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BBVA eta Amerika

EGOITZA SOZIALA BILBON daukan
BBVAren urrezko paradisua ez
dago ez Euskal Herrian, ez Espai-
niako Estatuan. Negozio handiena
eta, beraz, egitura garatuena Ameri-
kan dauka, nagusiki, Mexikon eta
Hego Amerikan. Hor du negozio,

langile eta etekin gehien. BBVAren
2009ko txostena eta aurtengo lehen
seihilekoko emaitzak aztertuta hori
ondorioztatzen da. Amerikaren
alde egin duen apustua egoitza
Texasen duen Guaranty Bank erosi-
ta indartu du. Guaranty Bankek 767

sukurtsal dauzka: 412 Texasen, 92
Alabaman, 83 Kalifornian, 77 Ari-
zonan, 45 Floridan, 36 Coloradon
eta 22 New Mexicon. Eta, halaber,
iragan maiatzean, Credit Uruguay
Banco bereganatu zuen, 36 bulego
eta 480 langile dituena. Horrenbes-

Amerika BBVAren “urrezko paradisua” da; hortxe du negoziorik handiena eta, ondorioz,
hortxe du langile gehien: 103.721 langiletatik 58.919. Eta hortxe lortu du, 2009an,

4.210 milioiko etekin garbien erdia baino gehiago.

Ezker-eskuin: Angel Cano BBVAko kontseilari ordezkaria; Jose Miguel Isulza Amerikako Estatuen Erakundeko idazkari
nagusia; Francisco Gonzalez BBVAko lehendakaria; eta Ricardo Caballero Massachusetts-eko Teknologia Institutuko
Ekonomia Saileko zuzendaria. Txilen bildu ziren BBVAk herrialde hartara egindako bisitan.
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tez, Hego Amerikako
herrialde horretako biga-
rren finantza entitatea
bihurtu da.

Bitartean, Francisco
Gonzalez, FG, BBVAko
presidente izendatu zutene-
tik, BBVAk Bilbon dituen
instalazioen lekualdaketa
bizkortu egin da.

Langileak eta etekinak 
BBVAn, orotara, 103.721
pertsonek egiten dute lan.
Bada, langile gehienak,
58.919 hain zuzen, Ameri-
kako sukurtsaletan eta bulegoetan
daude, AEBn lan egiten duten
12.132 pertsonak barne. Erreferen-
tzia gisa, kontuan hartu Espainiako
Estatuan BBVAk 3.055 bulegotan
diharduten 27.936 langile dituela.

BBVA taldeak, 2009an, 4.210
milioi euroko mozkin garbiak (zer-
gak ordaindu ondorengo mozki-
nak) lortu zituen. Horietatik 2.230
milioi Amerikari dagozkio, 1.359
milioi Mexikori eta 871 milioi Hego
Amerikako herrialdeei. Hala ere,

urte horretan AEBko negozio ere-
muan 21 milioi euroko galerak izan
zituen. Espainiako Estatuko eta
Portugaleko negozio eremuan,

aldiz, 2.000 milioi euro
inguruko etekin garbiak
lortu zituen.

2010eko lehen seihileko-
an BBVAk Hego Amerikan
lortutako emaitzak nabar-
men hobetu dira. Hala,
bankuak berak jakinarazita-
ko datu ofizialen arabera,
Amerikako zonalde horri
dagozkion etekinak 453
milioi eurokoak izan dira
urteko lehen sei hilabetee-
tan, 2009ko seihileko bere-
ko etekinekin alderatuta,
%12,9 gehiago.

32 herrialdetan 7.466 bulego ditu
BBVAk munduko 32 herrialdetan
lan egiten du. Espainiako Estatuaz
eta Portugalez gain,  Hego Ameri-
kako ia herrialde guztietan eta
AEBtan ditu bulegoak. Asian ere
gero eta herrialde gehiagotan lan
egiten du. Mundu osoan dituen
103.721 langileak 7.466 bulegotan
banatuta daude. 2009ko abendua-
ren 31n 884.373 akziodun eta 48
milioi bezerotik gora zeuzkan. n

2010eko lehen
seihilekoan BBVAk Hego

Amerikan lortutako
emaitzak nabarmen

hobetu dira

Egungo krisialdi ekonomikoa dela eta, 2009an,
BBVAko lehendakaritzak eta administrazio kontsei-
luak beren ordainsari ekonomikoak izoztea erabaki
zuten. Hala ere, Francisco Gonzalez, FG, presiden-
tearen eta Angel Cano aholkulari nagusiaren sariak
oso altuak dira oraindik. Hala, FGk 2010ean ia bi
milioi euro jasoko ditu soldata finko gisa (2009an
bezala) eta beste 3,4 milioi euro bono aldakor baten
bidez. Entitatearen txosten ofizialaren arabera,
2009an FGk 1,92 milioi euroko sari finkoa eta 3,80
milioi euroko sari aldakorra jaso zituen. Bestalde,
Canok aurten 1,25 milioi euroko soldata finkoa jaso-
ko du eta ia beste bi milioi euro bono aldakor bidez.

FGk dagoeneko erretiroa hartuta beharko luke,
baina BBVAren buruan jarraitzeko modua topatu

zuen. 2009an, 65 urte bete zituenean, 80 milioi euro-
ko (79,7) erretiro pentsioa jasotzeko eskubidea
berretsi zuen. Erretiroa atzeratu zuenez, funtzio exe-
kutiboak uzten dituenean soilik jasoko du kopuru
hori.

Bestalde, BBVAko administrazio kontseiluko 13
kideek, 2009an, 24 milioi euro (24,157) jaso zituzten
guztira, hainbat kontzepturengatik. Kontseilu horre-
tako kide diren bi euskal aholkularien guztizko
ordainsariak nabarmenduko ditugu: Gasteizko Mer-
kataritza Ganberako presidente Roman Knorrek
295.476 euro jaso zituen; Deustuko Merkataritza
dekano Susana Rodríguezek, berriz, 242.964 euro.
Horrez gain, 19.503 eta 13.596 akzio jaso zituzten,
hurrenez hurren.

BBVAko presidenteak dagoeneko 
80 milioi euroko erretiro pentsioa dauka
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