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Ruido de caixas
O futuro das caixas pende dun fío. No contexto actual de
crise, todo leva a pensar na necesidade de reorientar as
súas estratexias, para que se adapten a un novo tempo
económico sen perder a identidade social de orixe, nin
capacidade competitiva. As dúas entidades galegas,
fusionadas, han ligar ademais o seu futuro ao do país. Os
argumentos achégaos TN.
Unha caixa galega mellor que dúas. Por Xoán López Facal
Fusión ou absorción, eis o dilema. Por Ramón Yáñez Braxe
Caixas galegas: unha decisión crítica. Por Marcelino Fernández Mallo
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A polémica transcorre
en Galicia coa parsimonia
habitual. As dúas caixas
están absortas no reforzamento dos seus recursos propios, na cobertura
dos activos financeiros
deteriorados e no fortalecemento da súa solvencia, mentres manteñen
un discreto silencio sobre
a súa disposición particular a acometer procesos
de confluencia. Un silencio, na verdade, relativo.
Fernández Moreda, presidente da Deputación
coruñesa e vicepresidente
primeiro
do
Consello
de
Administración de Caixa Galicia avoga
publicamente por abrir un proceso de
fusión entre as caixas galegas ao
tempo que manifesta a súa firme oposición a calquera operación de signo
extragalego. Fernández Gayoso, presidente do Consello da Caixanova, publicita a súa opinión de que dúas caixas
son mellor que unha. Unha diverxencia
de criterios talvez provisional alentada
pola relativa comodidade en que se
moven ambas mentres se van configurando estratexias de signo alleo para a
poxa polo predio financeiro galego.
A Xunta, pola súa parte, extrema a
prudencia a fin de sortear unha situación incerta, carente de posición unánime por parte das interesadas e, de
remate, politicamente sobredeterminada pola manifesta simpatía do líder
do PP, Mariano Rajoy, en favor dunha
saída allea: a absorción da caixa
coruñesa por Caja Madrid.

Unha caixa galega única converteríase na cuarta do
Estado en activos. Fusionar Caixa Galicia e Caja Madrid
decapitaría, porén, o mercado financeiro galego.

Unha caixa galega
mellor que dúas
Xoán López Facal Texto

A

s fusións de caixas de aforro é
un asunto de actualidade. O
motivo do interese suscitado desborda
o seu ámbito económico. O proceso
actualmente en curso é unha consecuencia directa da crise económica,
neste caso do deterioro experimentado
polos activos financeiros e a caída de
rendibilidade e liquidez. O que atrae a
atención pública non ten moito que ver,
non obstante, con esta problemática e
si co papel singular destas institucións
no seu ámbito de implantación e na
conciencia colectiva.
Digamos para comezar que as caixas operantes en Galicia concentran o
56,6 por cento dos depósitos totais na
nosa comunidade (48 mil millóns de
euros) e o 52,8 por cento do crédito
concedido (70,4 mil millóns no ano
2008). A problemática do proceso de
fusión é de índole técnica, da incumbencia do Banco de España, dos equipos xestores e dos analistas. As caixas
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desbordan amplamente esta perspectiva. Bautizadas en orixe con denominación toponímica que as liga ao seu
berce natal, como os equipos de fútbol,
as caixas visten cores locais e isto ten
consecuencias. É cousa sabida que
non abundan os voluntarios a deixarse
fusilar polo honor do PIB nacional pero
que non escasean, en cambio, os que
deron a súa vida polas cores locais en
forma de bandeira e, nalgúns casos,
mesmo de camiseta. Somos irremediabelmente animais simbólicos como
advirten os filósofos.

Parsimonia habitual
A crise demanda, efectivamente, cambios inaprazábeis, tamén nas caixas,
pero estas non se deixan confinar na
dimensión financeira; a súa sombra
invade o ámbito político e identitario.
Dise que os bancos se levan ben cos
empresarios e as caixas coa xente,
nesta apreciación reside a diferenza.

Juan Ramón Quintás, presidente
da Confederación española de
Caixas de Aforros (CECA)
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Non caben sorpresas a este respecto. Ninguén descoñece a rexa solidez dos principios defendidos polo
líder conservador, sempre alerta para
conxurar o perigo de fragmentación
do mercado nacional de España. Máis
sorprendente é a argumentación
esgrimida. Segundo as declaracións
do líder pontevedrés, as fusións interterritoriais son o camiño para que as
caixas poidan “llegar a más partes del
territorio nacional”, incidindo ademais
en que as “pretensiones políticas” de
fusionar caixas dunha mesma comunidade comportan a desaparición de
“un sinfín de sucursales”. O razoamento non parece de gran solidez
visto que as caixas galegas están presentes en todas e cada unha das
CC.AA. no momento actual e que as
entidades de sede foránea contan
cunha extensa e eficiente rede en
Galicia. É máis que sabido que o Real
Decreto 1582/1988 outorgoulles ás
caixas completa liberdade de expansión territorial. Señor Rajoy, hai que
repasar. En canto aos efectos laborais
inherentes á simplificación das redes
comerciais superpostas – un dos nós
da cuestión– ou optamos pola eficiencia mediante a redución de custos ou

ben polo statu quo actual, sen esquecer que toda operación de fusión,
intercomunitaria ou non, comporta
axustes de todo tipo. Sen esquecer
que unha fusión cara á fóra desvalorizaría inevitabelmente a rede comercial galega. Tampouco é para alarmar
o peculiar sentido da lóxica esgrimido
polo señor Rajoy. A coherencia argumental non é a virtude máis cultivada
entre líderes e portavoces.
A oportunidade de abrir procesos
de concentración, con eliminación de
redes e gabinetes redundantes e a
correspondente ganancia de rendibilidade, está fóra de toda dúbida. Así o
entenden os responsábeis últimos
neste campo: M. A. Fernández
Ordóñez (Banco de España) e J. R.
Quintás (Confederación de Caixas).
Ambos comparten igualmente a desconfianza polas “interferencias políticas” –léase exercicio das competencias autonómicas– e a simpatía polas
fusións intercomunitarias.
O conflito entre a alegada conveniencia técnica e a lexítima competencia autonómica é real e irredutíbel. En
Galicia ampáranos o Estatuto de
autonomía de 1981 no seu artigo 30.5
e o posterior Decreto 77/1983.

Fusión e competencias
autonómicas
O incipiente conflito entre conveniencia
e legalidade foi esquivado finalmente
mediante unha comedida regulación do
FROB (Fondo de Reestruturación
Ordenada Bancaria), o instrumento
designado para canalizar a reestruturación do sistema financeiro. Na súa formulación final recoñécenselles ás autonomías a súa competencia lexítima
para promover fusións mentres o
Banco de España se reserva o dereito
ao veto sobre o plano de viabilidade
que ha de acompañar a proposta. En
caso de veto, o Banco de España
resérvase a competencia para instar
unha revisión da proposta, impor unha
fusión de carácter intercomunitario ou,
en última instancia, proceder á intervención. O mecanismo de axuda previsto instruméntase mediante participacións preferentes que computan como
recursos propios e teñen prazo de
devolución breve. É importante destacar que a Xunta traballa na redacción
dun recurso a esta normativa por invasión de competencias.
A solución de compromiso arbitrada entre o carácter inexorábel dos procesos de fusión de caixas –perentorio
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mesmo nalgún caso (en sete concretamente polo que sabemos: unha entidade catalá, outra valenciana, outra
andaluza, dúas de Castela e León e
dúas máis en comunidades con caixa
única)– e as competencias autonómicas concorrentes neste ámbito parece
en principio razoábel. Como tamén o é
o aviso remitido ás caixas polo BE de
que moderen os beneficios de 2009 e
destinen o excedente xerado a provisións a fin de afrontar a segunda vaga
de morosidade esperada a partir do
último trimestre deste ano.
Respecto á conveniencia de propiciar operacións transcomunitarias,
Quintás insiste nas razóns de “racionalidad empresarial” e de cautela ante
os efectos perversos da sobredeterminación política. Aquelas, na súa
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opinión, “siempre han dado un resultado extraordinario”; estas “han reventado antes de configurarse o han tenido una digestión lenta”, segundo
declaraba o eminente economista
coruñés, próximo xa á xubilación.
Outra cousa é a tentación enmascarada en criterios técnicos de asimilar estes con simples conviccións de
carácter persoal. A capacidade de fiscalización dos órganos de control das
caixas sobre as súas respectivas
direccións é un asunto como mínimo
controvertido. O capital social manda
nos bancos a través do Consello de
Administración, a xerarquía de feito
nas caixas é moito máis difusa. No
primeiro caso votan os euros, no
segundo os euros son anónimos.
Dividendos contra obra social.

O arraigado compromiso de
Quintás coas caixas converteuno
nun destacado defensor destas na
súa pugna coa banca polo control do
mercado financeiro. En recentes
declaracións, o profesor coruñés non
se recatou de afirmar que os bancos
de gran dimensión son un problema
para a estabilidade do sistema que o
regulador debería considerar, sen
chegar a aclarar se esta afirmación
se refería a España. Acompañaba a
advertencia coa opinión, formulada
en ton irónico, de que el non observaba a existencia de megacaixas en
España. Emilio Botín versus Isidro
Fainé, falamos de poder.
Non parece razoábel soster a tese
de que cantas máis caixas mellor, sen
explicar os efectos a medio prazo dos
custos da redundancia de sucursais,
equipos directivos, fragmentación de
carteiras e dificultades de acceso a
recursos externos.

Aversión de dereitas a
proxectos diferenciados
A simplificación das redes comerciais
en Galicia carrexa problemas, certo,
pero ¿non é así tamén no caso de
fusións intercomunitarias? A cuestión
crucial non reside no ámbito territorial
da implantación senón na localización da sede central. Que a sede
dunha caixa sexa A Coruña, Vigo ou
Chantada é irrelevante para os intereses de Galicia; que estea en
Madrid, non. Rajoy e Feijóo sábeno
de sobra e nós tamén. A variábel discretamente oculta no discurso de
enxalzamento da unidade de mercado é a consabida visión patriótica da

unidade de España e a consecuente
aversión a calquera proxecto diferenciado. Son máis que coñecidas as
reservas implícitas a calquera ganancia de protagonismo de Cataluña, o
País Vasco ou Galicia. Neste sentido,
a prensa madrileña desempeña un
papel central amplificado pola nutrida
comitiva de adeptos, aliados e amanuenses de provincias. Talvez non
sexa inoportuno lembrar que a dereita española é máis condescendente
coa presenza alemá no mercado
español que co inquietante protagonismo catalán en calquera sector de
actividade. O proceso de venda de
Endesa, actualmente en mans italianas, instrúe a tal respecto.
¿Que peso tería a caixa resultante dunha eventual fusión das dúas
galegas? Se o medimos polo volume
de activos esta situaríase no cuarto
lugar, despois de Cataluña, Madrid e
Valencia. As caixas galegas ocupan
un destacado lugar no ránking das
45 actualmente existentes, cos postos sexto e noveno. Con todo, as
cinco primeiras caixas españolas
acumulan o 53,51 por cento dos activos conxuntos (687 miles de millóns)
mentres as dúas galegas apenas
superan o 6 (77 miles de millóns).
Dato este que conta, en definitiva, en
favor da fusión das caixas galegas
antes de que a dinámica de concentración en curso condicione a operación en forma talvez incontrolábel.
O peso relativo das caixas galegas
é, con todo, considerábel se tomamos
como termo de comparación o PIB
galego: 55,85 miles de millóns no 2007,
o 5’1 por cento do español.

CAIXAS EXISTENTES

ACTIVOS M_, marzo 2009

%

1º

La Caixa

260,827

20,31

2º

Caja Madrid

180,970

14,09

3º

Bancaja

106,500

8,29

4º

CAM

75,472

5,88

5º

Caixa Catalunya

63,327

4,93

6º

Caixa Galicia

46,626

3,63

7º

Ibercaja

44,066

3,43

8º

Unicaja

32,155

2,50

9º

Caixanova

30,492

2,37

10º

BBK

29,666

2,31

11º

Cajasol

27,708

2,16

12º

CCM

227,337

2,13

13º

Caja España

25,017

1,95

14º

Caixa Penedés

23,092

1,80

15º

Caja Murcia

21,796

1,70

16º

Kutxa

21,316

1,66

17º

Caja Duero

20,743

1,62

18º

Cajasur

20,056

1,56

19º

Caja Navarra

18,973

1,48

20º

Cajastur

15,450

1,20

21º

Sa Nostra

14,343

1,12

22º

Caja Granada

13,992

1,09

23º

Caja Canarias

13,291

1,04

24º

Caja Burgos

12,383

0,96

25º

Caixa Sabadell

12,380

0,96

26º

Caixa Terrassa

11,842

0,92

27º

Caixa Tarragona

11,384

0,89

28º

Caja Cantabria

11,018

0,86

29º

Caja Inmaculada

10,921

0,85

30º

Caixa Laietana

9,433

0,73

31º

Caja Insular de Canarias

9,354

0,73

32º

Caja Vital

8,726

0,68

33º

Caixa Girona

7,714

0,60

34º

Caja Extremadura

7,169

0,56

35º

Caixa Manresa

6,594

0,51

36º

Caja Segovia

6,377

0,50

37º

Caja Ávila

6,262

0,49

38º

Círculo Católico de Burgos

4,974

0,39

39º

Caja Badajoz

3,968

0,31

40º

Caja Rioja

3,729

0,29

41º

Caixa Manlleu

2,629

0,20

42º

Caja Guadalajara

1,595

0,12

43º

Caixa Ontinyent

980

0,08

44º

Caja Jaén

961

0,07

45º

Caja de Pollensa

327

0,03

1.283.935
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Julio Fernández
Gayoso, presidente
de Caixanova

Xosé Luís Méndez,
director xeral de
Caixa Galicia
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A avaliación do peso relativo das
caixas por volume de activos ou de
depósitos ten un carácter máis estábel que a baseada noutro tipo de
parámetros máis significativos nas
circunstancias actuais: grao de solvencia medido polo peso de fondos
propios sobre pasivo, grao de deterioro dos activos financeiros e nivel
de cobertura dos mesmos, cualificación polas axencias de ráting. A posición das caixas baixo esta perspectiva cambia cada trimestre. Digamos,
non obstante, que baixo este punto
de vista da calidade dos activos e
solvencia, as caixas galegas sitúanse nun nivel confortábel, adecuado
para acometer o futuro sen présas
excesivas.

Os caprichos do localismo
Os procesos de fusións de caixas distan de ser unha novidade, en realidade
forman parte da propia xenética delas
desde a súa lei fundacional de 1835.
En 1842 constituíase a Caixa de
Aforros e Monte de Piedade da
Coruña, á que seguiron as de
Santiago e Vigo (1880), Lugo (1896) e
Ferrol (1902).
As da Coruña e Lugo fusionáronse en 1944. En 1978 nace Caixa
Galicia tras absorber a caixa de
Ferrol. En 1980 incorpora á de
Santiago. A partir desta data comeza
a fase de expansión acelerada que
ten como datas de referencia a apertura da primeira sucursal fóra de
Galicia (Madrid, 1982) e no estranxeiro (Suíza, 1985). Inmediatamente
despois absorbe as caixas rurais da
Coruña, Ourense e Pontevedra. A
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dilixencia e capacidade de anticipación convértena na primeira caixa
galega até hoxe mesmo.
Caixanova é o resultado da fusión
de Caixa de Vigo coas de Ourense
(fundada en 1933) e Pontevedra (fundada en 1930) no breve período
1999-2000. Neste último ano nacía
Caixanova.
En definitiva, os caprichos do
localismo adverso a calquera solución unitaria oculta apenas o poder
da rede de intereses que se estende
arredor da sede.
O problema que se abre agora
con toda a agudeza é o da consolidación patrimonial das caixas (volume e calidade dos seus activos e
dos recursos propios que os sustentan), da súa eficiencia (rendibilidade,
capacidade de investimento, capacidade de acceso ao financiamento
externo) e en definitiva da aptitude
financeira das entidades resultantes
ante un escenario turbulento, competitivo e non predicíbel.
Que sobran sucursais en bancos e
caixas ninguén o nega. Como en toda
crise, as entidades concentran agora
os seus esforzos en atender a súa
razón de ser: a captación de depósitos para financiar investimentos remuneradores sen mingua de liquidez e
solvencia. Non é tarefa doada.
Non hai dúbida de que a territorialidade e o carimbo identitario das
caixas complican o escenario do
proceso. A CECA e o BE priman os
parámetros técnicos do proceso
sobre os de índole política ou de preferencia social. As autoridades autonómicas ao revés, como é a súa

misión. Os dous grandes partidos
estatais, PSOE e PP, dividen as
súas lealdades sen decantarse claramente. Rajoy maniféstase favorábel, como sabemos, á fusión de Caja
Madrid coa valenciana CAM e con
Caixa Galicia co obxecto non declarado de alcanzar e superar a La
Caixa catalá. Esta perspectiva conta
cunha ampla rede de complicidades
que en ningún caso admitirán as
adherencias ideolóxicas implícitas
na opción. A ecuanimidade das operacións comandadas desde Madrid
DF está fóra de toda discusión.
Os elementos de sospeita parecen non obstante clamorosos. Á parte
da locuacidade sobre o asunto de persoa tan circunspecta como o señor
Rajoy, sempre disposta a conceder
tempo ao tempo en forma xenerosa,
manifestouse neste caso sen complexos, como mandan os canons de
Génova cando de principios se trata.
Tampouco parece asisado pasar por
alto o feito significativo de que Galicia,
Madrid e Valencia son comunidades
gobernadas polo PP. ¿Cal é a alternativa a unha caixa galega única?
¿unha supercaixa madrileña con
acento galego transitorio como no
caso Unión Eléctrica-Fenosa? Os
galegos temos a este respecto unha
opinión clara, sospeito. Chegado o
momento podería ser oportuno incluso activar a conciencia cidadá para
que manifeste as súas referencias.
Antecedentes hainos.
De momento a opinión pública
garda silencio a pesar de estaren aflorando os primeiros signos de inquietude mentres o presidente da Xunta apra-

As últimas noticias apuntan á apertura dun
proceso de análise da situación por parte
da Xunta. Esperemos que o enunciado
final sexa certeiro. Unha hipotética
complicidade coa solución madrileña ía
demandar moitas explicacións.

Decapitación do
sistema financeiro galego
As dúas caixas galegas deberían tratar talvez de formular unha mensaxe
conxunta valorativa do escenario
aberto, aínda que só fose para tratar
de neutralizar a formulación antagónica en marcha. O peso das dúas caixas na economía galega –entre o 50 e
o 60 por cento da actividade financeira– aconsella unha conxelación transitoria dos respectivos perfís de
marca e o rexeitamento decidido á
asunción dun papel de convidado
subalterno nun proceso onde se dirime o futuro de ambas.

Caixa Galicia conta con 464 oficinas en Galicia e 410 no resto de
España; Caixanova con 410 e 119, respectivamente. Escusado recordar que
unha parte importante das oficinas en
Galicia son redundantes e deberían
ser refundidas a prol do aforro e da eficiencia. A caixa coruñesa mantén 9 oficinas operativas no estranxeiro e 4
máis a viguesa. O grupo Caixa Galicia
dá ocupación a 5.378 profesionais e
Caixanova a 3.084. Son factores todos
a ponderar minuciosamente; estamos
falando da aptitude galega para financiar o futuro.
Non podemos esquecer outro
asunto do máximo interese, o da dotación das caixas galegas á obra social
(fomento do emprego, proxectos de
cooperación para o desenvolvemento,
educación e difusión cultural, centros
da terceira idade, exposicións e concertos, publicacións, etc). A normativa
vixente desde 1992 esixe destinar a
reservas societarias á metade dos
beneficios obtidos como mínimo; o

resto destínase a obra social. En 2008
a Caixa Galicia destinou a esta finalidade 84 dos 198 millóns de beneficios
xerados e Caixanova 63 millóns dos
178 millóns alcanzados. Unha cifra
próxima aos 150 millóns de euros que
se vería gravemente comprometida
en caso de deslocalización da sede
central decisoria. Como termo de
comparación, parece útil lembrar que
a totalidade da dotación cultural da
Xunta é de 141 millóns nos
Orzamentos de 2009.
¿A quen pode favorecer a decapitación do sistema financeiro galego?
Non vale responder cos “intereses
xerais”, inescrutábel argumento para
todo o que debe ser silenciado. Se
así for, que se expliciten. ¿A imperativos políticos? Que se fagan públicos.
¿Acaso non sabemos case todo xa
da pugna Aguirre-Gallardón polo control de Caja Madrid? Esperamos
argumentos, información e independencia de criterios. Son obrigas do
poder, de calquera poder.
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za a súa opinión até o reinicio do curso
político. As últimas noticias apuntan á
apertura dun proceso de análise da
situación por parte da Xunta. É un dato
tranquilizador. Esperemos que o enunciado final sexa certeiro. Unha hipotética complicidade coa solución madrileña, por activa ou por pasiva, ía demandar moitas explicacións.
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to, aumento no límite do
Fondo de Garantía de
Depósitos) e ten como
obxectivos centrais consolidar as entidades,
reforzar a súa solvencia,
aumentar a eficiencia,
facilitar a liquidez e fortalecer os balances. Neste
marco xeral, unha das
políticas que propicia é o
aumento do tamaño das
entidades para que os
seus activos acaden un
mínimo
considerado
seguro
de
50.000
millóns de euros, suscitando unha política de
fusións e/ou absorcións, podendo
mesmo achegar fondos para as medidas de reconversión de persoal que
poidan derivarse delas.
Despois de dous anos a crise financeira continúa, os riscos seguen a
incrementarse. Deteriórase a calidade
dos activos, aumenta a morosidade,
baixan de xeito significativo as marxes,
diminúe a actividade e agroman riscos
de liquidez e problemas para a captación de novos depósitos e a renovación
de endebedamento acadado por algunhas entidades nos mercados financeiros internacionais. Se ben é certo que a
presenza nos activos das entidades
financeiras españolas de produtos
financeiros opacos, produtos derivados
de nada, bonos MBS, hipotecas-lixo,
etc, non parece ser significativa, non
podemos dicir que, especialmente as
caixas de aforro, non teñan incorrido en
excesos semellantes aos dos bancos
norteamericanos no eido inmobiliario.

A maridaxe entre Caja Madrid ou Caixa Galicia non sería
fusión, senón absorción. O autor concreta as consecuencias
para Galicia, para as súas empresas e para a cidadanía.

Fusión ou absorción,
eis o dilema
Ramón Yáñez Braxe Texto

A

recente publicación do Real
Decreto-Lei sobre reestruturación e reforzamento das entidades
financeiras e creación do FROB
(Fondo
de
Reestruturación
Ordenada Bancaria) abriu en Galicia
a caixa dos tronos sobre a comenencia de crear unha grande caixa de
aforros de seu. Políticos, sindicalistas, periodistas, economistas supostamente expertos no asunto, e xente
de toda lei, téñense manifestado por
medio de artigos e faladoiros ao
longo deste verán de 2009.
Non é para menos. A decisión final
ha condicionar a nosa estrutura financeira. É unha cuestión central que conforma a estrutura político-económica
do país e xa que logo o noso futuro. É
bo falarmos, fixar posicións, sobre
todas aquelas decisións que condicionan o noso futuro. Ademais é un
momento acaído para expoñer as posturas propias e escoitar as alleas nun
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debate que, neste caso, pode ser reflexivo e sereno, porque vimos de celebrar unha confrontación electoral e fica
aínda moito tempo para que esta decisión se vexa contaminada pola proximidade dunhas eleccións.
Gustaríame precisar, en primeiro
lugar, por que chegamos a esta necesaria intervención. O goberno central,
malia ter predicado en todos os foros
internacionais, especialmente no
cumio do G-20, a solidez do sistema
financeiro español e a calidade da
supervisión bancaria, tivo que pór en
funcionamento ao longo deste ano
unha serie de medidas de intervención para sanear os balances das
entidades de crédito, que veñen de
acadar o seu cume coa publicación do
RDL que regulamenta o Fondo de
Reestruturación
e
Ordenación
Bancaria. O FROB vén colmar unha
serie de medidas (fondo para adquisición de activos, avais ao financiamen-

A especulación inmobiliaria parecía ser o
paradigma do investimento intelixente e o
seu peso nos balances -non só nas
carteiras de participacións empresariais,
senon tamán na actividade crediticiaaxudaron a meternos neste foxo.
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Despois do paradigma do ladrillo
As caixas españolas, tamén as galegas, non tiveron unha Florida ou unha
California, pero si se adicaron con
afán desmedido a apoiar, promover e
participar nos negocios inmobiliarios
nas costas andaluza ou levantina. A
especulación inmobiliaria, o ladrillo,
parecía ser o paradigma do investimento intelixente e o seu peso nos
balances –non só nas carteiras de
participacións empresariais, senón
tamén na actividade crediticia– axudaron a meternos neste foxo.
A crise financeira é internacional,
pero non podemos esquecer a súa
forte compoñente local. Miopía diante

da inxente burbulla inmobiliaria, excesiva concentración do risco nunha actividade sen barreiras de entrada, relaxación dos controis nas concesións de
endebedamento a prestameiros con
dificultades potenciais para devolver
os empréstitos, crecente titulización
das hipotecas e, para financiar toda
esta delirante política de activo, dependencia excesiva da captación de financiamento en mercados financeiros
internacionais sen reparar en que,
diante da posible emerxencia de crises
por mor do troco de ciclo, as condicións de renovación haberían ser
moito máis duras. Todo isto, ademais,
sobordando por enriba do prudente a

limitación que supoñen os recursos
propios e as posibilidades de captación
de depósitos de aforro endóxeno. En
definitiva, unha infinidade de chapuzas
cometidas outra volta polos directivos
e analistas de risco das entidades
financeiras, que non foron quen de
aplicar con rigor a regra de prudencia
que na actividade bancaria se substancia na ponderación da liquidez, rendibilidade e risco das súas políticas de
investimento e na procura dun apancamento controlable.
Chegados a este punto, cómpre
analizarmos as posibilidades que
están sobre a mesa para as caixas de
aforro galegas. Son as seguintes:
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1. Continuar como até gora
2. Posiblemente derivada da anterior: propiciar alianzas con grandes
caixas non galegas, como a posible
absorción de Caixa Galicia e CAM por
Caja Madrid.
3. Refundirse nunha nova gran
caixa galega
A primeira opción precisa dunha
mellora da eficiencia e parece ser a
preferida polas dúas caixas galegas.
Voceiros significativos delas mencionaron en diversas ocasións a diferenza de
cultura, a imbricación e proximidade
aos clientes nas áreas base de cada
unha delas, as excelencias da concorrencia... De todas elas, sobrancearía
como realmente importante a diferenza
de cultura verbo da súa política industrial, historicamente máis intensa no
caso de Caixanova, pero que se vai
esvaendo co tempo. A presenza de
ambas as caixas nas grandes empresas é semellante. Non así no compromiso coas PEMES, mais a posible

fusión actuaría en senso positivo, se a
caixa resultante asumise as melloras
prácticas de cada unha das actuais.
Outra cousa da que non se fala é
a complementariadade das equipas
directivas e a futura localización da
sede decisoria. Verbo da primeira,
débese salientar que é preciso diferenciar a idoneidade de decisións
para o país e para os altos executivos
e persoal directivo das caixas.
Cómprelle tomar a decisión ao goberno, e non dubido que o fará ponderando axeitadamente os distintos intereses. Verbo da segunda, a miña opinión é que se pode resolver cun organigrama no que pesen funcionalmente as dúas grandes áreas de Vigo e A
Coruña e unha sede social a efectos
representativos centralizada en
Santiago de Compostela.

Financiamento das PEMES
Malia que eu non son seareiro do
tamaño, neste caso hai que recoñecer

que si importa. Nun contorno de incerteza que leva sempre aparellado unha
redución da actividade crediticia,
caída das marxes, competencia progresiva pola captación de aforro e
redución da actividade bancaria en
xeral, as economías de escala son
importantes e os custos poderían
recortarse por medio da concentración de oficinas e a moderación dos
gastos de persoal. Os danos derivados no emprego poderían negociarse
cos sindicatos pola vía de axudas e
prexubilacións do persoal de maior
idade, xa que esta é unha das vías
que propicia o FROB. Verbo da eficiencia e das economías de escala no
eido da obra social, unha posible
fusión funcionaría, sen dúbida, a prol.
Con ela evitaríanse espazos culturais
e centros sociais duplos, aforraríase
significativamente en infraestruturas e
poderían primarse as actividades
socioeconómicas e culturais, auténtica razón de ser da obra social. A pri-

Se fose adiante unha fusión-absorción con
Caja Madrid, os intereses pasarían a ser os
das grandes empresas. Tampouco podemos
ignorar que o centro decisorio da entidade
pasaría a estar fóra, o que non faría máis
que aumentar as dificultades das PEMES.

as PEMES, que teñen particularidades de seu, e a dificultade para conseguir financiamento derivada, por
unha banda, dos problemas cos que
as entidades financeiras se atopan
para conseguir información de calidade sobre a súa situación e perspectivas futuras e, pola outra, da
preferencia por financiar empresas
grandes, ben posicionadas nos seus
mercados e con capacidade para
xerar boa información financeira e
para achegaren garantías. Se fose
adiante unha fusión-absorción con
Caja Madrid, os intereses prioritarios
pasarían a ser os das grandes
empresas, xa presentes no accionariado actual da entidade madrileña.
Non podemos ignorar tampouco as
consecuencias do afastamento. O
centro decisorio da entidade refundida pasaría a estar fóra e a distancia
non faría máis que aumentar as dificultades de financiamento das
PEMES.

O aforro galego
Galicia é un espazo económico aínda
periférico, con dependencia significativa do sector primario, cunha presenza importante dos niveis menos tecnolóxicos do sector secundario, elevado grao de propiedade externa e
un nivel relativamente baixo de riqueza. Unha economía central como a da

rexión de Madrid caracterízase, polo
contrario, por unha alta porcentaxe
de concentración das industrias
manufactureiras de primeiro nivel,
dos servizos especializados a empresas, e polo emprazamento das cabeceiras de grandes empresas e entidades financeiras. Unha fusión como a
que se propón actuaría de xeito
negativo non só sobre as posibilidades de financiamento das empresas
galegas, menos rendibles e atraentes
que as madrileñas, senón que tamén,
probablemente, induciría cada vez
maiores saídas de capital e de aforro
galego cara ao centro. As oficinas da
nova entidade actuarían chuchando a
nosa capacidade de aforro, que se
dedicaría prioritariamente a financiar
as máis eficientes e rendibles empresas do centro.
Rexeitadas as dúas primeiras
opcións, fícanos só a terceira. É hora
de pórse mans á obra. Sen présa, pero
sen acougo. Vén á miña lembranza un
anuncio inserido na contracapa das
guías telefónicas, no que aparecía un
traballador dicindo: “Eu non tiven que
emigrar! Cos nosos aforros, o Banco
Pastor axudou a crear Astano”. Que
lonxe fica e canta razón tiña aquel
spot. Oxalá sexamos quen de crear
unha gran caixa galega para os nosos
aforros e que, detrás, a nosa mocidade
non teña outra volta que emigrar.
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meira das alternativas non parece xa
que logo moi razoable e, na miña opinión, pode levar con moita probabilidade á segunda.
E que acontecería coa segunda?
Depende. Se a alianza se fixera
cunha entidade realmente complementaria, de xeito que cada unha
das partes puidese fortalecer e/ou
suplementar as carencias da outra,
podería ser aceptable no eido estritamente financeiro, sen termos en
conta os intereses do país. Porén, a
noiva da que se fala (Caja Madrid)
non é precisamente complementaria. Ten incorrido nos mesmos erros
de exceso de exposición ao negocio
inmobiliario que Caixa Galicia e
semellantes problemas de morosidade e liquidez. Se temos en conta que
non se fala de parella, senón de trío,
a cousa complícase. O terceiro
membro sería a CAM, que padece
os mesmos problemas a unha escala moito meirande. Polo tanto, nada
de complementariedade. Polo contrario, esta fusión-absorción agrandaría aínda máis os problemas que
agora ten cada unha das entidades
por separado.
Ademais, se ponderamos axeitadamente os intereses do país, agroman outras razóns que ao meu xuízo
deben ter a maior consideración.
Galicia é un país no que predominan
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ratios de solvencia
menores, poden sufrir de
maneira especialmente
crúa as consecuencias
do cambio de contorna.
Por unha banda, porque
a súa estrutura estará
preparada para un mercado de forte crecemento, o que significa que a
redución do mercado
cólleas con gastos de
explotación relativos elevados e, xa que logo,
con dificultades para a
xeración de beneficios.
Se a esta circunstancia
se lle engade o aumento
da morosidade, maior canto máis
medrara o crédito nos últimos exercicios, vemos que as contas de resultados destas entidades poden pasar por
dificultades reais. E se, por último, os
seus recursos propios non son precisamente folgados, daquela será a solvencia a variable que se resinta. En
conclusión, efectivamente vai haber
caixas cuxos estados financeiros
fagan saltar as alarmas.
Así pois, caberían dúas posibilidades: deixar á valga as entidades
con problemas, co cal se podería
provocar a súa quebra e liquidación,
ou ben artellar un sistema de axuda
que permita a recondución do seu
balance e conta de resultados. O
Banco de España opta pola segunda
vía pero condiciona a asignación de
fondos á reestruturación do sector
mediante a concentración de entidades. Chegados a este punto, habería
tres opcións:

Sen capacidade financeira non hai autonomía de decisión.
Unha fusión con caixas foráneas –sostén o artigo– agudizaría
a perda do peso específico de Galicia no Estado.

Caixas galegas:
unha decisión crítica
Marcelino Fernández Mallo Texto

O

presente artigo asume o risco
de que algo transcendente
poida cambiar entre a súa redacción e
a súa publicación. Esta colaboración
elabórase en pleno mes de agosto e
tralas sucesivas negacións e desmentidos do PP de Madrid sobre o suposto interese na absorción de Caixa
Galicia por Cajamadrid. Vexamos.
Unha das consecuencias da crise
financeira é a previsible redución do
tamaño do mercado financeiro así
como unha forte presión sobre as marxes da función intermediadora (tipos
de xuro dos investimentos menos os
tipos do financiamento), un aumento
drástico das insolvencias e unha probable baixada do valor dalgúns activos, en especial das participacións
empresariais e as propiedades inmobiliarias. Un escenario destas características recomendou ó Banco de España
a formulación do chamado FROB
(Fondo de Reestruturación Ordenada
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Bancaria), con dous obxectivos ben
claros: favorecer a concentración de
entidades con dificultades potenciais e
fortalecer os recursos propios das entidades resultantes, de xeito que ó final
do proceso, o sistema financeiro español fique constituído por entidades fortes e saneadas. O modelo de actuación definido no FROB abre a porta á
fusión interterritorial de caixas de aforro sen ter en conta as competencias
dos gobernos autonómicos. Á fin de
acadar os seus obxectivos, o Fondo
pode chegar a mobilizar 90.000 millóns
de euros.
A primeira pregunta que xorde
resulta obvia: ten razón o Banco de
España cando espera dificultades nalgunhas caixas de aforro? A resposta
ten que ser afirmativa. Aquelas entidades nas que máis medrou o crédito
nos últimos anos, nas que a concentración no sector inmobiliario é máis
acusada e as que presentan uns

Sen capacidade financeira non hai
autonomía de decisión, relación a ter
presente cando se analiza a ameaza de
Caja Madrid de integrar Caixa Galicia e,
posiblemente algo máis tarde, tamén
Caixanova.

–Entidades sen problemas: son os
casos de La Caixa ou outras caixas
menores como Ibercaja (Aragón),
Unicaja (Andalucía) e a Kutxa e BBK
(Euskadi), por exemplo. Estas entidades están en boas condicións para
absorber outras caixas e mesmo para
continuar en solitario.
–Entidades con problemas pero en
posición de predominio: vén sendo o
caso de Cajamadrid que, malia presentar unha forte politización e unha
xestión máis ca cuestionable, atópase con forzas para absorber outras
caixas sobre a base do seu tamaño
e da súa localización na capital do
Estado.

–Resto de entidades: estas deben
procurar entrar nos esquemas do
FROB para garantir a súa competitividade. A peor estratexia posible sería
negar a situación e pretender agochar
a realidade. Neste caso, o deterioro
progresivo podería propiciar a intervención do Banco de España que, ou
ben podería forzar unha absorción por
parte doutra entidade, ou podería preparar a caixa de aforros en cuestión
para a súa liquidación.
Agora, coa información de que
dispoña, cada un que coloque as caixas galegas no grupo acaído, sabendo que un erro de apreciación pode
resultar fatal.

Antes de analizar polo miúdo o posible escenario que lle dá título a este
epígrafe, débese salientar unha máxima evidente: sen capacidade financeira non hai autonomía de decisión,
relación a ter presente cando se analiza a ameaza de Caja Madrid de integrar Caixa Galicia e, posiblemente
algo máis tarde, tamén Caixanova.
Alén dos propósitos de carácter político inherentes a esta estratexia, convén subliñar que tanto Madrid, como
Cataluña, Euskadi, Andalucía e
Aragón, teñen garantido conservar as
súas principais caixas de aforro e
mesmo fortalecelas con procesos de
fusión. Así pois, se Caixa Galicia e/ou
Caixanova terminan absorbidas por
Cajamadrid, Galicia colocaríase
nunha posición de manifesta inferioridade fronte ás comunidades autónomas anteriores o cal redundaría
nunha perda notable de peso específico dentro do Estado.
A integración de Caixa Galicia en
Cajamadrid propiciaría un enorme
beneficio para a entidade madrileña
a costa da liquidación da entidade
galega. Cajamadrid recibiría, sen
pagar un peso, unha carteira de
máis dun millón de clientes activos,
un volume de negocio de 80.000
millóns de euros, un balance de
47.000 millóns e mailos fondos que
lle asignase o FROB á fin de apoiar
a operación. Como xa se indicou,
este inmenso paquete regalo destinaríase a unha entidade que presenta unha acusada politización e unha
manifesta xestión deficiente. Por
tanto, quen defende a operación
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dende un punto de vista financeiro,
debería revisar o seu discurso agás
que se estea a referir en exclusiva
ás finanzas da Comunidade de
Madrid.
Galicia representa a outra cara da
moeda: a súa principal entidade financeira desaparecería de levarse a cabo
tal operación, as decisións financeiras
sobre os seus proxectos económicos,
empresariais e sociais haberían pasar
polos órganos de decisión dunha entidade madrileña, os seus sectores produtivos básicos serían relegados, o
negocio inducido pola actividade de
Caixa Galicia (filiais, provedores, servizos empresariais, etc.) desprazaríase cara á empresas non galegas, a
domiciliación dos ingresos tributarios
trasladaríase ás arcas da capital de
España e a obra social perdería a
esencia galega para esvaecerse
nunha actuación de carácter estatal
con focalización en Madrid. Ademais
diso, Cajamadrid procedería á eliminación dos postos de traballo redundantes, isto é, os equipos de dirección, os servizos centrais e a rede
comercial excedentaria; arredor de
3.000 empregos perdidos, a maioría
deles en Galicia.
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Inda que a sociedade galega
reaccionou case unanimemente en
contra da operación, non esquezamos que as vontades son manipulables e que as posicións, tanto persoais como institucionais, poden
mudar a cambio de prebendas, vantaxes e beneficios presentes ou
futuros. A batalla pode durar uns
meses, poucos en calquera caso
pero tempo abondo para orquestrar
manobras de silenciamento e
aquiescencia.
Unha vez que o FROB bendice e
promociona a concentración entre
entidades, a alternativa fica clara e
non é outra cá fusión das dúas caixas galegas. Unha operación, ademais, que habería de afrontarse con
dilixencia pois durante os vindeiros
meses produciranse movementos
noutros territorios, de feito xa en
marcha, que usarán os fondos do
FROB ata o seu posible esgotamento. Non se trata de analizar os custos
da integración como manifestou o
Sr. Núñez Feijóo a principios de
agosto, senón de coñecer as consecuencias catastróficas para Galicia
que suporía a non integración entre
as súas dúas caixas.

Vantaxes dunha caixa galega
Chegou o momento de arrombar os
localismos, os personalismos e os partidismos para adoptar unha posición
común de país que lle permita a Galicia
manter a súa capacidade interna de
financiamento que mesmo se vería
incrementada pola constitución dunha
caixa única, forte, renovada e preparada para afrontar o desafío do novo
escenario económico e financeiro.
Unha caixa galega única resultante da
fusión entre Caixa Galicia e Caixanova
presenta as vantaxes seguintes:
–Defensa ante as previsibles acometidas de entidades foráneas e preparación para posibles operacións futuras
de integración doutras caixas nun
papel preeminente.
–Apoio económico do FROB de acordo cos obxectivos de concentración
do Ministerio de Economía e o Banco
de España; en consecuencia, fortalecemento da solvencia
–Xeración de economías de escala,
probable recuperación do ráting e
aumento da capacidade de impulso de
proxectos estratéxicos para Galicia
–Necesaria renovación das estruturas
–Sendo entidades de dimensión equiparable, sinerxias derivadas da selec-

ción dos mellores sistemas, servizos,
instalacións e solucións financeiras de
cada caixa en cada aspecto (diferencia
entre fusión e absorción).
–Beneficios derivados dunha política
máis robusta nos mercados financeiros e nas prazas internacionais.
Por outra banda, hai que salientar
que as principais dificultades das caixas galegas proceden das súas operacións fóra de Galicia. A maioría das oficinas galegas son rendibles, polo que o
seu axuste non sería urxente e abonda
con ilas axustando de maneira progresiva á evolución da propia entidade
resultante. E ademais, a fusión evitaría
que algunhas localidades que agora
dispoñen de servizo financeiro, queden
sen el polo peche futuro de oficinas, o
cal se evitaría sumando o negocio de
ambas as caixas nesas localidades. Así
pois, en contra das opinións manifestadas por algúns políticos, o axuste de
empregados propiciado pola fusión
Caixa Galicia e Caixanova non sería
traumático en Galicia e, dende logo,
sería de moita menor envergadura que
a posible operación auspiciada por
Cajamadrid.
Mensaxe final: a capacidade de
autoxestión dun país revélase en
momentos coma este e na súa habilidade para virar a ameaza en oportunidade. Atrás fican operacións como a
perda de Fenosa e Zeltia, por exemplo, que lastraron e seguen lastrando
as opcións de progreso de Galicia.
Cómpre actuar con unión e intelixencia para evitar as novas acometidas
de Madrid e constituír unha gran entidade financeira galega sobre a que
construírmos o noso futuro.

