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Finantza-sistema: erronkak eta aukerak 

 
Gure finantza-erakundeek bizirik irauteko, funtsezkoak dira hedapen-
politikak, zerbitzuaren kalitatea eta autogobernua  
 
Hogeita hamar bat adituk finantza-sistemaren erronkak eta aukerak aztertuko 
dituzte Iruñean, Sabino Arana Fundazioak antolatu elkarraldi batean  
 
Sabino Arana Fundazioaren prentsa-bulegoa. Iruñea, 2012ko azaroaren 15a 
 
Hogeita hamarrez goiti adituk —ekonomia eta enpresa arloetakoak, finantza-
erakundeen ordezkariak…—  hitzordua ukan dute egun Iruñeko Tres Reyes hotelean, 
Sabino Arana Fundazioak sustatu elkarraldi batean; jardunaldiaren helburu nagusia izan 
da, gure finantza-erakundeek aitzinean dituzten erronkei nahiz aukerei buruzko gogoeta 
bat sustatzea; izan ere, haien jarduketa globaltasunak markatu esparru baterantz 
orientatu beharko da,  eta gainera, bizi ditugun garaiotan, ziurgabetasuna nagusi den 
testuinguru batean.  
 
Xedea izan da, finantza-sistemaren orainaz eta geroaz debatitzea eta gogoeta egitea. 
Izan ere, gure finantza-erakundeek hartuko duten jarrera erronka bat da, komenigarria 
delarik horretaz oinarri sendoak finkatzea. Ezen beharrezkoa da halako gogoeta bat 
egitea non, balioetan oinarriturik egoteaz gain, iraunkortasuna eta erantzukizuna 
datxezkion jarrera bat bidera dezan. 

Adituen gogoeten ardatz nagusiak, bertzeak bertze, honako puntu hauek izan dira: gure 
finantza-entitateak ingurune globaletan lehiatzeko gai izanen ote diren;  Herri garen 
aldetik zein ekarpen eginen dioten gure garapenari; edo banku-batasun baten aukerak… 

Hartara, Sixto Jiménez ekonomialari, Nafarroako Kutxako kontseilari ohi eta Tutti 
Pastako presidentearen iritziz, “Estatu mailako ekonomia luzaroan biziko da 
makaltasunak harturik”. Izan ere, Jimenezen aburuz, “higiezinen burbuilak ekonomia 
desorekatu duelarik, aldi berean, eta zoritxarrez, munduko finantza-krisia agitu da, 
haren ondorioak larriagotuz eta berandutza areagotuz; aipatu gertakariak, horrek guziak, 
finantza-erakundeak deskapitalizatu ditu, eta hala egiten jarrai dezake”. 
 



 

“Euskal Herrian —dio— Nafarroako Kutxa galdu dugu, baina Kutxabanken integraturik 
geratu diren hiru erakundeek “sektore ratiorik onenak dituzte”. “Hala eta guziz ere, 
Nafarroako Kutxako kontseilari ohiaren aholkua da, erosketa berriez denaz 
bezainbatean, zuhurtasunez behar dutela jokatu, ongi aztertu kanpo-merkatuetaranzko 
eta zerbitzu berrietaranzko dibertsifikazioa, eta argi ukan beren eginkizuna herria 
zerbitzatzea dela”. 

Tutti Pastako presidentearen irudiko, “enpresek finantza-zerbitzu zaluak behar dituzte, 
fisikoki eta psikologikoki hurbilak eta modu egonkorrez inplikatuak, eta erakundeen 
kontzentratzea eta haien egoitzak  urruntzea  kontrako norabidean doa”. 

Bertzalde, EHUko Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko katedradun eta Globernanceko —
Gobernantza Demokratikorako Institutua— idazkari Juan José Álvarezen hitzaldia 
egituratu duen ardatzaren osagaiak izan dira: krisia; finantza-merkatuen exijentzia 
berriak, eta autogobernurako tresnen erabilpen egokia egitea, gure Kutxen gizarte-
ekintzaren bilbe osoa hondatzeko arriskuari aurre egiteko. 

Juan José Álvarezen irudiko, Aurrezki Kutxen ereduaren bilakaerak “finantza-
inklusioaren alderantz joan behar du, sektorean oligopolioak sortzea ekidinez eta txit 
gizarte-ekintza garrantzitsua egikarituz”. 

Orobat, beraren iritziz, “kapital-beharrizan berriek (kapital gehiago eta hobea) 
merkatuetara jo beharra ekarriko dute, baina hori egin beharko da, homologaturik 
dauden finantza-produktu eta erakunde jaulkitzaileekin, haiek ohiz erabiltzen 
dituztenekin, alegia”. 
 
Euskal finantza-sistemari dagokionez, erran du: “orain ari gara pairatzen banku-
erakundeen beste kudeatzaile batzuen jardunbide negargarri eta arduragabearen 
ondorioak”, baina, horregatik guztiagatik ere, “gauzatu den bat egitea eredugarria izan 
da, beti ere, lege-eskakizunen eta gure Kutxa bakoitzaren gizarte-ekintzaren mamia ez 
izaeragabetu  beharraren arteko orekaren bila, eta asmo horrekin; kultur eta gizarte-
laguntzazko mezenasgo hori  eredugarri eta giltzarri izan da gure lurraldeak 
egituratzerakoan”, azpimarratu du. 
 
“Erreskatearen mezuak berriro distortsionatu dituelarik gure aurreikuspenak —erran 
duenari  jarraiki—,  geure autogobernu-tresna guztiak erabili behar ditugu, politikoak 
zein juridikoak, gizarte-ekintzaren bilbe  horren guztiaren izaeragabetzeari aurre 
egiteko. Erreskatetik eratorritako memorandumak, gauzatu den bat egitean sortutako 
bankutik kutxak erabat jaregitera behartuko du, eta oraingo kutxak (bbk, kutxa eta caja 
vital) fundazio bereziak besterik ez dira izango, halako eraz ezen, haien ondarea eta 
funtsak ez baitira banku-negoziotik esekita egongo, ez horren menpe egongo, ezpada ze 
euren laguntasun-iturriak bilatu beharko dituzte”. 
 
Álvarez irakaslearen aburuz, “fundazioei buruzko gure geure legea edukita eta 
Fundazioentzako Babesletza bat edukita, guk dauzkagun bezala, ez dugu mimetikoki 
onartu behar erreskatetik eratorritako ondorio hori; bakoitzaren gizarte-ekintzen 
biziraupena babestu behar dugu, geure tresna juridikoak eta politikoak erabiliz eta 
banku-negozioa gure lurraldeen gizarte-izaerari atxikita segituko duela bermatuz”. 
 
Azkenik,  Juan Manuel Sinde Euskadiko Kutxako zuzendariorde nagusi ohia bere 
hitzaldian sektorearen Estatu mailako erabateko porrotaz mintzatu da. Europako banku-



 

batasuna da “salbazioa”, erritmo batez zein bestez egin; baina horrek ekarriko du,  
espainiar finantza-sektorea desagertzea, ezen Espainiako Bankuari geratzen zitzaizkion 
eskuduntzak —banku-ikuskatzaile gisa—  EBZren eskuetara igarotzen dira, eta 
Espainiako Bankua “Erregio Zuzendaritza” moduko bat izango da, eta benetako botere 
gabe jardungo du”. 
 
Ezta ere ez du posible ikusten euskal finantza-sektore bat, “tankera klasikokoa”, baina 
baderitze bideragarri, “oraindik geratzen diren euskal finantza-erakundeei”. Euskadiko 
Kutxako zuzendariorde nagusiaren arabera, “biziraupenaren gakoak  izango dira: 
“retail” jardueran fokalizatzea; zerbitzuaren kalitatea; euren jardun-eremuko 
merkatuetan kuota garrantzitsua edukitzea, eta balioa ekartzea familiei eta enpresei”   
 
“Horrek esan nahi du, igarri egin behar dela erabaki estrategikoak hartzean (bereziki 
hedapen-politiketan) eta desagertu diren entitate batzuek egindakoak bezalako akatsak 
ekidin. Testuinguru horretan, hala Kutxabank nola Euskadiko Kutxa/Ipar Kutxa eta 
Nafarroako Ipar Kutxa bideragarriak izan daitezke, zalantza barik, are gehiago, baita 
liderrak ere toki-esparruan, baldin eta igartzen badute ondo hautatzen negozioak eta 
zeintzuk merkatutan lehiatu”, erran du. 
 
Sinderen iritziz,  tamaina handitzearren bakarrik egiten diren hedapen-politikak ezin 
konponduzko okerra izan daitezke, baina, ordea, “zentzuzko izan daitezke, epe luzera 
hazkunde-aukerak erakusten dituzten merkatuetan % 10 inguruko kuota edukitzea 
ahalbidetzen dutenak”. 
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