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Francisco González i José Ignacio Goirigolzarri, president i conseller delegat del BBVA

E C O N O M I A / S E T D I E S

Els bascos també es
queden sense bancs

Francesc Cabana i Vancells

E
ls canvis a la presidència i
direcció del BBVA poden in-
dicar que el País Basc ha
perdut una de les seves
grans empreses, la que tenia
més poder polític i econò-

mic. Per primera vegada en la història
dels dos bancs que formaven el seu nu-
cli, hi haurà un president no basc. I la
majoria dels alts càrrecs bascos han estat
prejubilats, amb magnífiques condici-
ons econòmiques. Queda el conseller
delegat, que és d’Euskadi, home de con-
fiança del president, Francisco González,
nascut a Galícia i amic personal de José
María Aznar. Si jo fos basc, ja prepararia
l’enterrament de l’entitat financera,
com a empresa nacional. Com que no ho
sóc, faré un resum de les circumstàncies
i els fets que han portat a la situació ac-
tual.

Els dos grans bancs bascos, el Banc de
Bilbao i el de Biscaia, eren bon amics del
govern socialista de Felipe González. El
president del primer, Ángel Sánchez-A-
siaín, era un client assidu de la bodeguilla,
el menjador de la Moncloa on anaven a
sopar els íntims del cap del govern es-
panyol. Pedro de Toledo, president del
Banc de Biscaia, era carn i ungla amb
Carlos Solchaga, el ministre d’Hisenda,
que havia treballat en el banc en la seva
primera joventut.

Personalment opino –no ho puc de-
mostrar– que aquesta amistat va influir
en l’adjudicació de Banca Catalana al
Banc de Biscaia el 1984. Els socialistes
encarregaren als dos bancs bascos –que
eren bancs bons–, que prenguessin el
control de dos bancs dolents: el Banc Es-
panyol de Crèdit i el Banc Central. Mario
Conde va fer fracassar la primera ope-
ració i Alfonso Escámez –president del
Central– la segona. Aleshores els dos
bancs bascos acordaren la fusió entre
ells, una jugada no prevista, ni desitjada
pel govern socialista. Serà el BBV.

La mort prematura i no anunciada de
Pedro de Toledo farà que el seu equip de
directius fracassi en el seu objectiu de
prendre el control del banc fusionat.
Guanyarà l’equip del Banc de Bilbao, que
farà fora del grup els homes de Pedro de
Toledo, com Francisco Luzón, que anirà
de president del grup públic, format pel
Banc Exterior-Argentària, i Alfredo Sá-

enz, expresident de Banca Catalana, que
passarà a la presidència del Banc Espa-
nyol de Crèdito, a les ordres d’Emilio
Botín –Banc de Santander.

El 1993, Francisco Luzón, que era
també amic de Carlos Solchaga, i el go-
vern socialista varen mig privatitzar Ar-
gentària, després d’haver cancel·lat els
400.000 milions de pessetes de pèrdues
que el grup tenia, amb càrrec als pres-
supostos generals de l’Estat. El 1996, el
primer govern del Partit Popular va fer
fora de la presidència d’Argentària
Francisco Luzón, amic dels socialistes,
que va ser substituït per Francisco Gon-
zález, amic d’Aznar. González acabarà
de privatitzar el banc i el portarà a la
seva fusió amb el BBV. Serà el BBVA.

El grup Argentària era molt més petit
que el BBV. Ningú va entendre aleshores
que en l’acord de fusió es fixés un torn
de presidents, que passaria d’Emilio
Ybarra, el president basc, a Francisco
Luzón, el president gallec d’Argentària.
Abans que s’acabés el termini d’Ybarra,
el passat mes de desembre, es va anun-
ciar la seva dimissió, així com la del seu
conseller delegat. No s’ha aclarit prou el
que ha passat, ni els motius de la di-
missió prematura, però han de ser mo-
tius de pes per a traspassar el pes exe-
cutiu del banc i la seva direcció a un
personatge que no era de l’ofici, i que
s’ha trobat de cop i volta encimbellat al
capdavant del segon grup bancari espa-
nyol. Els rumors que corren no són pu-

blicables –no els penso comentar– i no
tenen res a veure amb la salut financera
de l’entitat.

Els bascos han protestat, començant i
acabant pel diari El Correo de Bilbao. Però
han estat protestes moderades, si tenim
en compte el seu tarannà. Francisco
González ha dit que no tocarà el domi-
cili social de Bilbao, que és on paguen
l’impost sobre societats, però tots els fi-
nancers saben que, des de fa temps, la
major part dels serveis centrals del banc
són a Madrid. La gran burgesia basca –i
el grup d’Ybarra no era una excepció–
viu al seu país, però tenen pis a Madrid,
on passen llargues temporades. Una di-
ferència fonamental amb la burgesia
catalana, gran client del pont aeri, que
els permet tornar a dormir a casa.

Si algú creu que l’operació és una
conseqüència de l’actuació lliure de les
forces del mercat, té tot el dret de pen-
sar-ho i de dir-ho, però ja em permetran
que doni als que pensen així una quali-
ficació d’excel·lent en l’assignatura no
homologada d’ingenuïtat política i fi-
nancera. El Correo de Bilbao, que no és
precisament un diari d’esquerres, recla-
ma que es freni la progressiva pèrdua de
poder d’Euskadi enfront del poder cen-
tral. Em recorda el to de les queixes
–victimistes, per descomptat– d’una al-
tra nacionalitat perifèrica i mediterrà-
nia. Per ironies no quedarem, com de-
manava Desclot fa uns dies a la darrera
pàgina d’aquest diari. I ho subratllo,
perquè hi ha qui es pren seriosament el
que és una manifestació retòrica.

Pel que fa als bancs catalans, no em
preocupo gaire, ja que el Banc de Saba-
dell encara no és prou gran per a justi-
ficar una acció de l’administració cen-
tral contra ell. Em preocupa més el que
pugui pensar el govern d’Aznar en rela-
ció a la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, que és precisament la que té
una participació de suport a l’antic banc
dels llaners. I és que també corren ru-
mors, que tenen el seu centre en Ro-
drigo Rato, ministre d’Economia, que
no veu clar el paper de la supercaixa. I
això sí que seria un casus belli, també
retòricament, però sense ironia –con-
sulteu, si fa falta, el Diccionari de locuci-
ons i frases llatines, que acaba de publicar
Enciclopèdia.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Perspectives
per al 2002

José García Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra

L’
any 2002 comença amb ma-
les dades econòmiques però
bons auguris. Està confirmat
que les economies més grans

del món (Estats Units, Japó i Alemanya)
es troben en recessió i que l’economia
mundial, com un tot, entrarà en re-
cessió per primer cop. En canvi, la mi-
llora de l’índex de confiança dels con-
sumidors dels Estats Units de l’últim
mes o el d’expectatives dels productors
de manufactures semblen apuntar un
canvi de tendència que s’haurà de
confirmar. Així mateix, moltes cases
d’inversió, i alguns polítics, porten di-
versos mesos assenyalant que l’econo-
mia es recuperarà en el segon o tercer
trimestre del 2002 i que la borsa puja-
rà en anticipació a aquesta millora,
encara que aquestes declaracions sem-
blen més una qüestió de fe i interessos
que d’evidència empírica basada en
indicadors econòmics. Fins i tot Ro-
drigo Rato ens ha sorprès assenyalant
que el pitjor de la recessió ha passat!

Però, com segueix l’ economia virtual?

Les últimes dades disponibles, referi-
des a l’economia dels Estats Units,
semblen indicar que el final de l’any
2001 va ser molt positiu i que aquesta
mateixa tendència podria projectar-se
a l’any en curs. Al mes de novembre es
va recuperar la demanda de xips, cosa
que va fer que les accions d’Intel recu-
peressin terreny fins a situar-se els
primers dies de 2002 per sobre del
màxim de 2001. American Online, que
ja ha ofert dades de vendes per a tot
l’any 2001, assenyala que l’increment
d’ingressos ha estat del 67%, fins a as-
solir 36.600 milions d’euros (6.089.508
milions de pessetes). Afegeix a més

que el 64 per cent dels compradors
han estat dones. Per la seva banda,
Yahoo! ha augmentat les vendes un 86
per cent el desembre d’aquest any
respecte a l’any anterior. En conjunt,
i segons les primeres estimacions, 29
milions de nord-americans van fer les
seves compres a Internet durant l’any
2001 (un 45 per cent més que l’any
anterior) per un valor mitjà de 436
euros (72.541,68 pessetes), un 19 per
cent més que l’any anterior. A més, i
això és més important, el 84 per cent
dels compradors per Internet assegu-
ren que han estalviat temps (79 per
cent fa un any) i el 60 per cent creuen

que han estalviat diners (52 per cent
fa un any).

No obstant, les últimes estadísti-
ques també contenen informació que
fa pensar que no és moment encara
per fer repicar les campanes. El 74 per
cent dels que no han comprat regals
nadalencs a través de la xarxa asse-
nyalen com a principal raó la preo-
cupació que els genera donar la in-
formació sobre les seves targetes de
crèdit. El 12 per cent han vist desapa-
rèixer la seva web favorita i el 17 per
cent s’ha trobat amb la desagradable
sorpresa que havia de pagar per l’ac-
cés a una informació que anterior-
ment obtenia de forma gratuïta. No-
més un 12 per cent d’aquests han es-
tat disposats a pagar el que és una
mala notícia per a uns negocis cada
cop més abocats al cobrament pels
serveis davant la recessió publicitària.
I per a alarma de les empreses, el 32
per cent dels compradors de regals
nadalencs a través de la xarxa reco-
neix que l’ordre la va fer des de la
feina.


