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ZORTZI HILABETE igaro dira Euska-
diko Kutxak eta Ipar Kutxak hizke-
taldiak hasi zituztenetik kreditu-
kooperatiba bateratua osatzeko.
2012ko martxoaren 20an, bi finan-
tza-erakundeek ofizialki jakinarazi
zuten negoziazio formalak martxan
zituztela. Orduz geroztik, bi era-
kundeen ordezkariek hainbat arlo
jorratu dituzte, euskal kreditu-koo-
peratiba berri eta aitzindari hau
abiarazteko akordioak lortzeko hel-
buruz. Joaneko azaroaren 1ean, era-
kunde juridiko bakarra osatzen
zutela iragarri zuten. 2013ko urta-
rrilaren 1etik aurrera, bateratze
operatiboari hasiera emango diote,
baita burutu ere.

Epe honetan, euskarri ugaritako
publizitatea ikusi izan dugu, eta
banku-eredu berria, bezeroekin lan
egiteko modu berria, susperraldi
ekonomikoa sustatzeko agente akti-
bo bihurtzeko nahia… iragartzen
zuen. Orain, hori guztia praktikan
jartzeko unea iritsi da. Eta proiek-
tuaren arduradunak buru-belarri ari
dira. Merkatu-marka berria Euska-
diko Kutxaren eta Ipar Kutxaren
marken konbinazioa izango da, eta
bien balioa eta posizionamendua
kapitalizatuko ditu.

Hala ere,  MCC taldearen, haren
barruko Fagor eta Eroski enpresen
eta Euskadiko Kutxaren zoritxarre-
rako, kaltegarriak izan litezkeen ger-
taerak azaleratu dira etapa berri
honetan. Eroskiren eta Fagorren

finantza-ekarpenen eta hainbat
finantza-erakundetako lehentasun-
akzioen ondorioz, bezero askok
kalteak jasan dituzte, eta aurreztuta-
ko dirua itzultzea eskatzen dute,
2004an ekarpenak egin zituztenean
aurreikusten ez zen legedi batek
euren aurrezkiak hipotekatu baititu.
MCC Taldearen irudia eta sinesga-
rritasuna ahul lezake horrek, Arra-
sateko taldeak ez badu gaia modu
gardenean argitzen.

Euskal Herriko bigarren 
finantza erakundea
Euskadiko Kutxa eta Ipar Kutxa
kreditu-kooperatiba bakarrean

elkartzerakoan, sortutako erakunde
berria Euskal Herriko bigarren
finantza-erakundea eta Espainiko
Estatuko bigarren kreditu-koopera-
tiba bihurtuko da, eta merkatu-
posizioa indartuko du, batik bat
Bizkaian eta Araban. Horrela, koo-
peratiba berriak 25 mila milioi euro-
tik gorako aktiboak kudeatuko ditu
guztira. Gainera, Hego Euskal
Herrian 860.000 bezero baino
gehiago dauzka (750.000 EAEn eta
110.000 Nafarroan), eta horri Eus-
kadiko Kutxak beste erkidegoetan
dituen bezeroak gehitzen badizkio-
gu, erakunde berriak 1.300.000
bezero baino gehiago izango ditu.

Martxotik harremanetan eta negoziaziotan aritu ondoren, Euskadiko Kutxak eta Ipar Kutxak
Euskal Kreditu Kooperatiba eratu dute. Urtarrilaren 1ean hasiko du ibilbidea, eta datorren
urtean zehar egonkortuz joango da. Kooperatiba berria Euskal Herriko bigarren finantza-

erakundea eta Espainiako Estatuko bigarren kreditu-kooperatiba izango da.

EUSKADIKO KUTXA – IPAR KUTXA

Banku eredu 
kooperatiboa indartzen

| DANIEL UDALAITZ |

Euskadiko Kutxaren batzar orokorrean Ipar Kutxarekin bat egitea onartu zuten.
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Erakunde biek batera, 451 bule-
go dituzte (Euskadiko Kutxak 364
eta Ipar Kutxak 87), eta 2.497 langi-
le guztira (Euskadiko Kutxak 2.100
eta Ipar Kutxak 397). Kreditu-koo-
peratiba bakarra osatu ostean, zen-
bait bulego eta lanpostu murriztuko
dituzte; baina ez dirudi arlo horre-
tan aldaketa handirik egongo denik.

Batasunak, indar. Integrazioaren
negozio-plana zuhurtziaz gauzatu
da, eta aurreikuspenak egitean, ban-
kuentzat negatiboa den testuinguru
bat hartu dute oinarri. Horrenbes-
tez, kooperatiba berriak kaudimen-
baldintza guztiak beteko ditu. Izan
ere, ekitaldi honetan zuzkidura guz-
tiak estali eta enpresen eta partiku-
larren kartera handitzeaz gain, estal-
dura orokorrerako funtsa
nabarmena lortu du.

Arduradunen iritziz, aliantza
honek bere posizionamendu estra-
tegikoa hobetuko du tokiko erakun-
de gisa, eta ekonomia soziala oinarri
duen finantza-erakundea sustatuko
du, helburua izanik erakundeak
barne hartzen dituen merkatuak
finantza-zerbitzuz eta aseguramen-

duz hornitzea. Gaur egungo eredua
finantza-sistema banku bihurtzea-
ren ondorio da, eta erakunde berriak
eredu horren ordezko aukera bat ere
eskaini nahi du. Arduradunen hitze-
tan, proposatutako eredu berriak
bezeroenganako gertutasuna man-
tentzearen alde egiten du, eta haren

xedea da finantza-egoera berrian rol
garrantzitsua betetzea, garapen eko-
nomikoa eta soziala ikuspuntu berri
batetik sustatzeko asmoz. Halaber,
kooperatiba-proiektu berriak indus-
triarekin eta nekazaritza-elikagaien
sektorearekin lanean jarraituko du,
oinarrian dituen bi erakundeen eza-
gutzez baliatuta.

Arrasaten izango du 
egoitza soziala
Arrasaten egongo da euskal kreditu-
kooperatiba berriaren egoitza sozia-
la. Orain arte, Ipar Kutxak Bilboko
Areatza plazan zuen egoitza, eta
hemendik aurrera, bertan izango dira
Txikizkako Bankuaren Merkataritza-

sarearen eta haren Negozio
Batzordearen azpi-egoitza
operatiboak, baita Lurralde
Zuzendaritza eta horri
dagozkion euskarri-egiturak
ere. Era berean, Bizkaiko
hiriburuan jarraituko dute
Lagun Aro Aseguruen, Kar-
tera Sozietatearen eta Kudea-
tzaileen egoitza sozialak.

Artezkaritza-kontseiluak
15 kide izango ditu orain-

goz: 12 Euskadiko Kutxarenak eta
3 Ipar Kutxarenak. Fusionatutako
bi erakundeen batzarrek Txomin
Garcia izendatu dute erakunde
berriko lehendakari,
orain arte Euskadiko
Kutxaren zuzendari
izandakoa, hain zuzen
ere. n

Euskadiko Kutxa Ipar Kutxa

Aktiboak orotara 21.535 milioi euro 3.967 milioi euro

Bulegoak 364 87

Bezeroak 1.200.000 175.000

Langileak 2.100 397

Kapital nagusiaren portzentajea %12,12 %14,4

Berezko baliabideak 1.406 milioi euro 274 milioi euro

Kapital soberakina, exijitutakoaren gainetik 511 milioi euro (%57,05) 140 milioi euro (%103,71)

Berankortasuna %4,71 %4,49

Gaur egungo eredua finantza-
sistema banku bihurtzearen
ondorio da, eta erakunde
berriak eredu horren ordezko
aukera eskaini nahi du,
bezeroarenganako
gertutasuna mantzearen alde


