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 EUSKADIKO FINANTZA EKOSISTEMA. 

Eskerrak 
Analisi hau "Covid-19 ondorengo aroan enpresak sendotzeko finantzaketa" ikerketa proiektuaren 

parte da, eta Finantzen Euskal Institutuaren (FEI) laguntza finantzarioa du. 

Txostena Orkestrako Ibon Gil de San Vicente eta Eduardo Sistk koordinatu dute. Txostena prestatzen 

honakoek hartu dute parte: Henar Alcalde, Aitziber Barrio, Megan Briggs, Guillermo Dorronsoro, 

Virginia Gómez, Asier Murciego, eta Juan Pablo Salado. 

Egileek Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosistema osatzen duten erakundeetako ordezkariei 

eskerrak eman nahi dizkiete, proiekturako elkarrizketa sakonak egiteko aukera emategatik. 

Analisirako erabilitako datu iturri nagusiak hauek dira: SABI-Informa, Eustat eta Europako Inbertsio 

Bankua. 

 

 

 

 



 EUSKADIKO FINANTZA EKOSISTEMA. 

Laburpen exekutiboa 
 

Eskualdeko finantza ekosistema aurreratu bat edukitzearen garrantzia 

Dirua ondasun suntsikorra da, eta nahiz eta azken urteetan erraza izan den ondasun hori eskuratzea, 

enpresak elkarren artean lehiatzen dira dirua eskuratzeko. Horregatik, enpresentzat garrantzi 

handikoa da hazteko, bizirik irauteko eta lurraldean errotzeko behar duten finantzaketa 

erakartzea. Hala, enpresa erresiliente batek askotariko finantzaketa iturriak eduki beharko ditu 

eskura eta finantza hornitzaile bakarrarekiko mendekotasunaren arriskua saihestu beharko du.  

Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosistema honela definituko dugu: “eragile komunitate batek 

espazio fisiko batean (Euskadi) osatzen duten sistema, baliabide superabita duten unitateak 

(finantzatzaileak) eta defizita duten unitateak (enpresak) harremanetan jartzea ahalbidetzen duena, 

baliabide horiek batzuetatik besteetara bideratzeko”. Sistema hori bankarizatua dela esango dugu, 

arauketa maila handia duelako, merkaturako orientazio txikiagoa eta, bitartekariei dagokienez, banku 

eragileen kontzentrazio handia. Baditu berezko ezaugarri batzuk ere, bere historiari eta bertako 

enpresen ezaugarriei lotutakoak, Europako beste ekosistema batzuetatik desberdintzen dutenak.  

 

Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosistemaren jatorriak eta joerak 

Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosistemaren sorreran eta hasierako hazkundean, finantza 

eragileen eta enpresen arteko loturak oso estuak izan ziren. Urteek aurrera egin ahala, bereziki 

XX. mendearen amaieran eta XXI.aren hasieran, lotura horiek ahultzen joan ziren eta finantza 

eragileak lurraldean zuten pisua galtzen joan ziren. Administrazio publikoak, ekimen 

pribatuarekin batera, zeregin aktiboa izan du finantza sistema suspertzeko ekimen berrien 

garapenean. Jarduketa horien helburua izan da ekosistema indartzea eta sustatzea (Bilbao Plaza 

Financiera), enpresen finantzaketari laguntzea (Elkargi, Luzaro edo Finantzen Euskal Institutua) edo, 

azken urteetan, enpresen kapitala sendotzea (Finkatuz edo Ekarpen funtsak).  

Ahaleginak ahalegin, Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosistemaren azken urteetako 

bilakaeran eragin nabarmena izan dute joera globalek eta, zalantzarik gabe, gure ekosistemaren 

garapena baldintzatu dute. Joera horiek, ekosistemaren kanpokoak izanik, aldatzen joan dira eta 

datozen urteetan ere ekosistemaren errealitatea eraldatzen joango dira. Gaur egun, lau joera multzo 

identifika ditzakegu, etorkizuneko bilakaerari eragingo diotenak eta kontuan hartzekoak:  

• Globalizazioa eta kontzentrazioa. Globalizazioak berarekin dakar kontzentrazioa, finantza 

ekosistema gutxi batzuetan. Horrek Euskal Autonomia Erkidegoan finantza zerbitzuen duten 

presentzia ahultzen du. 
 

• Digitalizazioa eta DeFi. Digitalizazioak eraldaketaren eragile nagusietako bat izaten 

jarraituko du. Horrekin lotuta, DeFi deitutakoak azaldu dira, Finantza Deszentralizatuak, 

teknologia digitalaren erabileratik sortuak, esate baterako blockchainetatik. Finantzaketa kate 

disruptiboak ekarri dituzte, negozio eredu tradizionalak zalantzan jarrita. Tresna berri horien 

adibide dira Baloreen Merkatuaren Batzorde Nazionalak bultzatu duen Fintech atariko 

ekimenak.  
 

• Arauketa eta trantsizioak. Finantza sektoreko jarduerak arauketa zorrotza du eta Europan, 

datozen hamarkadetan, are zorrotzagoa izango dela aurreikusten da. Horrek eragina izango 
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du, noski, Euskal Autonomia Erkidegoan aritzen diren bankuetan. Arauketa prozesu horietako 

batzuek ekonomiaren trantsizioekin dute zerikusia, esate baterako, finantza jasangarrietako 

irizpideetan edo ESG irizpideetan (Ingurumen, Gizarte eta Gobernantza irizpideak - 

Environmental, Social and Governance) oinarritutako inbertsio irizpide berriak, horien artean, 

Eusko Jaurlaritzako Bonu Jasangarriak. 
 

• Finantzarizazioa. Finantza sektorekoak ez diren enpresetan, finantzen garrantzia handitzea 

esan nahi du, dimentsio askotan, besteak beste, finantzarizatutako negozio eredu berriak 

sortzeko (renting irtenbideak edo erabilerarengatiko ordainketa), kanpoko eskuratzeak 

egiteko (finantza aktiboetako inbertsioak) edo soberakinak ustiatzeko dibisioak sortzeko 

(General Electricek bezala, GE Capital eskumendekoaren bidez).  

Lurralde bati oso zaila izango zaio joera horiek aldatzea edo haietan eragitea, bere jarduera esparrua 

gainditzen baitute. Hala ere, lurraldeak indartzen jarraitzea izan behar du helburu, ingurune 

orokorrak lurraldeko finantzaketan dituen ondorioez konturatuta, eta sor daitezkeen aukera 

dinamikak aprobetxatzen ahaleginduta. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosistemaren gaur egungo argazkia 

Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosistema askotarikoa da, finantzaketa iturrien sei tipologia 

ditu.  

 

Iturria: Geuk egina 

 

Enpresa guztiek ezin dituzte finantzaketa tipologia guztiak erabili; hainbat faktorek dute eragina 

sarbide eta erabilera horretan: i) tamaina, ii) jabetzaren baldintzak, iii) kredituaren kalitatea, iv) 

merkatuko kokapena, eta v) antzinatasuna. 

Azken hamarkadan bereiziki, gero eta handiagoa da bankuez besteko eragileen presentzia, 

horien artean, “bankuez besteko finantzaketarekin” lotutakoena (BME eta BME Growthen garapena, 
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aktiboak finantzatzen dituzten kreditu entitateak edo direct lending edo zor funtsen eragileak) edo 

enpresan “bazkide berriak” sartzea dakartenena (arrisku kapitaleko inbertsiogileak).  

Bankuez bestelako eragileen presentzia gero eta handiagoa bada ere, banku finantzaketa da 

oraindik ere nagusi finantzaketa iturrien artean. Hori bera gertatzen da Espainian ere, eta, gainera, 

egoera hori ez da aldatu azken urteetan. Ildo horretatik, Europako Inbertsio Bankuak zenbatetsi du 

2021ean Espainiako enpresen kanpo finantzaketaren % 77 banku finantzaketari lotuta dagoela 

(2016ko maila bera). 

Bestalde, finantzaketa publikoak gero eta protagonismo handiagoa du (adibidez, Eusko 

Jaurlaritzak hainbat tresna bultzatu ditu, Euskadi arrisku kapitala edo Bideratu laguntza lerroa, horien 

artean), finantzaketa pribatuaren gainerako iturriak osatzeko/indartzeko. Era berean, ohikoak 

dira beste tresna publiko batzuk, horien artean, zuzeneko dirulaguntzak (Bateratu, Lortu edo 

Bilakatu programak, adibidez) edo risk sharing mekanismoak (arriskua partekatzeko aukerak, esate 

baterako, berme publikoak, Elkargiren finantzaketa lerro zehatzen arriskuaren zati bat estaltzeko).  

 

Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosisteman antzemandako hutsuneak 

“Merkatuko hutsune” bat izango dugu behar bezala garatutako eskaintza eta eskaria dituen 

merkatu batean (1 motako hutsunea), merkatuak ez duenean emaitza ekonomiko eraginkorrik 

sortzen (2 motako hutsunea). Azterlan honek lau hutsune nagusi identifikatu ditu gaur egungo 

finantza ekosisteman:  

• Masa kritiko nahikoa lortzeko zailtasunak (1 motako hutsunea): ekosistemaren garapen 

maila mugatua da eta sofistikazio maila txikia du. Eskaintzaren ikuspegitik, beste finantza 

plaza batzuetako kontzentrazioak gurean eragileek zuten presentzia gutxitu du. Eskariari 

dagokionez, EAEko enpresek tamaina eta masa txikia dute eta horrek finantzaketa 

soluzioetako batzuk eskuratzeko/erabiltzeko ahalmena mugatzen du.  
 

• Finantzaketa eragileen eta tokiko enpresen arteko lotura eskasa (1 motako hutsunea): 

finantza eragileen eta enpresen arteko loturak ahultzen joan dira eta horrek ekosisteman 

presentzia duten eragileen (finantzatzaileak, enpresak eta administrazio publikoa) estrategiak 

lerrokatzea zailtzen du, elkarrekin lurraldearen garapen estrategiak bultzatzeko.  
 

• Enpresa sortu berriek, berritzaileek eta hazkunde handikoek finantzaketa eskuratzeko 

zailtasunak (2 motako hutsunea): kolektibo horien ezaugarri komuna da beren enpresa 

proiektuarekin lotutako arriskua neurtzeko zailtasuna eta, horren ondorioz, finantzaketa 

eskuratzeko muga handiagoak. Gainera, eskuratzen duten finantzaketak kostu handiagoa du 

eta berme zorrotzagoak eskatzen ditu. 
 

• Enpresa txiki eta ertainek, Midcap enpresek eta kooperatibek banku finantzaketarekiko 

gehiegizko mendekotasuna edukitzea (2 motako hutsunea): enpresa mota horiek 

zailtasunak dituzte beren finantzaketa iturriak dibertsifikatzeko, eta banku finantzaketarekiko 

gehiegizko mendekotasuna dute. Mendekotasun horrengatik, haietan eragin handiagoa dute 

banku sektorearen beraren aldaketek, 2008ko krisian ikusi zen bezala, orduan banku 

finantzaketa mugatu baitzen eta horrek enpresen hazteko aukerak baldintzatu zituen. 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosistema garatzeko proposamenak 
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Gure ustez, finantza ekosistema aurreratuak eta tokiko ekonomiarekin lotura duenak hobeto 

erantzungo die lurraldeko enpresen beharrei eta, azken batean, gehiago lagunduko du 

garapen ekonomikoa bultzatzen. Beste azterlan batzuek erakusten duten bezala, finantza 

ekosistema aurreratuak dituzten Europako beste erregio batzuetan, erresilientzia handiagoa da, bai 

krisietan eta bai krisien ondorengo susperraldietan.  

Nahiz eta jakin joerek eta arauketak Euskal Autonomia Erkidegoko finantza ekosistema 

hobetzearekin lotutako ekimenen garapena mugatzen dutela, sei dinamika posible proposatzen 

ditugu, finantza ekosistema aurreratu eta dibertsifikatuago baterako bidean aurrera egiteko. 

• Finantza ekosistemari misioen inguruan garatzen laguntzea1: horrek tamaina, 

espezializazioa eta sofistikazioa irabaztea ahalbidetuko luke, herrialdearen estrategia 

nagusiak aprobetxatuta (esate baterako, hidrogenoaren euskal estrategia). 
 

• Tokiko inbertsio industria pribatua bultzatzea: kapitaleko finantzaketa iturriak 

dibertsifikatzea ahalbidetuko du, baita kanpoko kapitala modu ordenatuan erakartzea ere.  
 

• Inbertsio publikoko tresnak bankuekiko mendekotasun handiena duten enpresen 

beharrekin lerrokatzea: enpresen finantzaketa tresnak sinplifikatu eta osatzeko, tamainaren 

eta beharren arabera. 
 

• Banku finantzaketako mahai bat sustatzea: enpresa txikienek estalita ez dituzten beharrak 

identifikatzeko/estaltzeko, eta banku eragileen eta lurraldearen arteko lotura handiagoa 

sortzeko.  
 

• Lurraldean finantza gaitasun aurreratuak sortzea eta erakartzea: enpresen finantzaketa 

estrategiak sofistikatzeko eta finantza zerbitzu aurreratuen pisua handitzeko. 
 

• DeFien inguruko ikerketa lab bat sortzea: DeFIen etorkizuneko eraldaketak ulertzera 

iristeko eta finantza ekosisteman izango dituzten eraginak aurreikusteko. 

                                                 
1 Mazzucato & Dibb-en arabera (2019), “misioak” helburu zehatzak dira, eta helburu horietara bideratzen dira erronka handiak ebazteko 

zedarri lorgarri diren proiektuak, berrikuntzarako esparru eta pizgarri orokor bihurtzen direnak. 



 

 

 

 




