateko. 1994ko martxo-
aren 24rako bere ondasunen ba-
lioari buruzko azterketa bat
eman behar zion Tapiek bankua-
ri. Ez zuen egin, eta martxoaren
25ean kontratua hautsitzat eman
zuen CLk, Tapieren harridurara-
ko. Akordiorik ez zegoenez, haren
bidez atzeratutako zor ugari bere-
hala ordaindu behar zituen Ta-
piek, baina, horretarako nahiko
dirurik ez zuenez, porrot egoeran
deklaratu zuten epaileek. Horre-
lako kasuetan ohikoak diren ne-
goziazioak ez ziren izan, CLk ez
zuelako nahi izan. Tapiek bere en-
presak eta ondasun pertsonalak
galdu zituen. Ordurako haren iza-
rra itzaltzen ari zen: 1993ko mar-
txoan ezkerrak hauteskundeak
galdu zituen, eta, bi hilabete gero-
ago, US Valenciennes futbol tal-
deak salatu zuen OMk jokalari
batzuk partida erosi zietela. Auzi
horregatik kondenatu zuten Ta-
pie, eta bozetan emaitzak lortu
arren —botoen %12 lortu zituen
Europako Legebiltzarreko hau-
teskundeetan, Energie Radicale
zerrendako buru—, ibilbide poli-
tikoa utzi behar izan zuen. 1997an

bete zuen espetxe zigorra, hamar
hilabetez. Handik ateratzean
kantari eta aktore bezala lan egin
zuen, eta enpresa mundura itzuli
zen 2009an.

7. Zer du ikustekorik
Frantziako Estatuak?
Credit Lyonnais guztiz Frantzia-
ko Estatuaren menpe geratu zen
Mitterranden garaipenak ekarri
zuen olatu nazionalizatzailean.
Estatuaren zaintzapean hazi
zuen hedatze politika arriskutsu
bat, eta, horren ondorioz, porrot
egiteko zorian izan zen 1993an.
Parisko gobernuak banku txar
bat sortu zuen CLren atal kalte-
tuak likidatzeko, CDR izenekoa.
Hura ere auzitara eraman zuen
Tapiek 1995ean, Adidasen sal-
menta dela eta. 

8. Zer egin zuen
Justiziak?
Afera hamabi urtez izan zen epai-
tegietan, gora eta behera. Lehen
epaia Tapieren aldekoa izan zen,
1996an, baina hala izan dira ondo-

ren iritsitakoak ere, baina CLren
helegiteek lortu zuten enpresabu-
ruak kalte-ordainik ez jasotzea.
Azkenean, 2007an, bi parteek 
—Tapiek eta Estatuak, CDRren
bidez— hitzartu zuten afera auzi-
tegi penaletatik ateratzea eta ar-
bitratze baten bidez konpontzea.
Ohiko prozedura da hori enpresa
edo pertsona pribatuen artean,
baina lehen aldia zen estatuak
parte hartzen zuena afera batean. 

9. Zer erabaki zuten
arbitratze epaileek?
Hiru epailek osatu zuten arbitra-
tzea: Pierre Estoup Versaillesko
Dei Auzitegiko presidente ohiak,
Jean Denis Bredin abokatuak eta
Pierre Mauzeaud Auzitegi Kons-
tituzionaleko presidente izanda-
koak. 2008ko uztailaren 7an, arbi-
tratze epaileek CDR zigortu zuten
Tapieri 403 milioi euroren kalte-
ordaina ordaintzera, horietatik
45 milioi kalte moralarengatik. Bi
arrazoi aipatu zituen: CLk ez
zuen leial jokatu bere bezeroare-
kin operazioa ezkutatzean, eta
Adidasen salmentan bere intere-

sen alde esku hartzeko debekua
hautsi zuen. 

10. Zer egin zuen
estatuak? 
Gobernuak, Christine Lagarde
orduko Finantza ministroaren bi-
dez, helegiterik ez jartzea erabaki
zuen, eta isuna osorik ordaindu
zion Tapieri. Erabaki horrek su-
tan jarri zituen ezkerreko eta zen-
troko oposizioko alderdiak. Sala-
tu zuten Tapie 2007ko hauteskun-
de kanpainan Nicolas Sarkozyren
alde agertu izana ordaintzen ari
zitzaiola, eta arbitratze batzorde
pribatuko kideen independentzia
auzitan jarri zuten. Administra-
zio Auzitegian helegitea jarri zu-
ten, baina hark arbitratzearen
ebazpena berretsi zuen 2009ko
urrian.  

11. Auzia horrela itxi al
zen? 
Tapieri dagokiona bai, oraingoz;
baina arbitratze batzordea sor-
tzeko erabakiari buruzko auzia
zabaldu zen. 2011n, Errepublika-
ko Justizia Gorteak Lagarderen
aurkako auzibidea ireki zuen,
«boterea gehiegikeriaz erabiltze-
agatik». Auzitegi hori da minis-
troak ikertu edo epaitu ditzakeen
bakarra. Maiatzaren amaieran bi
egunez luze galdekatu zuen, bai-
na ez zen inputatzera ausartu. Le-
kuko lagundu izaera du, eta bali-
teke aurrerago haren aurkako
akusazioa egitea. Behin eta berri-
ro ukatu du Nicolas Sarkozyren
agindua jaso zuela Tapieren alde-
ko arbitratze bat antolatzeko eta
haren ebazpenari ez helegiteko.
NDFko buruzagitza hartu zuene-
an jakina zen arazoak izan zitza-
keela Justiziarekin, baina ez zi-
tzaien garrantzia eman nahi izan.
Lagarderen aurrekoak, Domini-
que Strauss-Kahn frantziarrak,
bortxaketa afera bategatik dimi-
sioa eman behar izan zuen.

12. Zer du ikustekorik
Richardek auzian? 
Gobernukide ez zirenen ardura
ere ikertzeari ekin zion iaz gober-
nu sozialistak, boterea hartu eta
gutxira. Ikerketapean dagoeneta-
ko bat da Stephane Richard,
Orange-France Telecom enpresa-
ko kontseilari ordezkaria. Ri-
chard Lagarderen kabineteburua
zen arbitratzea erabaki zen ga-
raia, eta, ikertzaileek uste dute-
nez, berak kudeatu zuen. Astele-
henean eta asteartean deklaratu
zuen poliziaren aurrean, eta aste-
azkenean epaileak inputatu egin
zuen, «iruzurra talde antolatuan»
egin izana akusatuta. Oraingoz
eutsi dio Orangeko buruzagitzari,
baina baliteke gutxi irautea kar-
guan.  Estatua Orangeren %27ren
jabe da, eta Fleur Pellerin Enpre-
sa Txikien ministroak iradoki du
ordezkatuko dutela. 


