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Mariano Rubio, exgovernador del Banc d’Espanya

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

Quatre homes i
Banca Catalana

Francesc Cabana i Vancells

E
l passat dia 11 de juny va
fer vint anys que s’inicià la
crisi de Banca Catalana.
Una notícia d’Europa Press,
seguida per una altra de
Televisión Española, aquell

mateix dia, posaren fi a un projecte
que tenia 23 anys de vida. Tot l’afer va
ser un gran putada, atribuïble tant a la
dreta com a l’esquerra espanyola. No
insistiré aquí en el tema, sobre el qual
he escrit centenars de pàgines, però
pot ser interessant per a tothom fer
una referència a quatre personatges
que van ficar la banya en la crisi de
Banca Catalana i no pas per a salvar-la.
Són Miguel Boyer, Mariano Rubio, Juan
Antonio Ruiz de Alda i Pedro de Tole-
do. Tres executius i un polític. Tres de
morts i un de viu, si bé aquest, Miguel
Boyer, fa temps que està políticament
mort.

Comencem per Boyer, que era el qui
ocupava el càrrec més important en
aquell moment, ministre d’Hisenda.
Havia estat un socialista dur, d’aquells
que demanaven la socialització de la
banca espanyola el 1976, en la transició
a la democràcia. Després, va callar quan
els socialistes ensumaven el poder i Fe-
lipe González anuncià que no naciona-
litzarien res. Era un home d’una gran
supèrbia i d’aquí el seu enfrontament
amb un altre home orgullós, José María
Ruiz-Mateos, que acabà amb la nacio-
nalització de Rumasa, una mala solu-
ció. Va ser ell el qui regalà en safata el
català Banc Atlàntic als àrabs, en un
moment en què buscava uns contractes
de proveïment de petroli amb Líbia, i a
través d’un procediment que res va te-
nir de democràtic ni obert. El 1985 va
dimitir del ministeri que ocupava,
quan Felipe González li va negar la vi-
cepresidència econòmica a la qual ell
aspirava. Ocupà la presidència del Banc
Exterior, on no va deixar ni bons re-
cords, ni bons resultats. Amb el seu ca-
sament amb Isabel Preysler comença la
seva etapa d’executiu de grans empre-
ses, al servei dels grans capitals espa-
nyols i amb seixanta milions de pesse-
tes nets de salari. Era el socialismo filipino,
com es deia en cercles socialistes de
Madrid. El 1996, poc abans de les elec-

cions que donaren la majoria relativa al
Partit Popular, Boyer es va donar de
baixa del PSOE i es va deixar fotografiar
al costat de José María Aznar. Actual-
ment és el president de CLH SA, l’antiga
CAMPSA, controlada per Repsol, i ocu-
pa dos o tres consells d’administració,
sempre com a funcionari ben pagat. Tot
un personatge.

El 1982, Mariano Rubio, el subgover-
nador del Banc d’Espanya, era una per-
sona elogiada per quasi tothom. Tenia
alguns antecedents d’esquerres, que li
anaven d’allò més bé i facilitaren que el
primer govern socialista el confirmés
com a governador del banc. Va ser el
principal responsable de configurar un
nou mapa bancari espanyol, en el qual
no hi havia cap paper reservat als bancs
de la perifèria. Es va carregar quasi tota

la banca petita i mitjana, entre la qual
hi havia de tot: lladres de camí ral i
bona gent una mica ingènua. Però
s’estavellà quan va voler reorganitzar la
gran banca. Més tard es va enfrontar
amb Mario Conde, president de Banes-
to, un altre personatge superb, i el re-
sultat va ser un duel a l’estil de l’Oest
americà, amb dos morts. Rubio ensorrà
Conde, però aquest, un cop mort pro-
fessionalment, ensorrà Rubio amb la
publicació de les informacions que ha-
via recollit sobre les seves finances par-
ticulars. Aquest s’havia deixat portar
pels consells de mals amics i cometé
greus infraccions a la moral financera i
al fisc espanyol. Els seus amics socialis-
tes el deixaren sol, quan una comissió
del Congrés de Diputats l’acusà d’enri-
quiment il·lícit i de manca d’ètica pro-

fessional en la seva actuació al capda-
vant del Banc d’Espanya. Passà unes
setmanes a la presó i morí el 1999, als
67 anys.

El tercer personatge a tractar és Juan
Antonio Ruiz de Alda, bon amic de
Mariano Rubio. Ocupà la presidència
d’una Banca Catalana intervinguda pel
Banc d’Espanya, a finals del 1982. Va
aconseguir la unanimitat en contra
d’ell: accionistes minoritaris, la Caixa
–que hi tenia una participació– i el
mateix personal, de manera que al final
d’una junta d’accionistes va haver de
fugir, com l’àrbitre que xiula un penal
contra l’equip de casa en el darrer mi-
nut del partit. El 1984 va ser nomenat
subgovernador del Banc d’Espanya,
amb el suport de Mariano Rubio i de
Miguel Boyer. Va morir en accident de
carretera el 1988 als 54 anys. Aleshores
es van conèixer algunes de les seves
malifetes: havia participat en els nego-
cis bruts de Mariano Rubio i quan era
president del Fons de Garantia –Banc
d’Espanya i banca privada–, va fer
comprar a la seva dona una societat de
les que controlava el Fons, que devia ser
un magnífic negoci.

Finalment, trobem Pedro de Toledo,
president del Banc de Biscaia. Va ser ell
qui prengué el control de Banca Cata-
lana amb una oferta que superà lleu-
gerament la presentada per la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, com
si algun angelet li hagués fet saber amb
anticipació el que aquesta oferia. Això
és pura presumpció, és clar. Era molt
amic de Carlos Solchaga, nou ministre
d’Hisenda, i Solchaga era el superior
jeràrquic de Mariano Rubio, que era el
que rebia les ofertes. El control de Ban-
ca Catalana li permeté liderar la fusió
amb el Banc de Bilbao en condicions
d’igualtat. Pedro de Toledo va ser el que
va obrir els comptes secrets del banc a
Jersey, que són a l’origen del gran es-
càndol que afecta el BBVA i que poden
ser qualificats penalment.

Sempre és una satisfacció que aquests
quatre homes, que van intervenir ben
negativament en la crisi de Banca Cata-
lana, siguin ben lluny d’haver estat mo-
dèlics en el seu comportament professi-
onal o polític. Ja sé que és un trist consol.

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

La nova recuperació
José García Montalvo

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

E
ncara que de moment no sonen
campanes per a les empreses
tecnològiques que han caigut
recentment en el mite de la

nova economia, sembla que aquest mi-
te torna a agafar impuls de la mà del
creixement de la productivitat, en par-
ticular als Estats Units. Les últimes da-
des que s’han publicat assenyalen que
la productivitat ha crescut en aquell
país un 8,4% durant el primer trimestre
del 2002. Això ha fet pensar a força
analistes econòmics que la desaccelera-
ció actual serà diferent de les de l’any
passat i la seva recuperació tindrà una
intensitat molt més gran.

La causa principal de la reducció del
ritme de creixement de les economies
desenvolupades en els últims temps ha
estat la caiguda en la inversió després
de les alegries inversores del final dels
anys noranta. L’argument fonamental
que justifica la nova recuperació és la
capacitat de la nova economia per pro-
duir un creixement ràpid de la pro-
ductivitat. En el cas dels Estats Units,
que teòricament és el país més avançat
en la recuperació, s’assenyala que da-

vant la reducció dels inventaris el se-
güent pas és la recuperació d’aquests,
fet que, donada la fortalesa de la pro-
ductivitat, es pot produir amb rapidesa.
Aquesta situació d’augment de la pro-
ducció millorarà els beneficis empresa-
rials, cosa que, finalment, causarà un
augment de la inversió impulsant el
component de la demanda que més
negativament ha afectat el creixement
econòmic en l’últim any.

No obstant això, serà necessari també
que la demanda dels consumidors
nord-americans es mantingui forta
perquè aquesta profecia es pugui com-
plir. Encara que la resistència dels con-
sumidors nord-americans a reduir el
seu ritme de consum és coneguda, els
seus nivells d’endeutament són molt
elevats. Per altra banda, encara que la

Reserva Federal ja ha indicat que fins
que la recuperació no sigui en ferm no
es plantejarà apujar els tipus d’interès
(sempre que la inflació estigui sota
control) el que sembla clar és que el
recorregut a la baixa dels tipus ha tocat
fons. Un últim factor que juga en con-
tra del manteniment del consum és
l’evolució dels mercats de varlors. Du-
rant els anys de forta revalorització
borsària es parlava que l’efecte riquesa
(provocat per l’augment de valor dels
actius financers dels consumidors) afa-
voriria el creixement del consum. Però
si això és així en un període com l’ac-
tual, en què els mercats de valors pa-
teixen fortes caigudes, l’efecte riquesa
hauria de jugar en sentit negatiu.
Quant temps es pot retardar aquest
efecte? No és clar, però cal pensar que la

bombolla borsària va començar a des-
inflar-se el març del 2000, ja fa més de
dos anys. A més, la lectura optimista de
les últimes dades sobre creixement de
la productivitat és una mica controver-
tida ja que en fases de destrucció ràpida
de l’ocupació, com la viscuda recent-
ment als Estats Units, la productivitat
augmenta com a conseqüència simple
de la reducció del denominador (les
hores de treball totals realitzades pels
empleats) de l’expressió que s’utilitza
per mesurar la productivitat del treball.

En resum, la productivitat real pot
créixer més a poc a poc del que les xi-
fres indiquen, i l’efecte sobre la recu-
peració econòmica dependrà de la ca-
pacitat dels consumidors per mantenir
la demanda elevada. Les últimes dades
conjunturals mostren que la demanda
està alentint-se en relació amb el pri-
mer trimestre de l’any. Al maig, les
vendes minoristes als EUA mostren una
caiguda del 0,9%, molt pitjor del que
s’esperava. I és que és possible que,
igual com va passar als anys noranta,
les promeses de la nova economia si-
guin com dir blat abans que sigui al sac.


