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Gràcies per 

la invitació!  



1. Crisis financeres. 

2. La dimensió del sistema bancari. 

3. Metàfora: el sabater i el banquer 

4. Funció i consideracions sobre el sistema 

bancari: el seu enfortiment. 

5. La regulació de la solvència: la saga 

Basilea 

6. Unió Europea: un nou marc de supervisió 

financera 

7. La Unió Bancària Europea: els 4 Pilars 

Contingut de la xerrada: 
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Cicles econòmics i crisis 

financeres 
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Etapes d’un ‘cicle econòmic’  
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Episodis de crisis financeres 

Països en el món : 198 

• Àfrica   54 

• Europa  49 

• Àsia   43 

• Amèrica  36 

• Oceania  16  

Crisis financeres (1970-2007= 30 anys): 125 països => 

447 crisis  

• Financeres-Bancàries 124 (morositat + pèrdues) 

• Monetàries    208 (depreciació > 30%) 

• De deute sobirana     63 (incompliment deute) 

• Crisis dobles  42 

• Triples   10  
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Estats Units: crisis iniciada 1988: van 

desaparèixer 1.400 savings and loans 

institutions i 1.300 bancs 
 

Eren aquelles entitats que feien el negocio 
del  

5 – 4 – 3 : prestar al 5%; remunerar al 4%, i a 

les 3… ¡al golf! 

• Rescat: 180.000 milions $ (3% del PIB).  



Dimensió del 

sistema bancari  



sir robert peel, in george square in glasgow 

La reserva fraccionària 

 Sir Robert Peel (1788 -

 1850) estadista i 

polític britànic 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 ha experimentat un ràpid creixement del 

sector bancari, afavorit pels baixos tipus 

d’interès i per les innovacions financeres. 



La grandària del sector bancari domèstic 

difereix moltíssim entre US i Euro Àrea, tot i 

una gran dispersió entre països 
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El sabater i 
el banquer 



El calçat 



El calçat 
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... el sabater 



Banc 
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...banquer 
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...un altra definició de banquer 



Sistema financer: definició elemental  



La indústria bancària: particularitats 

 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” 



Un baix nivell de capital i reserves en comparació amb els passius 



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) 





El Comitè de Supervisió Bancària de Basilea  

Marco revisado de 

Medidas y normas 

de Capital [Basilea II] 

Control interno sobre 

los distintos riesgos 

Core Principles (25): ‘97-’06 

 

Riesgo de concentración: 

1991 
 

Riesgo de mercado: 

1996, Enmienda a Bis I 

 

Acuerdo de Capitales 

de 1988 [Basilea I] 

El Concordato: 1975-83 

Recomendaciones 



Supervisió: els Core Principles 



La saga Basilea: implicacions 

pel finançament 
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Basilea I 

L’ACORD DE CAPITALS DE 1988 

[BASILEA I]: 

Del ‘gearing ratio’ al ratio Cook 



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



Requeriments mínims de capital [BIS] 

Capital BIS = 
Recursos propios computables [Bis I = Bis II] 

  ≥ 8%   
Activos ponderados por Riesgo [Crédito + Mercado + Operativo]  

Basilea I Basilea II 

MERCADO 

Modelo interno 

Modelo regulatorio 

MERCADO 

= Bis I 

CRÉDITO 

General: 8% Exposición 

Hipotecas: 4% 

CRÉDITO 

+ sensible al riesgo 

3 metodologías 

Estándar 

IRB 

 Básico 
IRB 

 Avanzado 

+ complejidad 

OPERATIVO 

Nuevo riesgo  

3 metodologías 

Básico 

Estándar 

Avanzado 

+ complejidad 
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Pilar 1: capital mínim 
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Prima de risc 
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Pèrdues esperades (EL) e inesperades (UL) 



Metodologia IRB: Escala Mestra de Risc 



Classes de pèrdues i mesures del capital 



Nivel de 

confianza 

Incumpli-

miento: 1 

de: 

99,70% 333 

99,90% 1.000 

99,97% 3.333 

99,99% 10.000 

Classes de pèrdues i mesures del capital 





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.  
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Basilea III: període transitori 



BIS: A total of 223 banks 

participated in the study, 

including 101 Group 1 banks 

and 122 Group 2 banks. 

Group 1 banks are those that 

have Tier 1 capital in excess 

of €3 billion and are 

internationally active. All 

other banks are considered 

Group 2 banks. Banks were 

asked to provide data as of 

31 December 2012 at the 

consolidated level. For Group 

1 banks members’ coverage 

of their banking sector was 

very high reaching 100% 

coverage for some countries. 

Coverage for Group 2 banks 

was comparatively lower and 

varied across countries. 



EBA: The 

report includes 

an analysis of 

data submitted 

by 42 Group 1 

banks from 14 

countries and 

128 Group 2 

banks from 17 

countries.  



Dèficits de capital estimats del marco 

regulador de Basilea, Octubre de 2013 



Basilea III: Entitats que no compleixen la 

ràtio mínima de CET1 



Basilea III: Coeficient 

d’apalancament [leverage ratio] 



Basilea III: ‘leverage ratio’ 
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Risc de liquiditat 
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59 

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 



Ràtios de liquiditat: Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) a curt termini i Net Stable 

Funding Ratio (NSFR) a llarg termini 



62 

Una nova Supervisió Financera Europea 
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Sistema Europeu de Supervisors Financers (SESF) 



UE: adopció de Basilea III => CRD IV / CRR 
Directiva (Capital Requirement 

Directive) 
(Forts vincles amb la legislació nacional, 

menys prescriptiva) 

Reglament (Capital Requirement 

Regulation) 
(Disposicions detallades i altament 

prescriptives establint un codi normatiu únic 

[single rule book] 

Accés a la presa/consecució de capital 

empresarial. 

Exigències de recursos propis per risc de 

crèdit, de mercat, operatiu i risc de 

liquidació. 

Exercici de la llibertat d’establiment i de 

prestació de serveis. 

Requisits destinats a limitar els grans riscs. 

Millora de la supervisió prudencial. Cobertura del risc de liquiditat relatiu a 

elements plenament quantificables, 

uniformes i normalitzats. 

Coixins de capital. Establiment de la ràtio de palanquejament. 

Millora del govern corporatiu. Requisits destinats a la gestió del risc de 

contrapart. 

Establiment de sancions. Requisits d’informació i de divulgació 

pública. 

Disminució de la dependència de les 

agències de qualificació creditícia. 

Entrada en vigor el 17 de juliol i caldrà ser 

transposada pels Estats membres abans del 

31 de desembre de 2013, excepte per a 

determinats apartats que ho farà de forma 

escalonada fins el 2019. 

Entrada en vigor el 27 de juny i s’aplicarà a 

partir de l’1 de gener de 2014, excepte per a 

determinats apartats que tenen un calendari 

especial d’aplicació. 
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UNIÓ BANCÀRIA: Pilars 
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UNIÓ BANCÀRIA: Pilars 
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UNIÓ BANCÀRIA 
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UNIÓ BANCÀRIA EUROPEA: arquitectura 
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BCE: Supervisor únic (Single Supervisory Mechanism) 
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Mecanisme únic de supervisió (MUS / SSM): 2014 
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BCE: Evaluación Global  Entidades de Crédito 
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BCE: Evaluació Global  Entitats de Crèdit 
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Mecanisme únic de supervisió (MUS / SSM): 

entitats a supervisar per part del BCE 
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Mecanisme únic de supervisió (MUS / SSM): entitats a 

supervisar per part del BCE = 128 (85% zona euro) (16 bancs 

espanyols) 

Volumen d’actius que passaran a la supervisió única del BCE 

(% actiu total del sistema, en base consolidada)   



Mecanisme Únic de Resolució (MUR / SRM) 
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Mecanisme Únic de Resolució (MUR / SRM) 

8 de novembre de 2013 - El BCE 

publica un dictamen sobre el 

mecanisme únic de resolució (MUR): 

Requisits: 

Un sistema únic / Una autoritat única / 

Un fons únic finançat ex ante pel 

sector bancari. 
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Mecanisme Únic de Resolució (MUR / SRM) 

Fuente: Extraído de Afi 



Sí, regulació, però ... amb una 

dimensió ètica de les finances 



Amics i 

amigues 

andorrans 

de la ACP, 

moltes 

gràcies per 

haver vingut.  


