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El sabater i 
el banquer 



El calçat 
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... el sabater 



Banc 
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...banquer 
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...banquer 



Sistema financer: definició elemental  



La indústria bancària: unes consideracions  

 El negoci bancari 

Transformació de terminis, quantitats i preus  

Obtenció de rendibilitat mitjançant la gestió de 

riscs 

El risc és inherent amb l'activitat bancària 

Risc d’insolvència o de fallida, resultant del 

conjunt dels distints riscos: 

Crèdit 

Mercat (tipus d'interès, tipus de canvi i de les 
cotitzacions borsàries) 

Liquidat 

Operatiu 

De negoci 

De reputació 



Confiança vs Desconfiança  



Regulació prudencial: unes consideracions  

 Entitats de crèdit: característiques particulars 

Llibertat d’entrada (amb requisits) i no tant de 
sortida (externalitats negatives)  

Elevat grau d’apalancament 

Xarxes de seguretat: FGD i ‘prestamista d’última 
instància’ 

Confiança => solvència 

Recursos propis (expressió quantitativa) 

Gestió bancària => eficiència => assignació 
recursos => millor cost possible 

Regulació prudencial: objectiu bàsic  

“l'estabilitat financera” 



Enfortiment del sistema financer: les 20 

Recomanacions 

 El Consell d’Estabilitat Financera (FSB) i el Fons 

Monetari Internacional (FMI), 29 d’octubre 2009, llista 

de les 20 Recomanacions. Objectius: 

 Captar millor l’acumulació de riscos en el sector 

financer. 

 Millorar les dades sobre les xarxes financeres 

internacionals. 

 Examinar la vulnerabilitat de les economies 

nacionals a la crisi. 

 Comunicació de les estadístiques oficials. 
 



Basel Football Stadium (St. Jakob-Park)  



Basilea: 

1979: 1ª Recopa d’Europa de les 4 que té 

el Barça (Barça 4 - Fortuna Dusseldorf 3, 

guanyat a la prórroga) 

Basilea i el Barça 



Basilea: Barça  1ª Recopa d’Europa (1979) 





Supervisió: els Core Principles 



La saga Basilea: implicacions 

pel finançament 



Nou marc de capital (Basilea II): els 3 Pilars 
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Pilar 1: capital mínim 



23 

Prima de risc 
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Pèrdues esperades (EL) e inesperades (UL) 



Metodologia IRB: Escala Mestra de Risc 





Un nou anàlisi de riscos 
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Basilea III 
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Basilea III: + capital de qualitat 
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Basilea III: capital extra 

UE: CRD IV – Frequently Asked Questions 



2012 vs 2011: 

BBVA i Standard 

Chartered, afegits 

a la llista, i 3 han 

sortit: Dexia, en 

procés de 

liquidació; 

Commerzbank i 

Lloyds, com a 

resultat d’haver 

disminuit la seva 

importància 

sistèmica.  



Basilea III: Coeficient 

d’apalancament [leverage ratio] 
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Risc de liquiditat 
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Risc de liquiditat: experiència viscuda 

Funding liquidity risk: definition and measurement, Mathias Drehmann and 

Kleopatra Nikolaou. BIS Working Papers, 316. First version: December 2008 

This version: July 2010. 
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Liquiditat: A curt RCL i a llarg FNE 
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Una nova Supervisió Financera Europea 
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Sistema Europeu de Supervisors Financers (SESF) 
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Unió Bancària: objectius, elements i institucions 



La dimensió ètica de les finances 



Dimensió del sistema 

bancari  



sir robert peel, in george square in glasgow 

La reserva fraccionària 

 Sir Robert Peel (1788 -

 1850) estadista i 

polític britànico del Partit 

Conservador. Peel 

fou Primer Ministre del 

Regne Unit en dues 

ocasions. 

El 1844, promulga la 

Llei de Peel (Peels 

bank act) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1788
http://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_(Reino_Unido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_(Reino_Unido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro_del_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro_del_Reino_Unido


http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2010/speech455.pdf 

Proposta: eliminar la reserva fraccionària 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2010/speech455.pdf


Si coeficiente de caja = 2% => r = 98% = 0,98S = 100 / (1-0,98) = 5.000

Si coeficiente de caja = 1% => r = 99% = 0,99S = 100 / (1-0,99) = 10.000

Creació de diner: el multiplicador del crèdit 



Expansión monetaria bancaria: UK 1960 => 2010 











La UE té un sector bancari sobre dimensionat, 

que reflecteix la gran dependència de 

l’economia europea de la intermediació 

bancària, on el crèdit bancari és la principal 

font de finançament pel sector privat 



La UE té un sector bancari sobre dimensionat, 

que reflecteix la gran dependència de 

l’economia europea de la intermediació 

bancària, on el crèdit bancari és la principal 

font de finançament pel sector privat 



Els grans bancs de la UE i dels EEUU són 

comparables en termes absoluts 



Grans bancs de la UE i dels EEUU també son 

comparable en termes relatius 



La UE ha experimentat un ràpid creixement del 

sector bancari, afavorit pels baixos tipus 

d’interès i per les innovacions financeres. 







España té un 

sector 

bancari 

domèstic del 

92,1%, molt 

més 

endogàmic 

que en la 

majoria de 

països de la 

UE [80,1% de 

mitjana] 



España té un sector bancari excessivament 

domèstic i concentrat en pocs grups bancaris 



España augmenta el seu grau de concentració  

de manera excessivament sistèmica 

2014 







Sistema bancari espanyol: finançament 





Finançament empresarial 

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España. 

a Indicador = porcentaje de entidades que han endurecido considerablemente los criterios × 1 + 

porcentaje de entidades que han endurecido en cierta medida los criterios × 1/2 – porcentaje de 

entidades que han relajado en cierta medida los criterios × 1/2 – porcentaje de entidades que han 

relajado considerablemente los criterios × 1. 

b Los símbolos en los gráficos indican las previsiones realizadas el trimestre anterior, por las 

entidades encuestadas, para el trimestre correspondiente. 
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Finançament empresarial 



Finançament empresarial 



Finançament: tipus dels crèdits i dipòsits 

Los tipos sintéticos de los préstamos y de los depósitos se obtienen como la media de los tipos de interés de las nuevas 

operaciones ponderados por los saldos en euros recogidos en balance para todos los instrumentos de cada uno de los sectores. 



Tipus d’interès: España vs. Zona Euro 





2012:Rànquing de 

països per renda per 

càpita (FMI).  

España ocupa el 

lloc 28è.  



Amics i 

amigues, 

moltes 

gràcies per 

haver 

vingut.  


