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Kaixo lagunok! Hemen gara berriro ere Zirikatzen!en ale berezi honekin.

Hego Euskal Herriko Aurrezki Kutxen bankarizazioaren inguruko hausnarketa

egitea dugu helburu eta horretarako hainbat artikulu prestatu ditugu:

bankarizazio prozesua bera, Italiako Aurrezki Kutxen bankarizazio prozesua,

Aurrezki Kutxen historia eta egoera Europan, alternatibak eta terminoen glosar-

ioa. Gai oso garrantzitsu honen inguruan hain gutxi entzuten diren iritzi elka-

rtrukeak piztu eta horretarako beharrezkoa den informazio ulerkor eta erabilgar-

ria eskeintzea lortzea espero dugu monografiko honekin.

Mozkinak gero eta arinago eta gero eta gehiago

lortzea helburu duen sistema honek eta azken

hamarkadetako kultura bankarioak ekarri gaitu

gaur eguneko krisi egoerara. Eta gure diru-

arekin bankuak “erreskatatu” ondoren, hona

ekarri gaituen modelora bideratu nahi dituzte

Aurrezki Kutxak, bankarizatu nahi dituzte. Ez al

zen zentzuzkoagoa izango kutxak bankarizatu

baino bankuak “kutxarizatu”?

Estatu espainolak, bere Banku Zentralaren (BZ)

bitartez, presarekin aurrera ateratako 11/2010

Erret Dekretu-legean (“De órganos de gobierno

y otros aspectos del régimen jurídico de las

Cajas de Ahorros”) horrela justifikatzen da

bankarizazioa: “necesidad de llevar a cabo con

urgencia una reforma del marco jurídico de las cajas de ahorros, de modo que se

les faciliten diferentes alternativas de organización institucional, todas ellas con

26 3

Banku Etikoak, estatu bakoitzeko Banku Zentralak kontrolatzen ditu. Entitate

Etiko hauek, ezaugarri jakin batzuk bete behar dituzte, eta ohiko bankuak beza-

la, kaudimenaz eta likideziaz arduratzen dira. Jendeak uste duenaren kontra,

Banku Etikoek eskaintzen dituzten interesak eta organigrama (bozka eskubidea

kapital sozialaren araberakoa da) ohiko bankuen berdintsuak dira.  . 

Baina beste banka etika mota bat ere topa dezakegu, banka kooperatiba. Banka

mota honek aurretik aipatutako helburu berak betetzen ditu (ekonomia erreala

eta eragin erreala), baina bankuko funtzionamendua bera ezberdina da: asanbla-

dan funtzionatzen dute eta pertsona bakoitzak bozka bat du, pertsonen kapitala

kontuan hartu barik.

Amaitzeko komentatutako dena gauzatzeko, Bilbon bertan aurki ditzakegun,

bitarteko ezberdinen inguruko informazioa eskaini nahi dizuegu. 

Alde batetik,  2005etik

“Banca Etica Fiare”-k

Bilbon bulegoa dauka eta

printzipioz, aurrezki libre-

tak, gordailuak, mailegu

pertsonalak eta hipoteka-

rioak eskaintzen ditu.

Bolumena hartzen doan

heinean, estandarizazioa-

ren bila joko dute: kutxa-

zain automatikoak, txeke-

ak, tajetak... eskainiz.

Beste alde batetik, “Triods Bank”ek  orain dela pare bat hilabete bulego berria

ireki zuen Bilbon. “Triodos Bank”ek proiektu erreal, sozial eta kulturaletan inber-

titzen du, banka etikoaren filosofia aurrera eramanez.

Mozkinak gero
eta arinago eta

gero eta gehiago
lortzea helburu
duen sistema

honek eta azken
hamarkadetako
kultura bankar-
ioak ekarri gaitu

gaur eguneko
krisi egoerara.
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acceso a los mercados en las mejores condiciones posibles, y tratando de impulsar,

especialmente, su capacidad para atraer capital exterior” eta bankarizazio bide

horretan kutxei bankuei baino kapital portzentai handiagoa exijitzen die. Baina

zer dago hitz hauen atzean? Gure ustez helburu argi bat: pribatizazioa. Kapitalak,

Europan Alemaniaren bitartez batez ere, gastu soziala murriztu eta kudeaketa

publikoa pribatizatu behar direla erabaki du: lan erreformak, erretreten errefor-

ma, osasun eta hezkuntza aurrekontuen murrizketa, enpresa publikoen pribati-

zazioa… eta aurrezki kutxen bankarizazioa: kontrol publikoa ekidin eta gizarte-

ekintzarekin amaitu. Beraz, politika jakin bat atzean duen erabaki ekonomiko

baten aurrean gaude.

Hego Euskal Herriari dagokionez bi bide hartu ditu

prozesuak: Nafarroako Aurrezki Kutxa Euskal Herritik

kanpoko beste aurrezki kutxa batzuekin banku bat

osatzera, Banca Civica, bideratu du UPNk (Hego Euskal

Herrirako aurrezki kutxa bat osatzeko aukera soko-

ratuz) eta jada akzioak jaulki ditu, hau da, pribatizazioa

martxan dago. EAEn, berriz, hiru probintzietako aurrez-

ki kutxek, negozio finantzarioa eramango duen “Kutxa

Bank” bankua eta gizarte-ekintzarako beste eragile

autonomo bat osatu dute, beste prozesuekin alderatuta, gutxienez epe baterako

berezitasun batzuk dituena. Azken hau izango dugu hizpide ale honetan batez ere,

nahiz eta gai orokorragoak ere landuko ditugun. 

Lehenengo eta behin esan beharra dago prozesu guzti hauek jendarteari bizkar-

ra emanez egin direla hasieratik bukaerara. Parte hartu duten alderdi politiko

guztiek kutxen buruekin isilpean eta jendartearen parte-hartzerik gabe negozitu

dute, eta hau gaiaren garrantziagatik, bereziki larria iruditzen zaigu.

Beste alde batetik, oso harrigarria egiten zaigu Espainiako BZk euskal sistema

finantziarioaren nukleo zentrala desegituratuko duen inposizioak gatazka politiko

gogor baten pizgarri ez izatea (batez ere EAEn), hainbat eskumenekin (sinbolikoak

edo garrantzi askoz txikiagokoak) sortutakoak kontuan izanda.
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Banku Etikoen ekintzak ez du ohiko bankuen joko arauak aldatu nahi, finantza

munduaren baloreak aldatu baizik.

Banka Etikoaren sorrera bultzatu duten printzi-

pio eta baloreak hauek lirateke:

- Banketxe etikoak ohartzen dira, ekintza ekono-

mikoek ez–ekonomikoetan sorrarazten dituzten

ondorioak. 

- Kreditua, oro har, giza eskubidea da.

- Efizientzia eta urritasuna erantzukizun etikoa-

ren ezinbesteko elementuak dira.

- Diruaren eskualdaketen ondorioz sorturiko

mozkina denen ongizatea lortzeko ekintzetan

oinarrituta egon beharko da. Mozkina, egokita-

sunez parte hartu duten elementu denen artean

banatu beharko da.

- Edozein aktibitate etikotzat hartzeko, gardentasun osoz jokatu beharko du burut-

zen dituen operazioetan.

- Aurreztaile txikien parte hartzea sustatu behar da.

- Entitate etikoek, aurreko printzipioak aktibitate guztietan aplikatu beharko dituz-

te.

Banka Etikoaren beste ezaugarri garrantzitsua sistema finantzariotik kanpo geldit-

zen diren pertsonei erantzun ematea da:

- Aurrezkiaren ikuspuntutik: Errentagarritasun ekonomikoa eskaintzen duten pro-

duktuak eskainiz, balore etikoekin kontrajarriak ez direnak.

- Kredituaren ikuspuntutik: Ohiko bankuek finantzatzen ez dituzten pertsonak eta

enpresak finantzatuz. Aurkezten dituzten proiektuen bideragarritasuna onargarria

baldin bada, ez zaie ondarerik ezta abalik eskatuko dirua usteko orduan.

Hego Euskal
Herriari

dagokionez
bi bide

hartu ditu
prozesuak

Diruaren
eskualdaketen

ondorioz
sorturiko
mozkina

denen ongizatea
lortzeko

ekintzetan
oinarrituta egon

beharko da.
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Eta zer esan bankarizazioa bultzatzeko erabili dituzten argudioetaz? Nagusia hau

omen: Burtsa merkatuan kapitala lortzea kaudimena (solvencia) ziurtatzeko eta

inbertsioak egin ahal izateko. Baina hau ez da gure herrian gertatzen. Alde batetik

aurrezki eta produkzio ahalmen nahikoa daukagu gure inbertsioak aurrera ater-

atzeko (ez bagara gure herritik kanpoko operazio espekulatiboetan sartzen edo ez

badugu gure herritik kanporako abentura espantsionistetara jolasten, BBK Caja Sur

erosten adibidez), gure helburua, kutxek historikoki izan dutena baldin bada, eta

ez estrategia espantsionista berriak bultzatzea (hala ere kapitala lortzea behar

izanez gero, planteatzen duten bankarizazioa ez da aukera bakarra, nahiz eta hori

sinistarazi nahi). Eta bestetik, euskal kutxen kaudimen maila BZk eskatutakoa

betetzen du banku handien gainetik.

Baita ere hazi egin behar garela esaten digute. Baina haztea berez ez da ez txarra

ez ona. Hazte estrategia ez da berez helburu bat izan behar, baizik eta bera gabe

lortu ezin den balio erantsi berri bat lortzeko estrategia. Haztea helburu bat

bilakatzen badugu, beti egongo dira gu baino handiagoak diren entitateak eta ino-

rako lasterketa ero eta suntsitzaile batean sartuko gara. Ez zaizkigu adibideak falta.

Eta gogoeta orokor hauek alde batera utziz, ikus

dezagun zertan gelditu den EAEko hiru kutxek

sinatu duten Integrazio Kontratua. Kutxetako

buruek eta PNV, PSOE eta PP alderdiek akordio

batera iritzi ziren ekainean, baina azkenengo

momentuan Bildurekin egindako negoziazioan

hobekuntza batzuk sartu ziren Integrazio

Kontratuan: banku berriaren kuxen jabetza

%51etik, hau da, jada gehiengoa, %100 pasatu da

(hala ere, ez dago kapital pribatua filialen bidez

sartzeko limitaziorik); bankuaren irabazien %30a

gizarte ekintzara hiru urtez bideratu beharrean,

jada ez da epe mugarik agertzen; eta kutxak

langileek adosten duten negoziazio eremua erre-

spetatuko dute (ez da formula zehazten).

Honekin pribatizazioa ekidin dela esaten digute,

Banka tradizionalaren

alternatiba hau 60-70.

hamarkadan sortu zen.

AEBn egondako ustelke-

ria eta gatazka internazio-

nal ezberdinak zirela eta

(Sudafrikako apartheid,

Vietnaneko guda…), jen-

darteko sektore ezberdi-

nak eta mugimendu kriti-

ko ezberdinak aurreztea

eta kredituaren arteko

erlazio kontrolatuaz ohar-

tu ziren. Bankuetako

diruaren jabe izan arren,

ez zeukaten diru horren gaineko inolako kontrolik eta horrela beraien diruarekin

proiektu zikinak finantzatzen ziren. Horrela, AEBn bertan kontzeptu berri hau sortu

zen: “Business Ethics”.

Era horretara, hazkunde ekonomikoaren kontrako korronte ezberdinak hasiko dira

banka etikoan alternatiba ezberdinak eskainiz. Europan 70-80 hamarkadetan

mugimendu kooperatiboa sortu zen eta Hegoaldeko herrialde ezberdinetan mikro-

kredituen sistema martxan jarri zen. Hegoaldeko herrialdeetan, ohiko sistema

finantzarioan integratzeko ezintasuna zela medio, lekuzko sare ekonomikoak sortu

ziren. Sare hauek lekuzko finantziazio solidarioa bermatzen zuten, finantziazio

honen  tresnarik garrantzitsuena Mikrokredituak izanik.

Mikrokreditua zenbateko txikiko mailegua besterik ez da. Kredituen hauen helbu-

rua pertsonei lanbide propioa bilatzea da, norberak aurkezturiko proiektua finant-

zatuz. Finantzatzen diren proeiktuak jendartearen beharrei erantzuten diete eta

gehien bat oinarrizko gizarte proiektuak dira; heziketa proiektuak, ur hornikuntza

proiektuak, oinarrizko azpiegitura proiektuak... 

Honekin pribati-
zazioa ekidin
dela esaten

digute, baina
hala al da?
Bai, kutxen

Administrazio
Kontseiluek eta

Batzar Orokorrek
edo agindu legal
batek kontrakoa
esaten ez badu



Aurrezki kutxa eta bankuek eskaintzen duten zerbitzuen alternatiba bat eskaini

nahiko genizueke: banka etikoa. Aurrezki kutxa eta bankuen interes kapitalisteta-

tik ihes egiten dituzten proiektu ezberdinak aurki ditzakegu. Oraingo honetan,

Banka etikoa zuengana hurbiltzea pentsatu dugu.

Banka etikoa ekonomia erreala ez-espekulatzaile eta gardenaren aldeko apustua

egiten duen banka da. Banketxe etikoen xedea, helburu etikoak bilatzen dituzten

enpresetan inbertitzea da.  Banka mota

hau, bigarren mailako merkatuetatik at

dagoenez, alde sozialean eta ingurugiro-

an zerbitzu ezberdinak sortzen ditu, mer-

katuarentzat oso “errentagarriak” ez

diren proiektuengatik apustua eginez

(hezkuntza, bidezko merkataritza, mikro-

kredituak…) eta zenbait proiektu motei

uko egiten (armak, prostituzioa, monola-

borantzak…).

Banka etikoari  banka soziala, banka

iraunkorra edo sostengagarria ere deitzen

zaio. Entitate finantzario hauen ezaugarri-

rik bereizgarriena errentabilitate finant-

zarioa, gizarte mozkin eta ingurumen

errentabilitatearekin konbinatzen dituz-

tela da. Banka etikoak bakar-bakarrik tres-

na etikoak erabiltzen ditu bere jarduera aurrera eramateko; ohiko entitate finant-

zarioak ez bezala, tresna etikoak erabil ditzaketen arren, ez dira azken hauek era-

biltzen dituzten bakarrak.
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baina hala al da? Bai, kutxen Administrazio Kontseiluek eta Batzar Orokorrek edo

agindu legal batek kontrakoa esaten ez badu, Integrazio Kontratuan jartzen duen

bezala “mantener en todo momento, en plena propiedad, las acciones de la

Sociedad Central, salvo que lo contrario viniera exigido por cualquier normativa

aplicable o por un Organismo o Administración competente”. Eta hau guztiz lotu-

ta dago gizarte ekintzarekin, izan ere %30 hori “la solvencia de la Sociedad

Central y las normas regulatorias aplicables lo permiten” lotuta dago, eta inon ez

da zehazten zer den “solvencia financiera” eta Integrazio Kontratuan beti

agertzen da “firme voluntad de…” gizarte ekintzaz hitz egiten denean.

Beraz Integrazio Kontratua balioa izango du

Espainiako BZk lege bidez kontrakoa esaten ez

duen bitartean, eta norbaitek sinisten al du hor-

rela geratuko direla gauzak? Guk argi daukagu hau

lehenengo pausu bat besterik ez dela finantza

publikoen pribatizazioan, Italian gertatukoaren

norabidean (ikus hurrengo artikuluan), eta inolaz

ere babestu beharrekoa (beste hainbat arrazoi ere

badaude: zenbat kobratuko dute zuzendariek?...).

Eta adibiderik onena langileen esparruan aurki

dezakegu. Nahiz eta langileek adosten zutena

errespetatuko zutela sinatu, LABek eta ELAk

oraindik ez daukate horren inguruko inongo

berririk. Bitartean, kutxen buruek CCOO,

Pixkanaka eta Grupo Independiente Vital sindikat-

uekin hitzarmen-marko bat sinatu dute.

Egoera honen aurrean LAB jokoz kanpo geratu da (BBKn fusioaren kontra

bozkatu du eta Kutxan eta Vitalen abstenitu da) eta ELAko oportunistek ezker-

tiarren papera antzeztera pasatu dira.

Kutxetako buruek eta “El Correo” prozesua txalotzen
dutenean… Guzti honek pena merezi izan al du?

Guk argi dauk-
agu hau

lehenengo
pausu bat

besterik ez dela
finantza

publikoen
pribatizazioan,

Italian
gertatukoaren

norabidean

Banka etikoari
banka soziala, banka
iraunkorra edo sos-

tengagarria ere deit-
zen zaio. Entitate
finantzario hauen

ezaugarririk bereiz-
garriena errentabili-

tate finantzarioa,
gizarte mozkin eta

ingurumen errenta-
bilitatearekin konbi-
natzen dituztela da.
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Beste faktore batzuen

artean, sustraitze lokal

honetan (bezeroarekiko

gertutasuna, krisiaren sor-

burua izandako atzerriko

higiezin inbertsio oso

gutxi…) datza gaur egune-

an sparkassen-ek bizi

duten hedapena. Hori

ondoriozta daiteke alema-

niarren artean egindako

inkestetan, non gehiengo-

ak uste du sparkassen-en

garrantzia krisiarekin hazi

egin dela.

Azaldutakoaren ostean, ez

balitz hain garrantzitsua

gaia barregarria izango lit-

zateke ikustea nola euren aurrezki kutxak babesten duen estatua, kapitalaren

mesedetan, estatu espainolean ematen ari den pribatizazio prozesua inposatzen

lagundu izana.

Eta zergatik eman da prozesu hau estatu espainolean? Badirudi kapitalak, ez

duela garapen endogeno espainolan batere sinisten, ez duela bere ehun sozio-

ekonomikoan konfiantzarik. Apostua, estatu espainolean menpeko sistema

finantziario bat ezartzea da, epe ertain eta luze batean ehun ekonomiko menpe-

ko bat ekarriko duena. Ekonomia erreala bultzatzea PYMEak bultzatzea esan nahi

du, jakintza, aberastasuna (ikusi beharko zen nola lortua eta banandua noski) eta

balio erantzia beraiek sortzen baitute, eta batez ere Euskal Herrian. Eta hau kon-

trol publikoko sustraitutako entitateekin lortzen da bakarrik, eta sistematikoki eta

edozein kontextutan banka pribatuak, autonomo eta PYMEen gainetik, enpresa

handien alde egiten dute apostu.
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Artikulu honek, Espaniar Estatuan Aurrezki Kutxak mugatzen dituen lege eralda-

ketaren aspektu ezberdinak azaldu nahi ditu. 

Lehenik eta behin, Bankuen eta Aurrezki Kutxen desberdinasunak zeintzuk diren

azaldu beharra dago. Oinarrian, bi ezberdintasun nagusi daude:

- Bankuak Sozietate Anonimoak diren bitartean, Aurrezki Kutxak Sozietate

Mugatuak dira.

- Bankuak Irabazizko (lucrativo) entitateak diren bitartean, Aurrezki Kutxak ez-

Irabazizkoak (no lucrativo) dira.

Aurrezki kutxek, printzipioz, ez dute dirua irabaz-

teko helbururik. Bankuek ordea, enpresa pribatu

normal baten antzera jokatzen dute. Dirua behar

izanez gero, burtsara jo dezakete akzioak salduz.

Azkenean, banku horren jabeak, akzio hauen

jabeak izango dira.

Bi ezberdintasun hauek artikuluan zehar jorratze-

ko aspektuak dira, hauek direlako funtzean,

Aurrezki Kutxen legeak eraldatzen dituen gaiak.

Eraldaketa hauen kontra dauden talde desberdi-

nek, Aurrezki Kutxen “Bankarizazioaz” hitzegiten

dute, lege berriak Aurrezki Kutxak bankuetatik

ezberdintzen dituenak ezabatzen dituelako.

Hasieran Aurrezki Kutxak ahalmen ekonomiko baxuko pertsonak laguntzeko

sortu ziren. Legez, Aurrezki Kutxek irabazitako mozkinen portzentai garrantzitsua

(%30tik % 40ra) Gizarte Ekintzetara (Pentsiodunak, gazteak, kirola, ezinduak,

etab.) bideratu behar dituzte. Gainerako mozkinak, erretserban gelditzen dira

entitatean bertan, gaur eguneko eta etorkizuneko kaudimena (solvencia) ber-

matzeko. Horrexegaitik, Aurrezki Kutxek ez dute jaberik, Kudeatzaileak baizik.

ko ekonomia produktiboari, hau da, bertako ekoizpenari kreditu bidez lagundu.

Eta estatu espainoleko eta Italiako adibideak ikusi ondoren, zer gertatzen ari da

Europako beste estatuetan? Estatu “aurreratuek”, anglosaxoiak kenduta, sektore

finantziarioaren izaera estrategikoa ulertuz, aurrezki kutxa eta kreditu kooperatiba

sektore potente bat mantentzen dute. Eta helburua argia da: sistema finantzia-

rioaren sustraitzea eta bere inguruarekiko

engaiamendua. Finantzen, ehun ekonomi-

ko-sozialaren eta epe ertain eta luzerako

garapen produktiboaren estabilitatea ber-

matuko duen engaiamendua. Are gehiago

estatu hauek beti ikusi izan dute kapitalen

merkatura sarrera duen banka pribatua

arrisku bat bezala. 

Ikus dezagun zehatzago Alemaniaren kasua.

Lehenik eta behin esan beharra dago, ez

dugula garapen eredu edo sistema sozio-

ekonomiko adibide bat moduan ikusten,

Kapitalismoa ez baita ezertarako erantzu-

nik, baina argi dago era berean, ongi-izate

estatua maila altuan mantentzen duten

estatua dela.

2008tik kapital berria erakartzen aritu dira

etengabe bertan existitzen diren 429 spar-

kassen-ak (aurrezki kutxak) eta aurreko urte-

ko irabaziak hobetu zituzten 2010ean.

Kreditu kooperatibak gehitzen baditugu negozio finantziarioaren %60a beraien

eskuetan dago (estatu frantsesean %55koa da eta Europar Batasunan %42koa

batez beste). Eta ez hori bakarrik, PYMEn (pequeña y mediana empresa) %71k

sparkassen-ekin harreman komertzialak dituzte. Hau da, Alemaniako garapen ere-

duak, bere sistema finantziarioa konpromiso industrialarekin lotzen du.

Aurrezki kutxek
ez dute dirua

irabazteko
helbururik.

Bankuek ordea,
enpresa pribatu

normal baten
antzera jokatzen

dute. akzioak
salduz.

helburua argia da:
sistema finantzia-
rioaren sustraitzea

eta bere 
inguruarekiko

engaiamendua.
Finantzen, ehun

ekonomiko
sozialaren eta epe
ertain eta luzerako

garapen
produktiboaren

estabilitatea
bermatuko duen
engaiamendua.
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Aurrezki kutxen jatorria ongintzako (benefico) instituzioei lotuta dago, batez

ere Montes de Piedad delakoei. Hauek Italian sortu ziren XV. mendean frantziska-

noen ekimen bezala. Interesik gabeko maileguak ematen zituzten oinarrizko

beharrak asetzeko. Horretarako

limosnak eta pertsona dirudun

zehatz batzuen opariak biltzen

zituzten.

Aurrezki kutxen kontzeptua

berriz, ez da Europan agertuko

(Ingalaterran zehazki) XVIII.

mendearen bigarren erdi alde-

ra arte. Jeremy Bentham-ek lan-

gileen bizi baldintzak hobetzeko

tresna bezala aurreikusi zituen,

eta mende horretan eta hurren-

goan hedatzen joango ziren

batez ere Alemanian eta

Ingalaterran, non erreforma

protestanteak Montes de Piedad-ek suposatzen zuten planteamendu errukiorra-

ri ezetz esatea ekarri zuen.

Estatu espainolean XIX. mendearen bigarren erdi aldean eman zen aurrezki kut-

xak sortu eta erregulatzeko prozesu legegilea. Beraien oinarrizko helburua,

euren eremu territorialean jendartearen aurrezkiak inbertziora eta gizarte

ekintzara bideratzea izan da. Eta garrantzitsua da azpimarratzea beraien eremu

territorialean inbertzioak bultzatzeko helburua, ez baita gizarte ekintzaren helbu-

rua bezain ezaguna.

Baina zer esan nahi du honek? Zerbitzu finantziario egokia ematea bere eremu-

9

Eta nork izendatzen ditu kudeatzaile hauek? Nork kontrolatzen ditu Aurrezki

Kutxak? Kontrola eta zuzendarien izendapena, egoitza duten Autonomi

Erkidegoko ordezkariek egiten dute. Hau da, hauteskundetan aukeratzen diren

alderdi politikoen ordezkariak. Adibidez, BBKko Bilkura Orokorra, PNVk, PSEk,

Ezker Abertzaleak, PPk eta abarrek osotzen dute, besteak beste.

Hauek bakarrik? Ez. Aurrezki Kutxen organorik garrantzitsuena Bilkura Orokorra

(Asamblea General) da. Eta nortzuk osatzen dute?:

1-Entitate Públikoak (Fundatzaileak, Udaletxeak eta Autonomi Erkidegoak).

2-Inpositoreen (bezeroak) ordezkariak.

3-Interes Kolektiboko Entitate Errepresentagarriak.

4-Enplegatuak.

Lau talde hauen ordezkariek kontrolatzen dituzte Espaniar Estatuko Aurrezki

Kutxak.

Aurrezki kutxen legearen modifikazioa

Aurrezki Kutxen zenbait kontzeptu azaldu eta gero, lege modifikazioen inplikazioak

aztertuko ditugu. 

2010ko uztailaren 13an BOE-n (Boletín Oficial del Estado) 11/2010 Erret Dekretua

publikatu zen. Erret Dekretu honek Aurrezki Kutxak fiskalizatzen dituen legea

modifikatu egiten du. Baina, zergaitik aprobatu da modifikazioa? Eta zergaitik

orain?

Krisi ekonomikoak min haundia egin die

entitate finantzarioei, bereziki Aurrezki

Kutxen irudi onari. Nazioarte mailan, espa-

niar sistema finantzarioaren arazoen errua

bota diete Aurrezki kutxei.

Baliabideak lortzeko posibilidade ezak

(gogoratu Aurrezki kutxek ezin dutela burt-

sara jo diru pribatuaren bila) entitateen

Fondo propio murritzak argitara atera ditu.

Honek, Aurrezki Kutxen Kapitalaren ahulta-
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suna agerian usten du. Kapitala sendotzeko, Aurrezki kutxek merkatuak eskaintzen

dituen fondoetara sarrera izan behar du. Laburbilduz, Aurrezki kutxek inbertsore

pribatuen dirua behar dute krisiak xahutu dituen fondoak birjartzeko.

Bestalde, Aurrezki Kutxen zuzendaritzaren kudeaketa zalantzan jarri da. Aski eza-

guna da kutxen kudeaketan politikoen eskuetan dagoela. Arriskua, zuzendariek

hartzen dituzten erabakiak alderdi politikoen onerako hartzea da. Legearen modi-

fikazioak zuzendarien profesionalitatea hobetzen saiatzen da.

Eta zeintzuk dira modifikazio honen alderdi garrantzitsuenak?

- Aurrezki Kutxek merkatuan dirua lortzeko posibilitatea zabaltzen da (kuota par-

taideei eskubide politikoak ahalbideratuz).

- Gobernu organotan egoteko baldintzak murrizten ditu. Funtsean, politikoak

kargu garrantzitsuetatik ateratzeko intetzioarekin.

Lehenengoan sakontzeko termino bat azaldu beharra dago: Kuota Partaidea.

Aurrezki Kutxa baten ondarearen partizipazioa da Kuota Partaidea (Bankuetan

akzioak bezalakoak). Modifikazioa aprobatu den arte, kuota partaide hauek ez

dute ordezkaritza politikorik izan. Hau da, Bilkura Orokorrean ez dute bozkatzeko

eskubiderik. Orain kuota partaide hauek eskubide politikoak izan ditzakete, beti

ere kuota hauek kutxaren ondarearen %50 baino txikiagoa izanik. Bi hitzetan, kapi-

tal pribatuari kuota partaideak saltzeko aukera (gehienez kapitalaren % 49,99a).
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Azaldutakoa oinarritzat hartuta, Kutxek lau aukera dituzte:

1- Aurrezki Kutxa tradizional bezala jarraitu. 

2- Beste Aurrezki Kutxekin fusionatu (SIP edo ohiko erara).

3- Kutxa erara jarraitu, negozio finantzarioa sortu berri duen Banku batera trasla-

datuz. Banku berri hau, beste banku normal baten jarduera berdina izango du.

Kutxak bankuaren %50a baino gehiago kontrolatuko du, gainerako kapitala, partai-

de pribatuen eskuetan gera daitekelarik (kuota partaideen bidez).

4- Fundazio Berezia bilakatu, Gizarte Ekintza mantenduz eta negozio finantzarioa

Banku bateri emanez. 

Adibidez, EAEko kutxen kasuan, SIP baten

bidez hiru kutxen bategitea onartu dute. Hau

da, negozio finantzarioa Kutxa Banken esku

utzi dute (Banku tradizional baten esku)

Gizarte ekintza desberdinak entitate juridiko

honetatik kanpo utziz. Kutxa Banken mozki-

nen %30a, Gizarte ekintzaren formarekin

joango da Bizkaia (%57) , Gipuzkoa (%32) eta

Arabara (%11).

Bigarrenari dagokionez, krisiak agerian utzi du

Aurreki Kutxa askoren zuzendarien profesio-

naltasun falta. Asko politikoak dira izatez,

enpresa edo banku jakintza teknikorik gabeko-

ak, edo are larriagoa euren interesen defen-

datzaile soilak. Legearen modifikazioak

Kontseilari orokorren esleipenean, hurrengo

baldintzak ezartzen ditu:

- Ezin dituzte Kargu politikoak edo

Administrazioko kargu garrantzitsuak izan.

- Kutxen zuzendariak jakintza teknikoak eta

esperientziadunak izan beharko dira.

18

Azkenik, praktikan ematen ari zena legez jasotzeko, Ciampi-Visco Legeak fun-

dazioen (Kutxak) eta akziokako sozietateen behin betiko banaketa ezarri zuen,

Italiako aurrezki kutxen pribatizazio osoa burutuz.

Zer esanik ez, Kutxen desagerpenak

Banku-talde handien agerpena ekarri du

Italian, pribatizazio eredu honek entita-

teen arteko bat-egiteak eta lurralde-

zabalpenak erraztu egiten ditu eta.

Horren ondorioz, Kutxek (nahiz eta ezin

dugun esan BBK, Vital eta Kutxaren ezau-

garri direnik) herrikoitasuna eta lur-

rraldetartasuna guztiz galdu dute.

Dibidendu sozialak desagertu egin dira,

inbertsore txikientzako bultzada

finantzieroa galdu, milaka eta milaka

lanpostu desagertu… Eta, dena dela,

arrakasta bezala saltzen digute komu-

nikabideetan. Norentzako arrakasta? Nor

da onuraduna eta nor kaltetua?

Baina, hala ere, onura baino kalte gehia-

go egingo digun fusio honek aurrera dar-

rai, krisi ekonomikoaren itzalak bidea

erraztuta, eta gainera, iritzi publikoaren aurrean egiarekin bat ez datorren irudi

faltsu bat salduz: krisi une gogor hauetan Kutxen lehiakortasuna banku bihur-

tuz handitu eta egoerari aurre egiteko indar gehiago izango dutela. Eta zer ger-

tatuko da krisia igarotzen denean? Iazko Lan Erreforma bezala, krisiaren

mamuarekin mehatxatu eta gizartearen kontra eta kapitalaren alde hartutako

behin-betiko erabaki bat izango da, Krisia egon ala ez, gure eskubide eta intere-

sak zapaldu eta kapitalarenak babestuko dituena.

Adibidez,
EAEko kutxen

kasuan, SIP baten
bidez hiru kutxen
bategitea onartu

dute.
Hau da, negozio

finantzarioa Kutxa
Banken esku utzi

dute (Banku
tradizional baten

esku) Gizarte
ekintza desberdi-

nak entitate
juridiko honetatik

kanpo utziz.

pribatizazio eredu
honek entitateen
arteko bat-egiteak

eta lurralde-zabalpe-
nak erraztu egiten
ditu eta. Horren
ondorioz, Kutxek

(nahiz eta ezin
dugun esan BBK,

Vital eta Kutxaren
ezaugarri direnik)
herrikoitasuna eta
lurrraldetartasuna
guztiz galdu dute.
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Profesionaltasun falta honen adibide garbia CAMen (Caja de Ahorros del

Mediterraneo) kasua da.  Kaudimen faltarengaitik Espainiako Bankuak esku hartu

behar izan zuen Kutxa honetan. FROB (Fondo de Restructuración Ordenada

Bancaria)en bitartez kontrolatzen du kutxa hau Espiniko Bankuak. 

FROBen estimazioen arabera, CAMen galerak 20.000 milloi €tara hel daitezke

(20.000 milloi!!!!!). Nola justifikatu dezake Franciso Camps jaunak kutxa honetan

egindako kudeaketa, guztiok ordaindu beharreko diru zarrastelkeri honen aurrean.

Legegileek, antza, bi helburu lortu nahi dituzte lege aldaketa honekin: Kutxek kapi-

tal pribatua lortu ahal izatea euren sustraiak sendotzeko; eta kutxak kudeatzen

dituzten zuzendariak “profesionalizatu” eta “despolitizatzeko”.

Zer egin du Espaniko Bankuak, kutxak banku

bihur daitezen? Basilea III akordioa aitzakitzat

hartu du, Aurrezki kutxei exijitzen zaizkien

betebeharrak gogortzeko. Betebehar horie-

tatik ezagunena  Core Capital (Tier 1) neurri

jakin bat eukitzea da:

Core Capitala edo Lehen mailako kapitala

zera da = 

Entitate baten jabeek jarritako dirua +

Erretserbak / Entitatearen zorrak.

Zatiketa hau %8 behera baldin badago, enti-

tate horrek sektore pribatutik dirua lortu

behar du. Gainera pasadan irailaren 30erako

zenbateko hau lortu ez duten entitateek,

FROBen esku hartzea jasan behar izan dute.

Hau izan da CAMen kasua, besteak beste.

Alde batetik, kutxak bankuetatik ezberdit-

zen dituen kutsu soziala ezabatzeko atea

ireki dute. Adibide argi bat jartzearren: BBKk

agure zaharra den bezeroa dauka. Bezeroari

17

Ondorioz, fundazioak ordura arte burutu izandako gizarte lanaren ardura man-

tentzen zuen, sozietate anonimoak merkatuan beste edozein bankuk bezala jar-

duten zuelarik. Ereduaren bultzatzaileek argudiatzen zuten banaketa honen

bitartez sozietate anonimoa (bankua) merkatuan lehiakorragoa zela, kapitala

errazago eskura zezakeelako, lurralde gehiagotara zabaltzeko erraztasunak zitue-

lako… Gainera, Legeak transformazio prozesuak bultzatzeko onura fiskalak aur-

reikusten zituen. Praktikan, hasiera batean behintzat, banaketa guztiz formala

izango zen, denbora batez bankuek Kutxek eratutako fundazioen esku jarraituko

zutelako. Analogia aplikatuko bagenu, hilabete batzuk barru, fusioa burutuz

gero, gu antzeko fase batean geundeke.

Aipatu fondoak lortzeko iniziatibak arrakas-

tarik izan ez zuenez, pribatizazioaren aldekoek

1994ean onartu zen Dini Legea bultzatu zuten.

Hau izan zen pribatizaziorantz urrats definiti-

boa eman zuena, izan ere, sozietateetan fun-

dazioek gero eta presentzia eta esku-hartze

txikiagoa izan zezaten prozedura progresibo

bat abiatu zuen. Spa edo akziokako sozieta-

teen pribatizazioari ekin zitzaion bi ildotatik:

etengabeko kapital gehikuntzak eta

gehikuntza horietan fundazioen gero eta

parte-hartze txikiagoa, euren parte-hartze

zatiak saldu behar izan zituzten arte. Horrek

suposatu zuen fundazioen titulu asko merkat-

uaren menpe egotea.

Prozesua sendotzeko beste pausu bat eman

zen 1998an Ciampi Lege eta Dekretuaren

bitartez: fundazioak behartu ziren sozietatee-

tan izan zezaketen gehiengo parte-hartzea

gutxitzera, eta diru hori gizarte lanetan inbertitzera. Ondorioz, fundazioen esku

zegoen kapital kuota 1992an zuten %68tik, 2003an zuten %9ra jaitsi zen.

Zer egin du
Espaniko Bankuak,
kutxak banku bihur

daitezen?
Basilea III akordioa

aitzakitzat hartu
du, Aurrezki kutxei
exijitzen zaizkien

betebeharrak
gogortzeko.

Betebehar horieta-
tik ezagunena

Core Capital (Tier
1) neurri jakin bat

eukitzea da

Spa edo akziokako
sozietateen priba-

tizazioari ekin
zitzaion bi ildo-

tatik: etengabeko
kapital

gehikuntzak eta
gehikuntza hori-
etan fundazioen
gero eta parte-

hartze txikiagoa,
euren parte-hartze
zatiak saldu behar
izan zituzten arte.



Fusioak, akordioak momentu honetara arte dauden bezala, ez du Kutxak Banku

bat sortuz fusionatu eta automatikoki pribatizatzea suposatzen, baina ikusi

dugun bezala, horretarako bideak zabal-zabalik uzten ditu. 

Ez da lehen aldia Europako Estatu batean horrelako neurrien bitartez kutxen

pribatizazio prozesu bat zabaltzen dela, eta horregatik, bere arriskua hobe

ikusteko, 90ko hamarkadan Italian hasitako eta gaurdanik oraindik jarraitzen

duen prozesuari gainbegiratu bat ematea egokiena deritzogu, izan ere, Vital,

Kutxa eta BBK-ren fusio hotzaren atzetik ibili diren hainbat sektore bankarizazio

eredu honen aldekoak ditugu (eta horrek dena esaten du).

90ko hamarkada hasieran, Italian 80 aurrez-

ki kutxa baino gehiago eta hainbat kreditu

publikoko instituzio zeuden. Ordura arte

erakunde publiko izandako aurrezki kutxen

pribatizazioari ateak ireki zitzaizkion kapitala

lortzeko partizipazio kuotak jaulkitzearen

bitartez, baina inbertsoreek ez zuten intere-

sik erakutsi, eta saiakerak porrot egin zuen.

Beraz, benetako pribatizazio prozesuari

hasiera eman ziona 1990eko uztailaren 30eko

Amato-Carli Legea izan zen, zeinak banku

negozioa eta gizarte lana formalki banatu

zituen, bi pertsona juridiko desberdin sortuz.

Erreforma honen ondorioz, Kutxa bakoitza

jarduera guztiz bankarioa burutzen zuen sozi-

etate anonimo batez, alde batetik, eta sozi-

etate anonimo horren jabetza bere egiten

zuen fundazio batez, bestetik, osatzen zen.
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zerbitzu finantzarioak eskeintzen dizkio, bezeroaren errentagarritasun eza kontu-

tan izan gabe. Kutxa honetan kapital pribatua sartu ezkero, gerta daiteke erren-

tagarritasun ekonomikorik ematen ez duten bezeroak kanporatzea, gure agurea

zirkuito ekonomikotik kanpo utziz. Euskal Herrian dauzkagun herri txiki askoko

bulegoak desagertu daitezke argudio berdina arrazoituz. Azken finean, kutxek

daukaten giza usai apurra ezerezean gelditu daiteke. 

Bestalde, Zuzendarien profesionalizazioa eta despolitizazio ahalegina, ahalegi-

nean bakarrik gera daiteke. 

Euskal Kutxen kasuan, akzioen %100 botere publikoen esku gelditzea erabaki

dute. Kutxa Banken jabetza gaur egun Euskal Kutxak kontrolatzen dituztenen

esku jarraituko du. Behintzat Espaniko Bankuak kapital pribatua onartzera

behartzen ez dituen bitartean. 

Gainera, Aurrezki kutxetan derrigorrezkoa zen Gizarte Ekitza mantentzea erabaki

dute. Hau da, Kutxa Bankek lorturiko mozkinen %30a gizartearen onura bilatzen

duen inbertzioetara bideratuko da. 

benetako pribati-
zazio prozesuari

hasiera eman
ziona 1990eko

uztailaren 30eko
Amato-Carli Legea

izan zen, zeinak
banku negozioa
eta gizarte lana
formalki banatu

zituen, bi pertsona
juridiko desberdin

sortuz.



-Bankarizazioa: Aurrezki Kutxak Banku bihurtzearen prosezua. Bizi dugun krisi

finantzarioaren ondorioetariko bat.

-Basilea III: Mundu osoko sektore finantzarioaren estabilitatea mantetzeko akor-

dioa da. Akordio honetan neurri ezberdinak erabakitzen dira, muduko entitatee-

tan derrigorrez aplikatu beharrekoak. Bi akordio nagusi sinatu izan dira (Basilea I

eta II), eta hirugarrena martxan da.

-FROB: Espainako Bankuak sortutako tresna, Aurrezki Kutxak Banku bihurtzeko.

-Kapitala: Sozietate baten, jabeek edo akziodunek enpresa sortzeko emandako

ondarea. Kapitalaren unitatea akzioa litzateke.

-Akzioa/Kuota Partaidea (akzioa modukoak Aurrezki kutxetan): Sozietate baten

ondarearen zatia errepresentatzen duen titulua da. Adibidez banku baten

ondarea akzio titulu ezberdinetan zatituta dago, jabetzaren zenbatekoa definituz.

-Core Capital: Entitate baten jabeek jarritako dirua + Erretserbak / Entitatearen

zorrak. Espaniko Bankuak ezarritako gutxiengoa %8a da.

-Kaudimena: enpresa batek, jardueran aurrera jarraituz gero, bere zorrak epe

labur, ertain zein luzera kitatu edo ordaintzeko duen ahalmenari deritzo. Entitate

finantzarioetan, dirua jendeari mailegatzeko beste herrialdeetako bankuei eskatu

behar izan diote dirua. Eskatutako dirua mailegatzaileei bueltatzeko gaitasuna da

kaudimena.

-Stress testak: Arriskua neurtzeko metodologia da. Egoera izugarri kaltegarria

simulatzen da, zein motatako emaitzak lortzen diren neurtzeko. Europako Banku

zentralak kontinenteko entitate garrantzitsuenak, hauek pasatzera behartu ditu.

14



-Bankarizazioa: Aurrezki Kutxak Banku bihurtzearen prosezua. Bizi dugun krisi

finantzarioaren ondorioetariko bat.

-Basilea III: Mundu osoko sektore finantzarioaren estabilitatea mantetzeko akor-

dioa da. Akordio honetan neurri ezberdinak erabakitzen dira, muduko entitatee-

tan derrigorrez aplikatu beharrekoak. Bi akordio nagusi sinatu izan dira (Basilea I

eta II), eta hirugarrena martxan da.

-FROB: Espainako Bankuak sortutako tresna, Aurrezki Kutxak Banku bihurtzeko.

-Kapitala: Sozietate baten, jabeek edo akziodunek enpresa sortzeko emandako

ondarea. Kapitalaren unitatea akzioa litzateke.

-Akzioa/Kuota Partaidea (akzioa modukoak Aurrezki kutxetan): Sozietate baten

ondarearen zatia errepresentatzen duen titulua da. Adibidez banku baten

ondarea akzio titulu ezberdinetan zatituta dago, jabetzaren zenbatekoa definituz.

-Core Capital: Entitate baten jabeek jarritako dirua + Erretserbak / Entitatearen

zorrak. Espaniko Bankuak ezarritako gutxiengoa %8a da.

-Kaudimena: enpresa batek, jardueran aurrera jarraituz gero, bere zorrak epe

labur, ertain zein luzera kitatu edo ordaintzeko duen ahalmenari deritzo. Entitate

finantzarioetan, dirua jendeari mailegatzeko beste herrialdeetako bankuei eskatu

behar izan diote dirua. Eskatutako dirua mailegatzaileei bueltatzeko gaitasuna da

kaudimena.

-Stress testak: Arriskua neurtzeko metodologia da. Egoera izugarri kaltegarria

simulatzen da, zein motatako emaitzak lortzen diren neurtzeko. Europako Banku

zentralak kontinenteko entitate garrantzitsuenak, hauek pasatzera behartu ditu.

14



Fusioak, akordioak momentu honetara arte dauden bezala, ez du Kutxak Banku

bat sortuz fusionatu eta automatikoki pribatizatzea suposatzen, baina ikusi

dugun bezala, horretarako bideak zabal-zabalik uzten ditu. 

Ez da lehen aldia Europako Estatu batean horrelako neurrien bitartez kutxen

pribatizazio prozesu bat zabaltzen dela, eta horregatik, bere arriskua hobe

ikusteko, 90ko hamarkadan Italian hasitako eta gaurdanik oraindik jarraitzen

duen prozesuari gainbegiratu bat ematea egokiena deritzogu, izan ere, Vital,

Kutxa eta BBK-ren fusio hotzaren atzetik ibili diren hainbat sektore bankarizazio

eredu honen aldekoak ditugu (eta horrek dena esaten du).

90ko hamarkada hasieran, Italian 80 aurrez-

ki kutxa baino gehiago eta hainbat kreditu

publikoko instituzio zeuden. Ordura arte

erakunde publiko izandako aurrezki kutxen

pribatizazioari ateak ireki zitzaizkion kapitala

lortzeko partizipazio kuotak jaulkitzearen

bitartez, baina inbertsoreek ez zuten intere-

sik erakutsi, eta saiakerak porrot egin zuen.

Beraz, benetako pribatizazio prozesuari

hasiera eman ziona 1990eko uztailaren 30eko

Amato-Carli Legea izan zen, zeinak banku

negozioa eta gizarte lana formalki banatu

zituen, bi pertsona juridiko desberdin sortuz.

Erreforma honen ondorioz, Kutxa bakoitza

jarduera guztiz bankarioa burutzen zuen sozi-

etate anonimo batez, alde batetik, eta sozi-

etate anonimo horren jabetza bere egiten

zuen fundazio batez, bestetik, osatzen zen.
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zerbitzu finantzarioak eskeintzen dizkio, bezeroaren errentagarritasun eza kontu-

tan izan gabe. Kutxa honetan kapital pribatua sartu ezkero, gerta daiteke erren-

tagarritasun ekonomikorik ematen ez duten bezeroak kanporatzea, gure agurea

zirkuito ekonomikotik kanpo utziz. Euskal Herrian dauzkagun herri txiki askoko

bulegoak desagertu daitezke argudio berdina arrazoituz. Azken finean, kutxek

daukaten giza usai apurra ezerezean gelditu daiteke. 

Bestalde, Zuzendarien profesionalizazioa eta despolitizazio ahalegina, ahalegi-

nean bakarrik gera daiteke. 

Euskal Kutxen kasuan, akzioen %100 botere publikoen esku gelditzea erabaki

dute. Kutxa Banken jabetza gaur egun Euskal Kutxak kontrolatzen dituztenen

esku jarraituko du. Behintzat Espaniko Bankuak kapital pribatua onartzera

behartzen ez dituen bitartean. 

Gainera, Aurrezki kutxetan derrigorrezkoa zen Gizarte Ekitza mantentzea erabaki

dute. Hau da, Kutxa Bankek lorturiko mozkinen %30a gizartearen onura bilatzen

duen inbertzioetara bideratuko da. 

benetako pribati-
zazio prozesuari

hasiera eman
ziona 1990eko

uztailaren 30eko
Amato-Carli Legea

izan zen, zeinak
banku negozioa
eta gizarte lana
formalki banatu

zituen, bi pertsona
juridiko desberdin

sortuz.
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Profesionaltasun falta honen adibide garbia CAMen (Caja de Ahorros del

Mediterraneo) kasua da.  Kaudimen faltarengaitik Espainiako Bankuak esku hartu

behar izan zuen Kutxa honetan. FROB (Fondo de Restructuración Ordenada

Bancaria)en bitartez kontrolatzen du kutxa hau Espiniko Bankuak. 

FROBen estimazioen arabera, CAMen galerak 20.000 milloi €tara hel daitezke

(20.000 milloi!!!!!). Nola justifikatu dezake Franciso Camps jaunak kutxa honetan

egindako kudeaketa, guztiok ordaindu beharreko diru zarrastelkeri honen aurrean.

Legegileek, antza, bi helburu lortu nahi dituzte lege aldaketa honekin: Kutxek kapi-

tal pribatua lortu ahal izatea euren sustraiak sendotzeko; eta kutxak kudeatzen

dituzten zuzendariak “profesionalizatu” eta “despolitizatzeko”.

Zer egin du Espaniko Bankuak, kutxak banku

bihur daitezen? Basilea III akordioa aitzakitzat

hartu du, Aurrezki kutxei exijitzen zaizkien

betebeharrak gogortzeko. Betebehar horie-

tatik ezagunena  Core Capital (Tier 1) neurri

jakin bat eukitzea da:

Core Capitala edo Lehen mailako kapitala

zera da = 

Entitate baten jabeek jarritako dirua +

Erretserbak / Entitatearen zorrak.

Zatiketa hau %8 behera baldin badago, enti-

tate horrek sektore pribatutik dirua lortu

behar du. Gainera pasadan irailaren 30erako

zenbateko hau lortu ez duten entitateek,

FROBen esku hartzea jasan behar izan dute.

Hau izan da CAMen kasua, besteak beste.

Alde batetik, kutxak bankuetatik ezberdit-

zen dituen kutsu soziala ezabatzeko atea

ireki dute. Adibide argi bat jartzearren: BBKk

agure zaharra den bezeroa dauka. Bezeroari

17

Ondorioz, fundazioak ordura arte burutu izandako gizarte lanaren ardura man-

tentzen zuen, sozietate anonimoak merkatuan beste edozein bankuk bezala jar-

duten zuelarik. Ereduaren bultzatzaileek argudiatzen zuten banaketa honen

bitartez sozietate anonimoa (bankua) merkatuan lehiakorragoa zela, kapitala

errazago eskura zezakeelako, lurralde gehiagotara zabaltzeko erraztasunak zitue-

lako… Gainera, Legeak transformazio prozesuak bultzatzeko onura fiskalak aur-

reikusten zituen. Praktikan, hasiera batean behintzat, banaketa guztiz formala

izango zen, denbora batez bankuek Kutxek eratutako fundazioen esku jarraituko

zutelako. Analogia aplikatuko bagenu, hilabete batzuk barru, fusioa burutuz

gero, gu antzeko fase batean geundeke.

Aipatu fondoak lortzeko iniziatibak arrakas-

tarik izan ez zuenez, pribatizazioaren aldekoek

1994ean onartu zen Dini Legea bultzatu zuten.

Hau izan zen pribatizaziorantz urrats definiti-

boa eman zuena, izan ere, sozietateetan fun-

dazioek gero eta presentzia eta esku-hartze

txikiagoa izan zezaten prozedura progresibo

bat abiatu zuen. Spa edo akziokako sozieta-

teen pribatizazioari ekin zitzaion bi ildotatik:

etengabeko kapital gehikuntzak eta

gehikuntza horietan fundazioen gero eta

parte-hartze txikiagoa, euren parte-hartze

zatiak saldu behar izan zituzten arte. Horrek

suposatu zuen fundazioen titulu asko merkat-

uaren menpe egotea.

Prozesua sendotzeko beste pausu bat eman

zen 1998an Ciampi Lege eta Dekretuaren

bitartez: fundazioak behartu ziren sozietatee-

tan izan zezaketen gehiengo parte-hartzea

gutxitzera, eta diru hori gizarte lanetan inbertitzera. Ondorioz, fundazioen esku

zegoen kapital kuota 1992an zuten %68tik, 2003an zuten %9ra jaitsi zen.

Zer egin du
Espaniko Bankuak,
kutxak banku bihur

daitezen?
Basilea III akordioa

aitzakitzat hartu
du, Aurrezki kutxei
exijitzen zaizkien

betebeharrak
gogortzeko.

Betebehar horieta-
tik ezagunena

Core Capital (Tier
1) neurri jakin bat

eukitzea da

Spa edo akziokako
sozietateen priba-

tizazioari ekin
zitzaion bi ildo-

tatik: etengabeko
kapital

gehikuntzak eta
gehikuntza hori-
etan fundazioen
gero eta parte-

hartze txikiagoa,
euren parte-hartze
zatiak saldu behar
izan zituzten arte.
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Azaldutakoa oinarritzat hartuta, Kutxek lau aukera dituzte:

1- Aurrezki Kutxa tradizional bezala jarraitu. 

2- Beste Aurrezki Kutxekin fusionatu (SIP edo ohiko erara).

3- Kutxa erara jarraitu, negozio finantzarioa sortu berri duen Banku batera trasla-

datuz. Banku berri hau, beste banku normal baten jarduera berdina izango du.

Kutxak bankuaren %50a baino gehiago kontrolatuko du, gainerako kapitala, partai-

de pribatuen eskuetan gera daitekelarik (kuota partaideen bidez).

4- Fundazio Berezia bilakatu, Gizarte Ekintza mantenduz eta negozio finantzarioa

Banku bateri emanez. 

Adibidez, EAEko kutxen kasuan, SIP baten

bidez hiru kutxen bategitea onartu dute. Hau

da, negozio finantzarioa Kutxa Banken esku

utzi dute (Banku tradizional baten esku)

Gizarte ekintza desberdinak entitate juridiko

honetatik kanpo utziz. Kutxa Banken mozki-

nen %30a, Gizarte ekintzaren formarekin

joango da Bizkaia (%57) , Gipuzkoa (%32) eta

Arabara (%11).

Bigarrenari dagokionez, krisiak agerian utzi du

Aurreki Kutxa askoren zuzendarien profesio-

naltasun falta. Asko politikoak dira izatez,

enpresa edo banku jakintza teknikorik gabeko-

ak, edo are larriagoa euren interesen defen-

datzaile soilak. Legearen modifikazioak

Kontseilari orokorren esleipenean, hurrengo

baldintzak ezartzen ditu:

- Ezin dituzte Kargu politikoak edo

Administrazioko kargu garrantzitsuak izan.

- Kutxen zuzendariak jakintza teknikoak eta

esperientziadunak izan beharko dira.

18

Azkenik, praktikan ematen ari zena legez jasotzeko, Ciampi-Visco Legeak fun-

dazioen (Kutxak) eta akziokako sozietateen behin betiko banaketa ezarri zuen,

Italiako aurrezki kutxen pribatizazio osoa burutuz.

Zer esanik ez, Kutxen desagerpenak

Banku-talde handien agerpena ekarri du

Italian, pribatizazio eredu honek entita-

teen arteko bat-egiteak eta lurralde-

zabalpenak erraztu egiten ditu eta.

Horren ondorioz, Kutxek (nahiz eta ezin

dugun esan BBK, Vital eta Kutxaren ezau-

garri direnik) herrikoitasuna eta lur-

rraldetartasuna guztiz galdu dute.

Dibidendu sozialak desagertu egin dira,

inbertsore txikientzako bultzada

finantzieroa galdu, milaka eta milaka

lanpostu desagertu… Eta, dena dela,

arrakasta bezala saltzen digute komu-

nikabideetan. Norentzako arrakasta? Nor

da onuraduna eta nor kaltetua?

Baina, hala ere, onura baino kalte gehia-

go egingo digun fusio honek aurrera dar-

rai, krisi ekonomikoaren itzalak bidea

erraztuta, eta gainera, iritzi publikoaren aurrean egiarekin bat ez datorren irudi

faltsu bat salduz: krisi une gogor hauetan Kutxen lehiakortasuna banku bihur-

tuz handitu eta egoerari aurre egiteko indar gehiago izango dutela. Eta zer ger-

tatuko da krisia igarotzen denean? Iazko Lan Erreforma bezala, krisiaren

mamuarekin mehatxatu eta gizartearen kontra eta kapitalaren alde hartutako

behin-betiko erabaki bat izango da, Krisia egon ala ez, gure eskubide eta intere-

sak zapaldu eta kapitalarenak babestuko dituena.

Adibidez,
EAEko kutxen

kasuan, SIP baten
bidez hiru kutxen
bategitea onartu

dute.
Hau da, negozio

finantzarioa Kutxa
Banken esku utzi

dute (Banku
tradizional baten

esku) Gizarte
ekintza desberdi-

nak entitate
juridiko honetatik

kanpo utziz.

pribatizazio eredu
honek entitateen
arteko bat-egiteak

eta lurralde-zabalpe-
nak erraztu egiten
ditu eta. Horren
ondorioz, Kutxek

(nahiz eta ezin
dugun esan BBK,

Vital eta Kutxaren
ezaugarri direnik)
herrikoitasuna eta
lurrraldetartasuna
guztiz galdu dute.
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suna agerian usten du. Kapitala sendotzeko, Aurrezki kutxek merkatuak eskaintzen

dituen fondoetara sarrera izan behar du. Laburbilduz, Aurrezki kutxek inbertsore

pribatuen dirua behar dute krisiak xahutu dituen fondoak birjartzeko.

Bestalde, Aurrezki Kutxen zuzendaritzaren kudeaketa zalantzan jarri da. Aski eza-

guna da kutxen kudeaketan politikoen eskuetan dagoela. Arriskua, zuzendariek

hartzen dituzten erabakiak alderdi politikoen onerako hartzea da. Legearen modi-

fikazioak zuzendarien profesionalitatea hobetzen saiatzen da.

Eta zeintzuk dira modifikazio honen alderdi garrantzitsuenak?

- Aurrezki Kutxek merkatuan dirua lortzeko posibilitatea zabaltzen da (kuota par-

taideei eskubide politikoak ahalbideratuz).

- Gobernu organotan egoteko baldintzak murrizten ditu. Funtsean, politikoak

kargu garrantzitsuetatik ateratzeko intetzioarekin.

Lehenengoan sakontzeko termino bat azaldu beharra dago: Kuota Partaidea.

Aurrezki Kutxa baten ondarearen partizipazioa da Kuota Partaidea (Bankuetan

akzioak bezalakoak). Modifikazioa aprobatu den arte, kuota partaide hauek ez

dute ordezkaritza politikorik izan. Hau da, Bilkura Orokorrean ez dute bozkatzeko

eskubiderik. Orain kuota partaide hauek eskubide politikoak izan ditzakete, beti

ere kuota hauek kutxaren ondarearen %50 baino txikiagoa izanik. Bi hitzetan, kapi-

tal pribatuari kuota partaideak saltzeko aukera (gehienez kapitalaren % 49,99a).



20

Aurrezki kutxen jatorria ongintzako (benefico) instituzioei lotuta dago, batez

ere Montes de Piedad delakoei. Hauek Italian sortu ziren XV. mendean frantziska-

noen ekimen bezala. Interesik gabeko maileguak ematen zituzten oinarrizko

beharrak asetzeko. Horretarako

limosnak eta pertsona dirudun

zehatz batzuen opariak biltzen

zituzten.

Aurrezki kutxen kontzeptua

berriz, ez da Europan agertuko

(Ingalaterran zehazki) XVIII.

mendearen bigarren erdi alde-

ra arte. Jeremy Bentham-ek lan-

gileen bizi baldintzak hobetzeko

tresna bezala aurreikusi zituen,

eta mende horretan eta hurren-

goan hedatzen joango ziren

batez ere Alemanian eta

Ingalaterran, non erreforma

protestanteak Montes de Piedad-ek suposatzen zuten planteamendu errukiorra-

ri ezetz esatea ekarri zuen.

Estatu espainolean XIX. mendearen bigarren erdi aldean eman zen aurrezki kut-

xak sortu eta erregulatzeko prozesu legegilea. Beraien oinarrizko helburua,

euren eremu territorialean jendartearen aurrezkiak inbertziora eta gizarte

ekintzara bideratzea izan da. Eta garrantzitsua da azpimarratzea beraien eremu

territorialean inbertzioak bultzatzeko helburua, ez baita gizarte ekintzaren helbu-

rua bezain ezaguna.

Baina zer esan nahi du honek? Zerbitzu finantziario egokia ematea bere eremu-

9

Eta nork izendatzen ditu kudeatzaile hauek? Nork kontrolatzen ditu Aurrezki

Kutxak? Kontrola eta zuzendarien izendapena, egoitza duten Autonomi

Erkidegoko ordezkariek egiten dute. Hau da, hauteskundetan aukeratzen diren

alderdi politikoen ordezkariak. Adibidez, BBKko Bilkura Orokorra, PNVk, PSEk,

Ezker Abertzaleak, PPk eta abarrek osotzen dute, besteak beste.

Hauek bakarrik? Ez. Aurrezki Kutxen organorik garrantzitsuena Bilkura Orokorra

(Asamblea General) da. Eta nortzuk osatzen dute?:

1-Entitate Públikoak (Fundatzaileak, Udaletxeak eta Autonomi Erkidegoak).

2-Inpositoreen (bezeroak) ordezkariak.

3-Interes Kolektiboko Entitate Errepresentagarriak.

4-Enplegatuak.

Lau talde hauen ordezkariek kontrolatzen dituzte Espaniar Estatuko Aurrezki

Kutxak.

Aurrezki kutxen legearen modifikazioa

Aurrezki Kutxen zenbait kontzeptu azaldu eta gero, lege modifikazioen inplikazioak

aztertuko ditugu. 

2010ko uztailaren 13an BOE-n (Boletín Oficial del Estado) 11/2010 Erret Dekretua

publikatu zen. Erret Dekretu honek Aurrezki Kutxak fiskalizatzen dituen legea

modifikatu egiten du. Baina, zergaitik aprobatu da modifikazioa? Eta zergaitik

orain?

Krisi ekonomikoak min haundia egin die

entitate finantzarioei, bereziki Aurrezki

Kutxen irudi onari. Nazioarte mailan, espa-

niar sistema finantzarioaren arazoen errua

bota diete Aurrezki kutxei.

Baliabideak lortzeko posibilidade ezak

(gogoratu Aurrezki kutxek ezin dutela burt-

sara jo diru pribatuaren bila) entitateen

Fondo propio murritzak argitara atera ditu.

Honek, Aurrezki Kutxen Kapitalaren ahulta-
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Artikulu honek, Espaniar Estatuan Aurrezki Kutxak mugatzen dituen lege eralda-

ketaren aspektu ezberdinak azaldu nahi ditu. 

Lehenik eta behin, Bankuen eta Aurrezki Kutxen desberdinasunak zeintzuk diren

azaldu beharra dago. Oinarrian, bi ezberdintasun nagusi daude:

- Bankuak Sozietate Anonimoak diren bitartean, Aurrezki Kutxak Sozietate

Mugatuak dira.

- Bankuak Irabazizko (lucrativo) entitateak diren bitartean, Aurrezki Kutxak ez-

Irabazizkoak (no lucrativo) dira.

Aurrezki kutxek, printzipioz, ez dute dirua irabaz-

teko helbururik. Bankuek ordea, enpresa pribatu

normal baten antzera jokatzen dute. Dirua behar

izanez gero, burtsara jo dezakete akzioak salduz.

Azkenean, banku horren jabeak, akzio hauen

jabeak izango dira.

Bi ezberdintasun hauek artikuluan zehar jorratze-

ko aspektuak dira, hauek direlako funtzean,

Aurrezki Kutxen legeak eraldatzen dituen gaiak.

Eraldaketa hauen kontra dauden talde desberdi-

nek, Aurrezki Kutxen “Bankarizazioaz” hitzegiten

dute, lege berriak Aurrezki Kutxak bankuetatik

ezberdintzen dituenak ezabatzen dituelako.

Hasieran Aurrezki Kutxak ahalmen ekonomiko baxuko pertsonak laguntzeko

sortu ziren. Legez, Aurrezki Kutxek irabazitako mozkinen portzentai garrantzitsua

(%30tik % 40ra) Gizarte Ekintzetara (Pentsiodunak, gazteak, kirola, ezinduak,

etab.) bideratu behar dituzte. Gainerako mozkinak, erretserban gelditzen dira

entitatean bertan, gaur eguneko eta etorkizuneko kaudimena (solvencia) ber-

matzeko. Horrexegaitik, Aurrezki Kutxek ez dute jaberik, Kudeatzaileak baizik.

ko ekonomia produktiboari, hau da, bertako ekoizpenari kreditu bidez lagundu.

Eta estatu espainoleko eta Italiako adibideak ikusi ondoren, zer gertatzen ari da

Europako beste estatuetan? Estatu “aurreratuek”, anglosaxoiak kenduta, sektore

finantziarioaren izaera estrategikoa ulertuz, aurrezki kutxa eta kreditu kooperatiba

sektore potente bat mantentzen dute. Eta helburua argia da: sistema finantzia-

rioaren sustraitzea eta bere inguruarekiko

engaiamendua. Finantzen, ehun ekonomi-

ko-sozialaren eta epe ertain eta luzerako

garapen produktiboaren estabilitatea ber-

matuko duen engaiamendua. Are gehiago

estatu hauek beti ikusi izan dute kapitalen

merkatura sarrera duen banka pribatua

arrisku bat bezala. 

Ikus dezagun zehatzago Alemaniaren kasua.

Lehenik eta behin esan beharra dago, ez

dugula garapen eredu edo sistema sozio-

ekonomiko adibide bat moduan ikusten,

Kapitalismoa ez baita ezertarako erantzu-

nik, baina argi dago era berean, ongi-izate

estatua maila altuan mantentzen duten

estatua dela.

2008tik kapital berria erakartzen aritu dira

etengabe bertan existitzen diren 429 spar-

kassen-ak (aurrezki kutxak) eta aurreko urte-

ko irabaziak hobetu zituzten 2010ean.

Kreditu kooperatibak gehitzen baditugu negozio finantziarioaren %60a beraien

eskuetan dago (estatu frantsesean %55koa da eta Europar Batasunan %42koa

batez beste). Eta ez hori bakarrik, PYMEn (pequeña y mediana empresa) %71k

sparkassen-ekin harreman komertzialak dituzte. Hau da, Alemaniako garapen ere-

duak, bere sistema finantziarioa konpromiso industrialarekin lotzen du.

Aurrezki kutxek
ez dute dirua

irabazteko
helbururik.

Bankuek ordea,
enpresa pribatu

normal baten
antzera jokatzen

dute. akzioak
salduz.

helburua argia da:
sistema finantzia-
rioaren sustraitzea

eta bere 
inguruarekiko

engaiamendua.
Finantzen, ehun

ekonomiko
sozialaren eta epe
ertain eta luzerako

garapen
produktiboaren

estabilitatea
bermatuko duen
engaiamendua.
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Beste faktore batzuen

artean, sustraitze lokal

honetan (bezeroarekiko

gertutasuna, krisiaren sor-

burua izandako atzerriko

higiezin inbertsio oso

gutxi…) datza gaur egune-

an sparkassen-ek bizi

duten hedapena. Hori

ondoriozta daiteke alema-

niarren artean egindako

inkestetan, non gehiengo-

ak uste du sparkassen-en

garrantzia krisiarekin hazi

egin dela.

Azaldutakoaren ostean, ez

balitz hain garrantzitsua

gaia barregarria izango lit-

zateke ikustea nola euren aurrezki kutxak babesten duen estatua, kapitalaren

mesedetan, estatu espainolean ematen ari den pribatizazio prozesua inposatzen

lagundu izana.

Eta zergatik eman da prozesu hau estatu espainolean? Badirudi kapitalak, ez

duela garapen endogeno espainolan batere sinisten, ez duela bere ehun sozio-

ekonomikoan konfiantzarik. Apostua, estatu espainolean menpeko sistema

finantziario bat ezartzea da, epe ertain eta luze batean ehun ekonomiko menpe-

ko bat ekarriko duena. Ekonomia erreala bultzatzea PYMEak bultzatzea esan nahi

du, jakintza, aberastasuna (ikusi beharko zen nola lortua eta banandua noski) eta

balio erantzia beraiek sortzen baitute, eta batez ere Euskal Herrian. Eta hau kon-

trol publikoko sustraitutako entitateekin lortzen da bakarrik, eta sistematikoki eta

edozein kontextutan banka pribatuak, autonomo eta PYMEen gainetik, enpresa

handien alde egiten dute apostu.



Aurrezki kutxa eta bankuek eskaintzen duten zerbitzuen alternatiba bat eskaini

nahiko genizueke: banka etikoa. Aurrezki kutxa eta bankuen interes kapitalisteta-

tik ihes egiten dituzten proiektu ezberdinak aurki ditzakegu. Oraingo honetan,

Banka etikoa zuengana hurbiltzea pentsatu dugu.

Banka etikoa ekonomia erreala ez-espekulatzaile eta gardenaren aldeko apustua

egiten duen banka da. Banketxe etikoen xedea, helburu etikoak bilatzen dituzten

enpresetan inbertitzea da.  Banka mota

hau, bigarren mailako merkatuetatik at

dagoenez, alde sozialean eta ingurugiro-

an zerbitzu ezberdinak sortzen ditu, mer-

katuarentzat oso “errentagarriak” ez

diren proiektuengatik apustua eginez

(hezkuntza, bidezko merkataritza, mikro-

kredituak…) eta zenbait proiektu motei

uko egiten (armak, prostituzioa, monola-

borantzak…).

Banka etikoari  banka soziala, banka

iraunkorra edo sostengagarria ere deitzen

zaio. Entitate finantzario hauen ezaugarri-

rik bereizgarriena errentabilitate finant-

zarioa, gizarte mozkin eta ingurumen

errentabilitatearekin konbinatzen dituz-

tela da. Banka etikoak bakar-bakarrik tres-

na etikoak erabiltzen ditu bere jarduera aurrera eramateko; ohiko entitate finant-

zarioak ez bezala, tresna etikoak erabil ditzaketen arren, ez dira azken hauek era-

biltzen dituzten bakarrak.
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baina hala al da? Bai, kutxen Administrazio Kontseiluek eta Batzar Orokorrek edo

agindu legal batek kontrakoa esaten ez badu, Integrazio Kontratuan jartzen duen

bezala “mantener en todo momento, en plena propiedad, las acciones de la

Sociedad Central, salvo que lo contrario viniera exigido por cualquier normativa

aplicable o por un Organismo o Administración competente”. Eta hau guztiz lotu-

ta dago gizarte ekintzarekin, izan ere %30 hori “la solvencia de la Sociedad

Central y las normas regulatorias aplicables lo permiten” lotuta dago, eta inon ez

da zehazten zer den “solvencia financiera” eta Integrazio Kontratuan beti

agertzen da “firme voluntad de…” gizarte ekintzaz hitz egiten denean.

Beraz Integrazio Kontratua balioa izango du

Espainiako BZk lege bidez kontrakoa esaten ez

duen bitartean, eta norbaitek sinisten al du hor-

rela geratuko direla gauzak? Guk argi daukagu hau

lehenengo pausu bat besterik ez dela finantza

publikoen pribatizazioan, Italian gertatukoaren

norabidean (ikus hurrengo artikuluan), eta inolaz

ere babestu beharrekoa (beste hainbat arrazoi ere

badaude: zenbat kobratuko dute zuzendariek?...).

Eta adibiderik onena langileen esparruan aurki

dezakegu. Nahiz eta langileek adosten zutena

errespetatuko zutela sinatu, LABek eta ELAk

oraindik ez daukate horren inguruko inongo

berririk. Bitartean, kutxen buruek CCOO,

Pixkanaka eta Grupo Independiente Vital sindikat-

uekin hitzarmen-marko bat sinatu dute.

Egoera honen aurrean LAB jokoz kanpo geratu da (BBKn fusioaren kontra

bozkatu du eta Kutxan eta Vitalen abstenitu da) eta ELAko oportunistek ezker-

tiarren papera antzeztera pasatu dira.

Kutxetako buruek eta “El Correo” prozesua txalotzen
dutenean… Guzti honek pena merezi izan al du?

Guk argi dauk-
agu hau

lehenengo
pausu bat

besterik ez dela
finantza

publikoen
pribatizazioan,

Italian
gertatukoaren

norabidean

Banka etikoari
banka soziala, banka
iraunkorra edo sos-

tengagarria ere deit-
zen zaio. Entitate
finantzario hauen

ezaugarririk bereiz-
garriena errentabili-

tate finantzarioa,
gizarte mozkin eta

ingurumen errenta-
bilitatearekin konbi-
natzen dituztela da.
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Eta zer esan bankarizazioa bultzatzeko erabili dituzten argudioetaz? Nagusia hau

omen: Burtsa merkatuan kapitala lortzea kaudimena (solvencia) ziurtatzeko eta

inbertsioak egin ahal izateko. Baina hau ez da gure herrian gertatzen. Alde batetik

aurrezki eta produkzio ahalmen nahikoa daukagu gure inbertsioak aurrera ater-

atzeko (ez bagara gure herritik kanpoko operazio espekulatiboetan sartzen edo ez

badugu gure herritik kanporako abentura espantsionistetara jolasten, BBK Caja Sur

erosten adibidez), gure helburua, kutxek historikoki izan dutena baldin bada, eta

ez estrategia espantsionista berriak bultzatzea (hala ere kapitala lortzea behar

izanez gero, planteatzen duten bankarizazioa ez da aukera bakarra, nahiz eta hori

sinistarazi nahi). Eta bestetik, euskal kutxen kaudimen maila BZk eskatutakoa

betetzen du banku handien gainetik.

Baita ere hazi egin behar garela esaten digute. Baina haztea berez ez da ez txarra

ez ona. Hazte estrategia ez da berez helburu bat izan behar, baizik eta bera gabe

lortu ezin den balio erantsi berri bat lortzeko estrategia. Haztea helburu bat

bilakatzen badugu, beti egongo dira gu baino handiagoak diren entitateak eta ino-

rako lasterketa ero eta suntsitzaile batean sartuko gara. Ez zaizkigu adibideak falta.

Eta gogoeta orokor hauek alde batera utziz, ikus

dezagun zertan gelditu den EAEko hiru kutxek

sinatu duten Integrazio Kontratua. Kutxetako

buruek eta PNV, PSOE eta PP alderdiek akordio

batera iritzi ziren ekainean, baina azkenengo

momentuan Bildurekin egindako negoziazioan

hobekuntza batzuk sartu ziren Integrazio

Kontratuan: banku berriaren kuxen jabetza

%51etik, hau da, jada gehiengoa, %100 pasatu da

(hala ere, ez dago kapital pribatua filialen bidez

sartzeko limitaziorik); bankuaren irabazien %30a

gizarte ekintzara hiru urtez bideratu beharrean,

jada ez da epe mugarik agertzen; eta kutxak

langileek adosten duten negoziazio eremua erre-

spetatuko dute (ez da formula zehazten).

Honekin pribatizazioa ekidin dela esaten digute,

Banka tradizionalaren

alternatiba hau 60-70.

hamarkadan sortu zen.

AEBn egondako ustelke-

ria eta gatazka internazio-

nal ezberdinak zirela eta

(Sudafrikako apartheid,

Vietnaneko guda…), jen-

darteko sektore ezberdi-

nak eta mugimendu kriti-

ko ezberdinak aurreztea

eta kredituaren arteko

erlazio kontrolatuaz ohar-

tu ziren. Bankuetako

diruaren jabe izan arren,

ez zeukaten diru horren gaineko inolako kontrolik eta horrela beraien diruarekin

proiektu zikinak finantzatzen ziren. Horrela, AEBn bertan kontzeptu berri hau sortu

zen: “Business Ethics”.

Era horretara, hazkunde ekonomikoaren kontrako korronte ezberdinak hasiko dira

banka etikoan alternatiba ezberdinak eskainiz. Europan 70-80 hamarkadetan

mugimendu kooperatiboa sortu zen eta Hegoaldeko herrialde ezberdinetan mikro-

kredituen sistema martxan jarri zen. Hegoaldeko herrialdeetan, ohiko sistema

finantzarioan integratzeko ezintasuna zela medio, lekuzko sare ekonomikoak sortu

ziren. Sare hauek lekuzko finantziazio solidarioa bermatzen zuten, finantziazio

honen  tresnarik garrantzitsuena Mikrokredituak izanik.

Mikrokreditua zenbateko txikiko mailegua besterik ez da. Kredituen hauen helbu-

rua pertsonei lanbide propioa bilatzea da, norberak aurkezturiko proiektua finant-

zatuz. Finantzatzen diren proeiktuak jendartearen beharrei erantzuten diete eta

gehien bat oinarrizko gizarte proiektuak dira; heziketa proiektuak, ur hornikuntza

proiektuak, oinarrizko azpiegitura proiektuak... 

Honekin pribati-
zazioa ekidin
dela esaten

digute, baina
hala al da?
Bai, kutxen

Administrazio
Kontseiluek eta

Batzar Orokorrek
edo agindu legal
batek kontrakoa
esaten ez badu
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acceso a los mercados en las mejores condiciones posibles, y tratando de impulsar,

especialmente, su capacidad para atraer capital exterior” eta bankarizazio bide

horretan kutxei bankuei baino kapital portzentai handiagoa exijitzen die. Baina

zer dago hitz hauen atzean? Gure ustez helburu argi bat: pribatizazioa. Kapitalak,

Europan Alemaniaren bitartez batez ere, gastu soziala murriztu eta kudeaketa

publikoa pribatizatu behar direla erabaki du: lan erreformak, erretreten errefor-

ma, osasun eta hezkuntza aurrekontuen murrizketa, enpresa publikoen pribati-

zazioa… eta aurrezki kutxen bankarizazioa: kontrol publikoa ekidin eta gizarte-

ekintzarekin amaitu. Beraz, politika jakin bat atzean duen erabaki ekonomiko

baten aurrean gaude.

Hego Euskal Herriari dagokionez bi bide hartu ditu

prozesuak: Nafarroako Aurrezki Kutxa Euskal Herritik

kanpoko beste aurrezki kutxa batzuekin banku bat

osatzera, Banca Civica, bideratu du UPNk (Hego Euskal

Herrirako aurrezki kutxa bat osatzeko aukera soko-

ratuz) eta jada akzioak jaulki ditu, hau da, pribatizazioa

martxan dago. EAEn, berriz, hiru probintzietako aurrez-

ki kutxek, negozio finantzarioa eramango duen “Kutxa

Bank” bankua eta gizarte-ekintzarako beste eragile

autonomo bat osatu dute, beste prozesuekin alderatuta, gutxienez epe baterako

berezitasun batzuk dituena. Azken hau izango dugu hizpide ale honetan batez ere,

nahiz eta gai orokorragoak ere landuko ditugun. 

Lehenengo eta behin esan beharra dago prozesu guzti hauek jendarteari bizkar-

ra emanez egin direla hasieratik bukaerara. Parte hartu duten alderdi politiko

guztiek kutxen buruekin isilpean eta jendartearen parte-hartzerik gabe negozitu

dute, eta hau gaiaren garrantziagatik, bereziki larria iruditzen zaigu.

Beste alde batetik, oso harrigarria egiten zaigu Espainiako BZk euskal sistema

finantziarioaren nukleo zentrala desegituratuko duen inposizioak gatazka politiko

gogor baten pizgarri ez izatea (batez ere EAEn), hainbat eskumenekin (sinbolikoak

edo garrantzi askoz txikiagokoak) sortutakoak kontuan izanda.
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Banku Etikoen ekintzak ez du ohiko bankuen joko arauak aldatu nahi, finantza

munduaren baloreak aldatu baizik.

Banka Etikoaren sorrera bultzatu duten printzi-

pio eta baloreak hauek lirateke:

- Banketxe etikoak ohartzen dira, ekintza ekono-

mikoek ez–ekonomikoetan sorrarazten dituzten

ondorioak. 

- Kreditua, oro har, giza eskubidea da.

- Efizientzia eta urritasuna erantzukizun etikoa-

ren ezinbesteko elementuak dira.

- Diruaren eskualdaketen ondorioz sorturiko

mozkina denen ongizatea lortzeko ekintzetan

oinarrituta egon beharko da. Mozkina, egokita-

sunez parte hartu duten elementu denen artean

banatu beharko da.

- Edozein aktibitate etikotzat hartzeko, gardentasun osoz jokatu beharko du burut-

zen dituen operazioetan.

- Aurreztaile txikien parte hartzea sustatu behar da.

- Entitate etikoek, aurreko printzipioak aktibitate guztietan aplikatu beharko dituz-

te.

Banka Etikoaren beste ezaugarri garrantzitsua sistema finantzariotik kanpo geldit-

zen diren pertsonei erantzun ematea da:

- Aurrezkiaren ikuspuntutik: Errentagarritasun ekonomikoa eskaintzen duten pro-

duktuak eskainiz, balore etikoekin kontrajarriak ez direnak.

- Kredituaren ikuspuntutik: Ohiko bankuek finantzatzen ez dituzten pertsonak eta

enpresak finantzatuz. Aurkezten dituzten proiektuen bideragarritasuna onargarria

baldin bada, ez zaie ondarerik ezta abalik eskatuko dirua usteko orduan.

Hego Euskal
Herriari

dagokionez
bi bide

hartu ditu
prozesuak

Diruaren
eskualdaketen

ondorioz
sorturiko
mozkina

denen ongizatea
lortzeko

ekintzetan
oinarrituta egon

beharko da.



Kaixo lagunok! Hemen gara berriro ere Zirikatzen!en ale berezi honekin.

Hego Euskal Herriko Aurrezki Kutxen bankarizazioaren inguruko hausnarketa

egitea dugu helburu eta horretarako hainbat artikulu prestatu ditugu:

bankarizazio prozesua bera, Italiako Aurrezki Kutxen bankarizazio prozesua,

Aurrezki Kutxen historia eta egoera Europan, alternatibak eta terminoen glosar-

ioa. Gai oso garrantzitsu honen inguruan hain gutxi entzuten diren iritzi elka-

rtrukeak piztu eta horretarako beharrezkoa den informazio ulerkor eta erabilgar-

ria eskeintzea lortzea espero dugu monografiko honekin.

Mozkinak gero eta arinago eta gero eta gehiago

lortzea helburu duen sistema honek eta azken

hamarkadetako kultura bankarioak ekarri gaitu

gaur eguneko krisi egoerara. Eta gure diru-

arekin bankuak “erreskatatu” ondoren, hona

ekarri gaituen modelora bideratu nahi dituzte

Aurrezki Kutxak, bankarizatu nahi dituzte. Ez al

zen zentzuzkoagoa izango kutxak bankarizatu

baino bankuak “kutxarizatu”?

Estatu espainolak, bere Banku Zentralaren (BZ)

bitartez, presarekin aurrera ateratako 11/2010

Erret Dekretu-legean (“De órganos de gobierno

y otros aspectos del régimen jurídico de las

Cajas de Ahorros”) horrela justifikatzen da

bankarizazioa: “necesidad de llevar a cabo con

urgencia una reforma del marco jurídico de las cajas de ahorros, de modo que se

les faciliten diferentes alternativas de organización institucional, todas ellas con
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Banku Etikoak, estatu bakoitzeko Banku Zentralak kontrolatzen ditu. Entitate

Etiko hauek, ezaugarri jakin batzuk bete behar dituzte, eta ohiko bankuak beza-

la, kaudimenaz eta likideziaz arduratzen dira. Jendeak uste duenaren kontra,

Banku Etikoek eskaintzen dituzten interesak eta organigrama (bozka eskubidea

kapital sozialaren araberakoa da) ohiko bankuen berdintsuak dira.  . 

Baina beste banka etika mota bat ere topa dezakegu, banka kooperatiba. Banka

mota honek aurretik aipatutako helburu berak betetzen ditu (ekonomia erreala

eta eragin erreala), baina bankuko funtzionamendua bera ezberdina da: asanbla-

dan funtzionatzen dute eta pertsona bakoitzak bozka bat du, pertsonen kapitala

kontuan hartu barik.

Amaitzeko komentatutako dena gauzatzeko, Bilbon bertan aurki ditzakegun,

bitarteko ezberdinen inguruko informazioa eskaini nahi dizuegu. 

Alde batetik,  2005etik

“Banca Etica Fiare”-k

Bilbon bulegoa dauka eta

printzipioz, aurrezki libre-

tak, gordailuak, mailegu

pertsonalak eta hipoteka-

rioak eskaintzen ditu.

Bolumena hartzen doan

heinean, estandarizazioa-

ren bila joko dute: kutxa-

zain automatikoak, txeke-

ak, tajetak... eskainiz.

Beste alde batetik, “Triods Bank”ek  orain dela pare bat hilabete bulego berria

ireki zuen Bilbon. “Triodos Bank”ek proiektu erreal, sozial eta kulturaletan inber-

titzen du, banka etikoaren filosofia aurrera eramanez.

Mozkinak gero
eta arinago eta

gero eta gehiago
lortzea helburu
duen sistema

honek eta azken
hamarkadetako
kultura bankar-
ioak ekarri gaitu

gaur eguneko
krisi egoerara.
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