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Notícies

     Bankia

Rodrigo Rato, celebrant la sortida a Borsa de Bankia

La creació del grup Bankia S.A. és la denominació
de  l'entitat  financera  nascuda  després  de  la
integració  de  set  caixes  d'estalvis:  el  dia 30  de
juliol de 2010, Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de
Madrid ,  Caixa d'Estalvis  de València ,  Castelló  i
Alacant  (  Bancaixa  )  ,  Caixa  Insular  d'Estalvis  de
Canàries , Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Àvila ,
Caixa d' ' Estalvis Laietana , Caixa d'Estalvis i Mont
de Pietat de Segòvia i Caixa d'Estalvis de la Rioja
van subscriure un Contracte d'Integració per a  la
constitució  d'un Grup Contractual  configurat  com
un  Sistema  Institucional  de  Protecció  (  SIP  )  .El
Contracte  d'Integració  tenia  originalment  per
objecte  la  configuració  del  Grup  com  una
organització  integrada  i  contemplava  l'articulació
d'una  integració  financera  d'ampli  abast,  la
integració  de  la  gestió  i  de  la  titularitat  de  les
inversions empresarials del grup, i la centralització
de  les  decisions  d'inversió  i  desinversió  de  les
carteres existents  i  futures  .En el moment de la
fusió, Bankia tenia uns 7.085,7 milions d'euros en
actius deteriorats provinents de Caja Madrid, per
uns  3.689,2  milions  de  la  segona  entitat,  la
valenciana Bancaixa.

Al maig de 2012 es va nacionalitzar el 100% de la
matriu i com a conseqüència el 45% de Bankia. El
president Rodrigo Rato va dimitir, succeint-lo en el
càrrec José Ignacio Goirigolzarri.  Es va produir a
una  injecció  de  19.000  milions  d'euros  de  fons
públic  per  a  una  ampliació  de  capital  a  Bankia,
passant  a  controlar  l'estat  el  90%  de l'entitat.  El
Nou  president  de  Jose  Ignacio  Goirilozzori  havia
dirigit el BBVA i havia estat responsable la Banca
Minorista.  També  havia  estat  vicepresident  de

Telefónica i de Repsol.

.Cas Bankia

L’informe  dels  pèrits  del  Banc  d’Espanya
encarregat  pel  jutge  de  l’Audiència  Nacional
Fernando  Andreu  va  posar  de  manifest  quela
sortida de Bankia a borsa el juliol de 2011 hauria
sigut  una  estafa  en  tota  regla  als  347.338
accionistes  individuals  que van  comprar  títols  de
Bankia, caixa de referència del PP, i al cap de poc
temps les accions perdien gairebé tot el seu valor i
l’entitat era rescatada amb diner públic: va caldre
la xifra rècord de 24.000 milions per evitar que la
seva caiguda arrossegués tot el sistema bancari, i
fes  trontollar  l’economia  espanyola  i,  com  a
conseqüència,  l’euro.  Segons  els  pèrits  bancaris,
l'origen  de  l'entitat  es  basà  en  el  falsejament  i
maquillatge  dels comptes, trama que s’hauria ordit
sota la presidència de Rodrigo Rato. Un falsejament
il·legal,  una  gran  catàstrofe  financera  que  va
comporta la caiguda de Rato i la seva substitució
per  l’actual  president,  José  Ignacio  Goirigolzarri
-que també queda tocat per l’informe pericial-.

L'entitat va  passar de parlar d’uns beneficis de 300
milions el 2011 a admetre unes pèrdues d’uns 3.000
milions el 2012. Fet difícilment explicable, i de fet
ja  deixava  entreveure  clarament  greus
irregularitats,  les  que ara  posen al  descobert  els
pèrits del Banc d’Espanya.

El  cas  està  en el  jutjat,  el  seu  veredicte  tècnic
constituirà una peça fonamental -i una prova clau-
en el judici oral per la fallida de Bankia, els títols
del  qual  ahir  van  caure  un  6%  en  saber-se  la
notícia.I  encara  cal  afegir-hi,  l’escàndol  de  les
targetes black ,  el  cas  constituiria un  possible
delicte a gran escala i amb milers de perjudicats
directes, en molts casos petits inversors que ho van
perdre tot.  Per això  és  necessari  que la  justícia
investigui  a fons,  que esclareixi  responsabilitats  i
cal que la ciutadania tingui la garantia que no es
repetiran  fets  com  el  de  Bankia,  cal  depurar
responsabilitats  i  jutjar tots  els  responsables  que
han  fet  que  s'hagués  d'invertir  una  quantitat  de
diner  públic  enorme  i  posar  fi  a  la  mala  praxis
financeres.


