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Taula rodona en el ‘IV Fòrum de Banca’ 
 
 

Gonzalo Gortázar considera “lògic” mantenir la prudència 
en matèria de provisions 

 
 

• El conseller delegat de CaixaBank considera que l'escenari econòmic és 

ara “molt més positiu” que fa un any, malgrat la incertesa. 

 

• Assegura que el sector financer pot actuar com a “accelerador d'una 

transició ben feta cap a la sostenibilitat”. 

 

• Veu com “una gran oportunitat” l'aplicació de polítiques d'ESG, que 

actuarà com a palanca per “millorar la percepció de la banca per part de la 

societat”. 

 

• “La implantació de l'euro digital, una de les fites més importants dels 

propers cinc anys, és bona i ens canviarà molt la vida tant als ciutadans 

com a les entitats financeres”, afirma Gortázar. 

 

• Mostra la seva “preocupació” per la dimensió que està adquirint el mercat 

de les criptodivises i per la seva repercussió en l'economia en cas que es 

produeixi una crisi de confiança en aquest actiu. 

 
 

 

Madrid, 29 de novembre del 2021 

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, considera “lògic” que el supervisor 

bancari recomani al sector “prudència” abans de relaxar la política de provisions perquè “el 

risc no ha acabat ”. En la seva opinió, té sentit mantenir les provisions “no perquè les hàgim 

de necessitar, sinó perquè és millor esperar a mitjan any que ve” per comprovar l'evolució 

de l'horitzó econòmic. 

Durant la seva participació en una taula rodona en l'‘IV Fòrum de Banca’ d’El Economista, 

Gortázar ha destacat la incertesa causada per un escenari derivat de la pandèmia “que no 

hem viscut mai en la història” i, en una situació en què el risc no ha acabat, s'ha mostrat 
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partidari d'“esperar a tenir més proves de quin serà l'impacte en els diferents sectors” abans 

d'actuar en la política de provisions.  

Malgrat això, i conscient del risc de variabilitat en l'escenari econòmic, el conseller delegat 

de CaixaBank ha assegurat que “la percepció actual és molt més positiva que a mitjan 2020”. 

Sostenibilitat 

D'altra banda, Gortázar ha destacat la importància de la sostenibilitat en el comportament de 

tots els actors de la societat i l'ha considerat com “una gran oportunitat”. En la seva opinió, 

“el fet que la banca estigui al centre dels fluxos financers ens permet actuar com a 

accelerador d'una transició ben feta cap a la sostenibilitat”. En aquest sentit, ha indicat que 

una gran majoria de consumidors declaren que aquest factor és molt important per a ells i, 

al seu torn, els mercats financers “estan empenyent a tothom en aquest camí”. 

“Els bancs poden ser part de la solució si es fan bé les coses -ha afirmat- i podem utilitzar 

les iniciatives d'ESG per millorar la nostra percepció davant la societat”. I ha afegit: “Si ens 

posicionem bé, no només podrem esquivar riscos sinó també capitalitzar les oportunitats que 

tenim al davant ”. 

Gortázar s'ha felicitat pel procés d'integració de CaixaBank i Bankia i s'ha mostrat “molt 

satisfet” dels passos realitzats fins ara. Respecte a la resta del sector, ha indicat que la 

necessitat de ser més eficient pot portar a la integració entre entitats, i “tard o d'hora seguirem 

veient integracions, no només a Espanya sinó en un marc global, que permetin reestructurar 

la base de costos”. 

Euro digital 

Durant la taula rodona, el conseller delegat de CaixaBank ha fet referència a l'euro digital i 

s'ha mostrat partidari d'“apostar fortament” per la seva implantació. A seu entendre, aquest 

nou instrument “representarà un canvi molt profund al món dels pagaments, encara que 

haurà de tenir clares limitacions perquè no es converteixi en un mitjà d'estalvi que competeixi 

amb els bancs tradicionals”. Ha destacat que “com a instrument de pagament, és bo i ens 

canviarà la vida tant als ciutadans com a les entitats financeres. “Serà unes de les fites més 

importants dels propers cinc anys”, ha remarcat Gortázar. 

En canvi, ha advertit dels riscos de les criptomonedes. “No entenc quin és el seu valor 

intrínsec i tendeixo a pensar que en algun moment molta gent pugui veure desaparèixer 

aquest valor”, ha emfatitzat. Al seu torn, ha expressat la seva “preocupació” per la dimensió 

que està adquirint aquest mercat, “situat entre 2 i 2,5 vegades la mida que tenia Lehman 

Brothers quan va fer fallida” i ha alertat de la repercussió que pugui tenir si en algun moment 
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es produeix una crisi de confiança en aquest actiu “que pot ser gran per a l'economia i per 

als mercats financers”. També ha cridat l'atenció sobre l'“elevadíssima” quantitat de diner 

negre que es mou en els mercats de les criptomonedes. 
 


