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Resum:
El vincle viciós entre deute sobirà i bancari amenaça la integritat de la zona euro. Aquest article exa-
mina perquè la unió bancària és un requisit indispensable per trencar aquest vincle i conclou que el 
disseny actual de la unió bancària és clarament insufi cient i és un risc ben seriós per a la zona euro 
en la fase transitòra perquè el seu mercat fi nancer segueix fragmentat i la crisi queda encara lluny 
d’estar resolta.

L’article analitza els components que haurien de confi gurar una unió bancària sòlida i que anomenem 
‘de formigó’. Els plans actuals de la zona euro tenen prevista una unió que mira de limitar l’ús dels 
fons públics tot estenent el principi de bail in. És una unió bancària que corre el risc de ser insufi cient 
en situacions de crisis sistèmiques.

Aquesta unió bancària, tot i que és limitada, és difícil d’implementar a curt termini dins l’actual  marc 
jurídic de la unió econòmica i monetària. Això vol dir que la unió que hi haurà en un període de trans-
ició, que pot ser un període llarg, no incorpora de cap manera elements clau com ara un fons públic 
paneuropeu (un backstop) que serveixi de prestamista en última instància dels sobirans. Aquesta unió 
bancària, per tant, és encara molt lluny de ser de formigó. Pot ser una construcció dèbil, no ja de fusta, 
sino fi ns i tot de palla i existeix el greu risc que aquesta unió sigui incapaç de resistir les envestides 
de la crisi actual.

Paraules clau: unió bancària, regulació bancària, integració fi nancera europea
Codis: JEL: F33, F35, F55, G28

Abstract:
The vicious loop between sovereign and bank debt threatens the integrity of the euro zone. This article 
examines why the banking union is a prerequisite to break this loop and concludes that the current 
design is clearly insuffi cient to achieve this goal. In particular, the transitional phase poses serious risks 
for the euro zone as fi nancial markets remain fragmented and the crisis is far from being resolved.

The article discusses the components of a solid banking union, what we call a banking union made of 
concrete. Current plans by the euro area envisage a union that seeks to limit the use of taxpayer funds 
by extending the principle of bail-in. It is a banking union that runs the risk of being insuffi cient to face 
a systemic crisis.

This banking union, albeit limited, is diffi cult to implement in the short term given the current legal 
framework of the economic and monetary union. As a result, the union designed for the transitional 
period, which can be lengthy, will lack key elements such as a pan-European backstop that operates 
as a lender of last resort for sovereigns. Therefore, it is far from being a banking union made of con-
crete. This can be a fl imsy construction, not even made of wood but of straw. The risk is that it may be 
unable to withstand the challenges of the current crisis 

Keywords: banking union, bank regulation, bailout, european fi nancial integration
JEL Codes: F33, F35, F55, G28
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1. Introducció

Les conseqüències de la gran crisi fi nancera internacional que s’inicia el 2007 als EUA han 
estat especialment doloroses a la zona euro. Després de la gran recessió del 2009, l’economia 
de l’eurozona va experimentar el 2011-2012 una greu recaiguda, associada als problemes fi -
nancers que s’inicien amb la crisi grega de fi nal del 2009 i que amainen especialment després 
de la intervenció decisiva del Banc Central Europeu, primer al fi nal del 2011 amb les opera-
cions de fi nançament il·limitat a tres anys (LTRO) i, posteriorment, a l’estiu del 2012, amb 
l’anunci de les Outright Monetary Transactions (OMT) per part del president del BCE.

Les causes de les greus turbulències fi nanceres que pateix l’eurozona en aquest període són 
diverses, però són pocs els diagnòstics que no hi inclouen els efectes del bucle perniciós 
entre la debilitat del deute sobirà en molts països de la perifèria de la zona i la debilitat de les 
seves entitats bancàries. El diagnòstic adquireix, fi ns i tot, estatus ofi cial quan és reconegut 
pels mateixos caps d’Estat en la seva declaració del 29 de juny del 2012, i representa un punt 
d’infl exió fonamental en l’enfocament de la política econòmica de la zona euro davant la 
crisi. Al reconeixement que la UEM requeria per al seu correcte funcionament un cert grau 
d’unió fi scal, que havia existit des de la creació de l’euro, s’hi afegeixen ara consideracions 
sobre la necessitat d’una major integració en els àmbits de la regulació, la supervisió i la 
gestió de crisis d’entitats bancàries. Es comença a parlar obertament de l’anomenada Unió 
Bancària (UB).

En aquest article examinaré, en primer lloc, els motius pels quals la unió bancària constitueix 
un requisit indispensable per al bon funcionament de l’euro. Essencialment, discutiré com 
pot contribuir a trencar el bucle pervers entre el deute sobirà i el deute bancari.

En segon lloc, repassaré breument les conseqüències negatives que l’absència d’unió bancària 
està tenint en termes de fragmentació dels mercats bancaris de l’eurozona. La gravetat 
d’aquestes distorsions no fa sinó ressaltar la importància de corregir aquest defecte de disseny 
de la UEM.

A continuació, analitzaré quins haurien de ser els components essencials de la unió bancària, 
el paper que els pertoca a cadascun i algunes de les opcions de disseny que són possibles, amb 
els seus avantatges i inconvenients.

Finalment, i tenint en compte la complexitat legal i política de construir aquesta unió bancà-
ria ideal, a la qual anomenaré «de formigó», centraré la meva atenció en el període de transi-
ció. El mateix ministre de fi nances alemany (Schäuble, 2013) s’ha referit a l’instrument facti-
ble a curt i mitjà termini mentre s’edifi ca una construcció més sòlida, com l’euro mereix, com 
una unió bancària de fusta1. Argumentaré que el període transitori pot ser excepcionalment 
complex, d’elevat risc, i que serà crucial assegurar que la construcció transitòria no és simple-
ment de palla, de tal manera que pugui ser destruïda no per una futura crisi fi nancera, sinó 
per la mateixa crisi actual, que no hem de donar encara per acabada.

1. L’article de Wolfgang Schäuble diferencia entre una unió bancària de fusta i una unió d’acer, i per tant és fàcil, després d’aquesta referèn-
cia, arribar al títol d’aquest article. Vegeu també JPMorgan, 2013.
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2. El bucle pervers entre deute sobirà i deute bancari

La necessitat d’avançar cap a una unió bancària es posa de manifest quan s’examinen amb 
deteniment els problemes que ha comportat la crisi fi nancera a la zona euro i, en particular, 
l’espinosa qüestió del bucle pervers entre el deute sobirà i la situació dels sistemes bancaris 
domèstics. La literatura acadèmica havia reconegut ja amb anterioritat la necessitat d’una 
major integració de la regulació i la supervisió bancària a l’eurozona, és a dir, d’avançar cap 
a una unió bancària. No obstant això, les raons fonamentals per a aquestes propostes estaven 
relacionades amb l’operativa de grans bancs europeus en diverses jurisdiccions i els proble-
mes de spillovers negatius entre països que es podien generar quan una d’aquestes entitats 
havia de ser intervinguda o tenia difi cultats. El problema de la transmissió del risc sistèmic 
entre sobirà i banc en el marc d’una unió monetària s’intueix només de manera parcial en la 
literatura.2

Com és ben sabut, la zona euro és una àrea monetària en què coexisteixen una moneda única, 
l’euro, i disset tresors o autoritats fi scals, a diferència del que passa en altres àrees econòmi-
ques comparables, com els EUA o el Japó. Aquesta és una diferència crítica entre aquestes 
economies ja que comporta que la zona de l’euro no disposi de les eines de política econòmi-
ca que estan a l’abast de les autoritats nord-americanes o japoneses en presència d’una crisi 
de caràcter sistèmic, com la que es va desencadenar al món occidental el 2008. Els països de 
la zona euro no compten amb un banc central que pugui actuar com a prestador d’última 
instància del seu sobirà, ja que a la zona euro aquesta funció no li està permesa al Banc Cen-
tral Europeu. Aquesta prohibició es deriva tant dels estatuts del BCE com de la realitat polí-
tica, ja que la seva intervenció en auxili d’algunes de les economies de la zona comportaria 
una redistribució implícita de recursos entre països.

A falta d’un prestador d’última instància, els sobirans de la zona euro són més vulnerables a 
un impacte negatiu sobre la seva solvència, com el que pot resultar de les necessitats de reca-
pitalització bancària en una crisi sistèmica. Això difi culta accions com la recapitalització pre-
ventiva de bancs, que el Tresor dels EUA va portar a terme el 2009 i mitjançant la qual es van 
injectar un total de 205.000 milions de dòlars a 707 entitats. Aquesta debilitat institucional és 
un greu problema de disseny de la UEM que està provocant enormes difi cultats a l’eurozona 
en el marc d’una crisi sistèmica com la que estem experimentant. No obstant això, és impor-
tant ressaltar, per raons que explicitaré en la discussió del disseny adequat de la unió bancà-
ria, que aquestes debilitats tan sols es posen de relleu davant crisis sistèmiques i no davant 
crisis bancàries d’entitats individuals, fi ns i tot si aquestes són importants, en la mesura en 
què tinguin delimitada la seva magnitud en relació a l’economia de què es tracti i a la capaci-
tat fi scal del seu sobirà.

El vincle advers entre el sobirà i la banca local pot sorgir tant si la feblesa inicial té l’origen en 
el sistema fi nancer com si prové de les fi nances públiques. En tots dos casos, la solvència del 
sector privat, la del sector públic i el potencial de creixement econòmic s’entrellacen en un 
bucle perniciós. En la crisi de la zona euro, Irlanda seria un clar exemple del primer cas i 
Grècia, del segon. Com il·lustra el gràfi c 2.1, quan el sobirà no disposa de capacitat fi scal per 
auxiliar o recapitalitzar la banca local, les entitats febles veuen agreujades les seves difi cultats 

2. Vegeu Vives, 2001, Goodhart, 2003, CEPR, 2005 i Dermine, 2006.
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d’accés al fi nançament internacional. Això, al seu torn, accentua el procés de despalanqueja-
ment, fet que incideix negativament en el to de l’activitat econòmica interior i, en darrer 
terme, deteriora les fi nances públiques a través de l’augment del component cíclic del dèfi cit 
públic.

Cal notar que l’arrel del problema és que el sobirà no pot accedir a un prestador d’última 
instància que li permeti disposar dels recursos necessaris per enfortir les entitats. Aquesta in-
tervenció ha de tenir lloc almenys temporalment, mentre aquestes recorren als diversos me-
canismes de caràcter privat que poden millorar la seva solvència i ajudar a restablir el seu 
accés als mercats. La disponibilitat de liquiditat il·limitada, la tasca habitual d’un banc central 
com a prestador d’última instància dels intermediaris bancaris, no és sufi cient ja que es trac-
ta d’una crisi sistèmica en què els inversors perceben que es pot produir la insolvència —no 
només la il·liquiditat— simultània d’una gran part del sistema fi nancer.

GRÀFIC 2.1. Del risc bancari al risc sobirà

FONT: Elaboració pròpia.

Dificultat per refinançar-se
en l’exterior

Sobirà
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públic

Crisi bancària sistèmica

En sentit invers (vegeu el gràfi c 2.2), un sobirà feble pot ser també font de greus difi cultats de 
les entitats fi nanceres locals. És important destacar que, en aquest cas, el factor clau que pro-
voca el nexe advers és precisament l’orientació local d’aquestes entitats, l’anomenat biaix lo-
cal, especialment en termes de la tinença de deute sobirà.
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GRÀFIC 2.2. Del risc sobirà al risc bancari

FONT: Elaboració pròpia.
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Com és ben sabut, històricament els bancs europeus han estat tenidors d’imports signifi ca-
tius de títols emesos pels seus respectius sobirans. Aquesta és una situació comuna en moltes 
economies avançades i s’associa tant a la lògica reguladora com a la dinàmica dels mercats. 
D’una banda, en termes regulatoris, l’actiu sobirà ha estat considerat històricament com a 
actiu lliure de risc. De l’altra, en funció de l’estratègia competitiva escollida per les diferents 
entitats bancàries, el sector bancari ha constituït tradicionalment un lògic intermediari en el 
fi nançament del sector públic, ja que el gruix de l’estalvi privat es canalitza a la inversió a 
través de les entitats fi nanceres. El gràfi c 2.3 mostra el biaix local en termes de deute públic 
dels sistemes fi nancers de diversos països, característica que es va alterar només en part du-
rant els anys d’integració fi nancera després de l’adopció de l’euro.
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GRÀFIC 2.3. Biaix local dels bancs de diferents jurisdiccions europees
Exposició al sobirà nacional (% de l’exposició total a sobirans 
de l’Espai Econòmic Europeu)

NOTA: Exposició bruta. Mitjana per jurisdicció de les entitats analitzades per l’EBA.
FONT: Elaboració pròpia a partir d’EBA Capital Exercise 2011 (sovereign disclosure). 

Setembre del 2011

El biaix local, en defi nitiva, està íntimament lligat a la manca d’integració dels sistemes ban-
caris europeus a nivell minorista, en termes de l’existència d’entitats paneuropees. Aquest és 
un fenomen ben documentat que explica per què, quan un sobirà de la zona euro es troba en 
difi cultats per refi nançar el seu deute internacionalment, tendeix a augmentar la pressió so-
bre el seu sistema fi nancer local, reforçant d’aquesta manera el biaix esmentat. Això no seria 
un problema si aquestes tinences de deute públic constituïssin, tant en termes regulatoris 
com de mercat, un actiu lliure de risc, però esdevé un factor de debilitament de les entitats 
fi nanceres si aquest no és el cas. A la zona euro, l’absència d’un prestador d’última instància 
per als múltiples tresors sota una única moneda ha comportat que el deute emès per la gran 
majoria d’aquests tresors hagi deixat de ser lliure de risc, almenys en termes de mercat o bé 
regulatòriament. El qüestionament del valor del deute sobirà ha afeblit la banca també a tra-
vés de l’actuació de les agències de rating, ja que la valoració de les entitats fi nanceres, sobre-
tot quan el seu negoci se centra en el mercat local, depèn crucialment del rating del sobirà.

Com acabem de veure, el bucle pervers descrit en els gràfi cs 2.1 i 2.2 es pot veure agreujat per 
les decisions regulatòries. És el cas de les agències de rating i el paper clau que encara avui dia 
els segueix atorgant la regulació. També decisions com el quitament del deute públic grec o 
els coixins de capital exigits per l’EBA en les proves de resistència de juny del 2011 per com-
pensar la pèrdua de valor del deute sobirà constitueixen exemples de mesures de política 
econòmica que, lluny de solucionar el bucle pervers, el converteixen en diabòlic.
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Per sort, el gruix de les decisions adoptades per les autoritats des del fi nal del 2011, exceptu-
ant la gestió de la crisi de Xipre, procuren alleujar la perversitat d’aquesta relació negativa 
entre banca i sobirans. El gràfi c 2.4 mostra com les diferents mesures i altres canvis en l’es-
tructura dels mercats incideixen en diferents fases del bucle.

GRÀFIC 2.4. Mesures pal·liatives adoptades a la zona euro

FONT: Elaboració pròpia. 
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La concessió per part del Banc Central Europeu de fi nançament il·limitat a la banca europea 
durant tres anys (les operacions de refi nançament a llarg termini o LTRO de desembre del 
2011 i gener del 2012) va ser un mecanisme per garantir l’estabilitat fi nancera de la zona 
euro, que va permetre el refi nançament del deute bancari, i també sobirà, en uns moments 
en què la manca de confi ança en els mercats internacionals va fragmentar totalment la zona 
euro i va impedir —sobretot a la banca dels països perifèrics— l’accés als mercats. Es tracta 
d’un mecanisme transitori. Si no hagués existit, la crisi bancària en molts països s’hagués 
agreujat, amb incidència molt negativa en el creixement econòmic i la situació dels sobirans. 
Les LTRO també suavitzen el bucle en oferir a la banca, ni que sigui temporalment, una font 
de generació d’ingressos (el famós carry trade de deute) que contribueix a la seva recapita-
lització.

Un altre mecanisme que pot minorar el contagi entre bancs i sobirans és l’existència de regles 
clares d’assumpció de pèrdues per part dels creditors de les entitats fi nanceres que s’enfron-
ten a problemes de viabilitat. Quan aquests mecanismes estan ben desenvolupats —com en 
gran mesura és el cas als Estats Units amb el funcionament de la Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC) i la normativa federal per a entitats sistèmiques (avui dia Dodd-Frank 
Act, Títol II) (FMI, 2013a)—, la necessitat d’intervenció pública en el procés de recapitalitza-
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ció es redueix i minva l’impacte negatiu d’una crisi bancària en el sobirà. És obvi que la im-
mensa majoria dels països europeus s’han enfrontat a la crisi sense disposar de mecanismes 
clars a nivell local per a la resolució o intervenció d’entitats fi nanceres, i el conjunt de la UE 
tampoc no tenia prou instruments per fer front a aquesta qüestió de manera més o menys 
coordinada (Comissió Europea, 2012). En absència d’una regulació apropiada, només l’actu-
ació de la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea ha permès canalitzar 
i controlar d’una manera més o menys raonable els processos de bailout i burden sharing que 
s’han hagut de dur a terme (Koopman, 2011).

Cal afegir, a més, que el contagi entre bancs i sobirans és també, en si mateix, una conseqüèn-
cia del caràcter eminentment local dels bancs a Europa, així com del crucial paper que tenen 
en l’economia. Si la banca europea fos veritablement paneuropea, la debilitat d’una determi-
nada entitat o un grup signifi catiu d’entitats no es concentraria en un únic sobirà, generant 
així un xoc asimètric. D’altra banda, si el pes de la banca en els canals de fi nançament fos 
inferior i les empreses poguessin accedir amb igual facilitat als mercats de capitals, el proble-
ma bancari incidiria menys directament en l’activitat econòmica real i les fi nances públi-
ques.3 Sigui com sigui, el desenvolupament de mercats de capitals per a pimes veritablement 
paneuropees s’enfronta a obstacles reguladors i de mercat que no són menors que els que 
afronta la banca per adquirir una veritable dimensió continental (Eurofi , 2013).

El contagi entre bancs i sobirans ha tingut la seva arrel, de vegades, en errors de supervisió a 
nivell local, quan el regulador local pot estar infl uït per l’entorn polític i procedir a una polí-
tica de tolerància que acaba sent contraproduent i augmentant la magnitud dels problemes 
de solvència, si bé la frontera entre una tolerància apropiada davant de problemes de liquidi-
tat i el moment en què aquests deriven en problema de solvència sovint és tènue. En aquest 
sentit, la introducció d’un supervisor únic —el primer pas de la unió bancària que després 
comentarem— és sens dubte un factor que contribueix a reduir el contagi.

Les actuacions de les autoritats també poden pal·liar temporalment el contagi entre sobirans i 
bancs. En les primeres fases de la crisi, aquestes actuacions es van dur a terme mitjançant la 
creació del Fons Europeu per a l’Estabilització Financera (FEEF) i posteriorment del Mecanis-
me Europeu d’Estabilitat (MEDE). Les OMT del BCE constitueixen un salt qualitatiu impor-
tant ja que persegueixen directament restablir la integritat de la zona euro, i un dels canals pels 
quals actuen és precisament millorant l’accés dels sobirans als mercats, amb el consegüent 
impacte positiu en la cotització del deute públic i en la situació de les entitats fi nanceres. D’al-
tra banda, en reduir els costos de fi nançament del sobirà i minorar la inestabilitat fi nancera, 
les OMT també enforteixen l’accés de la banca als mercats fi nancers internacionals.

Per tot plegat és obvi, d’altra banda, que si el sistema fi nancer europeu estigués més integrat, 
el debilitament d’un sobirà concret tindria una menor incidència en la situació fi nancera del 
seu sistema bancari, ja que l’activitat de les entitats estaria menys vinculada a un país concret, 
i per tant es produiria una major diversifi cació del seu fi nançament al sector públic.

3. No obstant això, en sistemes fi nancers com el dels Estats Units, en què el canal no bancari té un pes molt considerable, els efectes de 
la crisi fi nancera també es van transmetre a l’economia no fi nancera, encara que, en no passar pel canal bancari, l’impacte va ser diferent. 
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En defi nitiva, al llarg dels dos últims anys, la zona euro ha reaccionat davant el contagi entre 
bancs i sobirans amb nombroses mesures —inicialment, amb efectes adversos, i posterior-
ment, amb un impacte positiu— que han reduït el bucle viciós que ha tingut un paper deter-
minant en la crisi. No obstant això, com veurem tot seguit, aquesta reducció només ha estat 
parcial, i això refl ecteix que, en darrera instància, s’ha tractat d’intervencions temporals pro-
tagonitzades principalment pel BCE, i que només constitueixen pal·liatius mentre s’edifi -
quen remeis duradors, en forma de passos ferms cap a la unió bancària.
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3. Els efectes en els mercats: fragmentació fi nancera a l’eurozona

Les conseqüències que ha tingut la debilitat de l’estructura institucional de la zona euro, i en 
particular el bucle advers entre deute sobirà i deute bancari, són encara objecte d’àmplia discus-
sió. Des de la perspectiva del seu efecte en l’economia real, no és cap disbarat pensar que la 
crisi de liquiditat en els països de la perifèria, les sortides de capitals que es van accelerar al llarg 
de l’any 2012 i el risc de convertibilitat de l’euro que molts agents van incorporar de manera 
signifi cativa en les seves expectatives van contribuir notablement a l’aturada econòmica en la 
segona part de l’exercici, que va acabar conduint l’eurozona a la doble recessió.

Des de l’estricta perspectiva dels mercats fi nancers, al llarg de la crisi, i sobretot en el seu pe-
ríode àlgid abans de les intervencions del Banc Central Europeu, s’ha registrat un augment 
espectacular de les primes de risc del deute públic perifèric en relació al bund alemany. Al-
guns exàmens analítics han mostrat que els nivells assolits per les primes van excedir amb 
escreix el que es podia justifi car per determinants fonamentals (vegeu per exemple FMI, 
2012, pàgines 40-41). La quantifi cació d’aquesta desviació sobre el que podríem anomenar la 
prima d’equilibri és complexa, però alguns investigadors l’han situat en 300 punts bàsics per 
al cas d’Itàlia (vegeu Di Cesare et al., 2012, i Zoli, 2013).

Els partidaris de les actuacions posades en marxa pel BCE argumenten que la seva actuació 
no fa sinó restablir, almenys parcialment, el preu d’equilibri, donat el comportament anòmal 
del mercat. D’altra banda, tant les LTRO com les OMT es van justifi car també per l’existència 
de riscos sistèmics, associats a la liquiditat de les entitats fi nanceres en el primer cas, i a l’es-
tabilitat dels mercats de deute sobirà en el segon. L’objectiu en aquest cas és impedir que es 
consolidi un equilibri «dolent» en aquests mercats. En aquest equilibri, la pressió especulati-
va sobre el deute podia provocar uns tipus d’interès molt alts, que en ells mateixos generarien 
un baix creixement i comportarien un increment imparable de la ràtio deute / PIB.

Els crítics amb l’actuació del BCE tendeixen a atribuir els elevats diferencials del deute peri-
fèric a la situació intrínseca d’aquests països, en termes d’insufi cients reformes per fl exibilit-
zar l’economia i escassos esforços de reducció del dèfi cit primari. No obstant això, no hi ha 
evidència empírica que jo conegui que justifi qui aquesta posició. En qualsevol cas, des 
d’aquesta perspectiva s’argumenta que la disponibilitat de les OMT, i l’èxit que han tingut 
relaxant la prima de risc, té efectes negatius en les economies afectades, en disminuir la pres-
sió cap a la consolidació fi scal i la reforma.

Per evitar aquests problemes de risc moral, el BCE condiciona les OMT a un programa d’ajust 
en línia amb els programes als quals s’han sotmès els països que han necessitat un rescat fi -
nancer, però és cert que això no es dóna quan les OMT no es demana explícitament sinó que  
té efecte només a través del seu anunci. En absència d’una introducció formal del programa, 
l’única condicionalitat per als països que se n’han benefi ciat és la que està ja incorporada a la 
normativa habitual de monitorització dels desequilibris fi scals i macroeconòmics que imple-
menten les autoritats europees.

En qualsevol cas, els elevats diferencials de deute públic que ha generat la crisi de la zona euro 
han tingut un clar efecte negatiu en altres mercats fi nancers, més enllà del de fi nançament 
dels sobirans.
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Un primer impacte va tenir lloc en el fi nançament de les entitats bancàries. La correlació 
entre els spreads sobirans i el deute bancari ha estat àmpliament documentada (vegeu, per 
exemple, FMI, 2013b, pàgina 26). És interessant, però, mirar d’analitzar en quina mesura 
aquesta correlació comporta causalitat, i en quin sentit aquesta causalitat actua, atès que com 
hem vist a la secció prèvia, en principi pot ser en tots dos sentits.

El gràfi c 3.1 utilitza un indicador de contagi entre risc sobirà i bancari desenvolupat per Arce 
i Mayordomo, 2012. Es mostra, en aquest cas amb un parell de països il·lustratius, com de 
vegades el contagi ha procedit del sobirà, mentre que en altres casos l’origen ha estat a la 
banca. Hem vist que, en el cas del sobirà, el «xoc» inicial pot ser degut a una desviació persis-
tent del diferencial respecte al seu nivell d’equilibri, per exemple a causa d’un risc sistèmic 
associat a la integritat de la zona euro. Quan l’origen es troba en el sector bancari, el xoc ini-
cial, com mostren els casos d’Espanya i Irlanda, també correspon a un augment de l’spread 
bancari que incorpora aspectes sistèmics, associats a la incapacitat de rescat dels bancs cor-
responents per part del sobirà.

En qualsevol cas, tant si l’origen de les turbulències és en el sobirà com en el sector bancari, 
el seu impacte en termes de l’accés al fi nançament als països perifèrics ha estat molt negatiu 
al llarg dels dos darrers anys. Els gràfi cs 3.2 i 3.3 mostren l’elevada correlació tant dels spreads 
sobirans com dels bancaris amb el cost de fi nançament de les petites i mitjanes empreses. En 
tots dos casos, la correlació sembla menor per a nivells elevats dels diferencials, fet que revela 
que per a tipus d’interès molt elevats es produeix un efecte racionament en els mercats de 
crèdit.
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GRÀFIC 3.1. Contagi en tots dos sentits entre risc sobirà i bancari
 

NOTA METODOLÒGICA: Aquest indicador mostra la diferència entre el percentatge de la variació neta d’un índex equiponderat de les cotitzacions
dels CDS de les principals entitats bancàries que no és deguda a la informació històrica dels CDS bancaris, sinó als xocs contemporanis en els riscos
de crèdit sobirà, i la variació neta oposada, és a dir, la que captura l’efecte sobre el risc sobirà dels xocs que afecten el nivell de risc financer.
L’indicador pren valors positius quan l’efecte dels xocs al nivell de risc de crèdit sobirà sobre la mesura de risc financer és superior a l’efecte contrari.
El valor d’aquest indicador un dia concret s’estima a partir de la informació disponible en els seixanta dies anteriors. Addicionalment, la sèrie se
suavitza amb una mitjana mòbil de seixanta dies.
FONT: O. Arce i S. Mayordomo, 2012, «Contagio de riesgo de crédito entre sectores», document de treball.
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4. Els components clau d’una unió bancària

Els elements institucionals i normatius que habitualment s’associen a una unió bancària són 
tres: un supervisor únic, un sistema de resolució d’entitats en difi cultats també únic i un fons 
de garantia de dipòsits igualment integrat. Aquests dos últims elements han de comptar amb 
backstops fi scals apropiats, idealment de caràcter supranacional. Dues condicions addicionals 
que ha de reunir l’arquitectura institucional d’una unió bancària són: a) un elevat nivell 
d’harmonització dels requisits de solvència, liquiditat, i, en general, de la normativa pruden-
cial, i b) unes regles de bail-in, o prelació entre els passius en casos d’insolvència, que siguin 
també comunes, almenys en els seus trets fonamentals. Aquestes dues condicions estan, na-
turalment, associades a l’existència d’institucions centrals que controlin la supervisió i reso-
lució d’entitats, ja que totes dues tasques s’han de dur a terme amb reglamentacions comu-
nes, de manera que es mantingui un terreny de joc equilibrat en tota la zona euro, sense que 
les entitats d’un determinat país gaudeixin d’avantatges reguladors.

La supervisió centralitzada constitueix un mecanisme per evitar que els reguladors nacionals 
(infl uïts en major o menor mesura pels polítics i la indústria locals) exerceixin un excés de 
tolerància regulatòria i, a més, ha de permetre incorporar en la presa de decisions de super-
visió les interaccions entre els diferents sistemes bancaris de la zona euro.

A la zona euro, els passos cap a la creació del Mecanisme Únic de Supervisió ja s’han pres i es 
confi a aquesta nova responsabilitat al Banc Central Europeu, amb l’objectiu que estigui ope-
ratiu abans de l’estiu del 2014. S’ha determinat també la cobertura en termes de nombre i 
grandària d’entitats afectades, així com les modalitats de coordinació amb els supervisors 
dels estats membres (Comissió Europea, 20134).

Perquè el supervisor sigui efectiu ha de disposar d’instruments de coerció sobre les entitats, 
així com d’eines d’intervenció primerenca, per corregir al més aviat possible els problemes de 
solvència que es puguin estar incubant. En darrer terme ha d’existir, per tant, una capacitat 
d’intervenció directa en les entitats que, en determinades circumstàncies, porta a la seva re-
solució.

En relació al Mecanisme Únic de Resolució, s’espera que la Comissió Europea presenti una 
proposta durant l’estiu del 2013. Les qüestions de disseny que planteja aquest mecanisme 
són, pel cap baix, tres: 1) En quina mesura aquesta autoritat de resolució ha de ser única i 
quina ha de ser la seva ubicació institucional en l’entramat de les estructures politicoadmi-
nistratives de la zona euro?; 2) Quina ha de ser la naturalesa dels fons de resolució que s’as-
signin a aquesta autoritat o autoritats (privats vs públics, predotats o no, nacionals o paneu-
ropeus)?; 3) En quina mesura és necessari disposar d’un fons públic de caràcter paneuropeu, 
amb el que això pot comportar en termes de compartir riscos pressupostaris entre els dife-
rents països de la zona euro?

Pel que fa als aspectes institucionals i al caràcter paneuropeu de l’autoritat de resolució, sem-
bla clar que la qüestió primordial és garantir que aquest nou organisme tingui, en primer 
lloc, la màxima legitimitat política i jurídica per actuar en la intervenció d’entitats, així com 

4. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-251_en.pdf
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la informació necessària per a una correcta presa de decisions en situacions que normalment 
exigeixen actuacions molt ràpides i decisives. Es tractaria, per tant, d’un organisme de caràc-
ter quasi federal, com el BCE, amb alts poders executius, un suport legal i polític apropiat, i 
naturalment, estretament coordinat amb el supervisor únic.

La qüestió més complexa és, sens dubte, el disseny dels fons de què hauria de disposar l’au-
toritat de resolució, per les implicacions fi scals que tindria en el cas que s’utilitzessin fons 
públics.

Naturalment, sembla raonable que disposi, en primera instància, de fons provinents del ma-
teix sector bancari. L’objectiu és preservar l’estabilitat fi nancera davant d’una situació d’in-
solvència d’una o diverses entitats que podria tenir efectes adversos en el conjunt del sistema, 
donada la interconnexió entre entitats, tant en termes d’operativa interbancària com des del 
punt de vista de la confi ança de la societat en el sistema bancari. És lògic, per tant, que s’uti-
litzin fons d’intervenció privats. Cal aclarir que en qualsevol cas només es farien servir amb 
caràcter transitori, o bé després de l’ús de tots els mecanismes de bail-in que la legislació eu-
ropea està en procés d’introduir per limitar l’efecte de les crisis bancàries en els eraris públics, 
així com per controlar la presa de riscos de les entitats.5

Aquests fons haurien d’estar predotats i ser sufi cients per fer front a la resolució de crisis no 
sistèmiques. La contribució de les entitats s’hauria de determinar en funció de la seva gran-
dària i perfi l de risc, a fi  que el cost de les possibles intervencions es repartís d’acord amb la 
contribució de les entitats al risc generat. Les contribucions així dissenyades ajudarien també 
a internalitzar la presa de riscos de les entitats que generen impactes adversos més enllà del 
risc que elles mateixes tenen en compte.

És important ressaltar que, al costat de l’existència d’un fons privat de resolució, a disposició 
de l’autoritat única de resolució, s’ha de proveir també la disponibilitat de recursos públics 
que, en última instància, puguin constituir un mecanisme de rescat d’entitats sistèmiques en 
difi cultats . Quan una crisi és sistèmica, en línia amb el que va succeir als Estats Units després 
de la fallida de Lehman Brothers, o a la zona euro, al fi nal del 2011 i mitjan 2012, qualsevol 
fons privat predotat serà insufi cient perquè sigui considerat creïble per part dels mercats fi -
nancers i, en general, el conjunt dels agents econòmics. En aquestes circumstàncies, l’única 
garantia per a l’estabilitat fi nancera és la possibilitat d’accés per part de l’autoritat única a 
recursos fi scals en quantitat sufi cient per garantir la solvència del sistema. Aquests recursos 
són ingents, només estan a disposició de les autoritats fi scals i poden requerir la coordinació 
temporal amb les autoritats monetàries. En el cas de l’euro, és evident que l’esmentat backs-
top fi scal s’ha de dissenyar a nivell del conjunt de la zona per mitigar prou el bucle entre risc 
sobirà i risc bancari.

És clar que el disseny del backstop fi scal és complex políticament, pel que suposa de potencial 
redistribució fi scal, almenys contingent. Però cal recordar que va associat a uns mecanismes 
de supervisió i control que ja es troben centralitzats i persegueixen objectius de caràcter pa-
neuropeu, associats a l’estabilitat fi nancera de la zona. A més, el caràcter d’aquest fons públic 

5.  El Consell Europeu del 28 de juny va acordar una posició comuna sobre la directiva de recuperació i resolució bancària que ara s’haurà de 
negociar amb el Parlament Europeu. <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/137649.pdf>.
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seria en qualsevol cas preventiu, d’última instància, utilitzable només en cas de crisis de ca-
ràcter sistèmic, i precisament la seva existència té com a objectiu evitar aquestes crisis.

L’últim component d’un disseny complet d’unió bancària és un fons compartit o comú de 
garantia de dipòsits. Aquest fons també es basaria en aportacions privades del sector, predo-
tades, amb contribucions de les entitats en funció del seu risc. Si es disposa d’un fons de re-
solució amb les característiques assenyalades en els paràgrafs anteriors, la necessitat d’un fons 
de garantia de dipòsits comú ha estat posada en qüestió per alguns analistes. No obstant això, 
cal recordar que el Fons de Garantia persegueix fonamentalment l’objectiu de reforçar la 
confi ança dels agents econòmics en l’estabilitat del sistema, cosa que és imprescindible en els 
sistemes bancaris moderns basats en la banca de reserves fraccionades.

Igual que amb el Fons de Resolució, els objectius que persegueix el Fons de Garantia són 
dobles. Per a crisis individuals, el fons ha de proporcionar, si cal, els recursos que garanteixin 
els dipòsits coberts en el cas d’entitats insolvents quan la institució es resolgui i els creditors 
pateixin els quitaments corresponents segons la legislació de bail-in. Com s’ha dit, el FGD té 
per objectiu enfortir la confi ança en el sistema fi nancer a fi  d’evitar situacions d’inestabilitat 
que es puguin generar quan algunes entitats entrin en difi cultats. Per aquesta mateixa raó, i 
igual que passava amb el fons de resolució, aquest tipus de fons també són insufi cients i ne-
cessiten un backstop públic quan la situació és de crisi sistèmica. Per garantir, a més, una 
competència equilibrada entre els diferents competidors europeus, és obvi que l’esmentat 
backstop públic, novament d’última instància, ha de ser de caràcter paneuropeu.

En defi nitiva, el disseny de la unió bancària que complementi l’actual unió econòmica i mo-
netària amb l’objectiu de trencar de manera permanent el bucle negatiu entre risc sobirà i 
risc bancari requereix: un conjunt de normes i institucions que suposen la centralització a 
nivell del conjunt de l’eurozona de les decisions de supervisió i resolució bancària; la creació 
de fons comuns de resolució i garantia de dipòsits per a tota la indústria europea; i la dispo-
sició de manera explícita per part de les autoritats fi scals de l’eurozona de compartir els riscos 
associats a una crisi sistèmica, a fi  de prevenir i dotar d’aquesta manera l’eurozona dels nivells 
d’estabilitat fi nancera necessaris. Només una unió bancària amb aquests elements serà una 
unió bancària de formigó, prou sòlida per trencar de manera permanent els vincles negatius 
entre els bancs i els sobirans dels països membres.
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5.  La transició és crucial: es pot permetre la zona euro una unió bancària 
provisional poc sòlida?

En el moment d’escriure aquestes línies, a fi nal de juny del 2013, el debat de política econò-
mica a Europa se centra en els elements que han de conformar la unió bancària en l’etapa 
transitòria, fi ns que els components del model complet estiguin plenament instaurats.

Recordem que a la supervisió única per part del Banc Central Europeu hauria d’estar en 
funcionament al principi de l’estiu del 2014, circumstància que exigirà que, amb antelació, la 
nova autoritat —en coordinació amb l’Autoritat Bancària Europea— dugui a terme una 
revisió de la qualitat dels actius de les entitats sobre les quals assumeix competències de 
supervisió, i una prova de resistència dels diversos sistemes.

D’altra banda, l’harmonització dels requisits de capital està avançada ja que el Consell Euro-
peu va adoptar la directiva i la regulació de requisits de capital (CRDIV) amb data 20 de juny 
del 2013, després de l’acord previ amb el Parlament Europeu. L’entrada en vigor està prevista 
per a l’1 de gener de 2014.

L’element crític del sistema que encara s’ha de negociar entre Consell i Parlament és la nor-
mativa sobre bail-in i fons nacionals de resolució d’entitats. La discussió se centra en l’estruc-
tura de prelació entre els diferents passius, el grau de discrecionalitat que es pugui deixar a les 
autoritats nacionals en relació a la normativa general per recórrer a fons públics nacionals i 
el paper dels fons públics europeus com a recurs d’última instància. Suposant que la propos-
ta acordada en el Consell Europeu de fi nal de juny es consensuï també amb el Parlament de 
forma ràpida, aquesta directiva seria aprovada el 2014 i la seva transposició i aplicació en la 
pràctica, en qualsevol cas, no seria anterior al 2015. En principi, l’entrada en vigor de les 
condicions de bail-in podria produir-se el 2018, encara que alguns països consideren que 
s’hauria d’anticipar al 2015. 6

Si s’aprovés, l’acord assolit pel Consell Europeu sobre la directiva de resolució i recuperació 
contribuiria a debilitar una mica el bucle entre risc sobirà i bancari però encara estaria lluny 
de trencar-lo.7 La proposta té l’objectiu de minimitzar l’ús de fons públics en resolucions 
bancàries mitjançant l’exigència d’un elevat volum de bail-in privat (equivalent a un 8% del 
balanç del banc en difi cultats). Després d’aquest 8%, i per al següent 5% de pèrdues, s’utilit-
zaria un fons de resolució predotat per la indústria que comptaria amb el sobirà nacional 
com a backstop (en el període de transició fi ns que aquest fons estigui efectivament predotat, 
el sobirà ha d’avançar aquests fons). Per a aquest tram, al seu torn, el sobirà podria sol·licitar 
un préstec al MEDE com el que va rebre Espanya l’any passat.

En aquest context, els elements que confi guraran la unió bancària provisional es derivaran 
també de les propostes que introdueixi la Comissió Europea en relació al Mecanisme Únic de 
Resolució i l’operativa concreta que desenvolupi l’Eurogrup respecte a la recapitalització di-
recta d’entitats fi nanceres per part del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE).

6. Transitòriament, es poden aplicar normes de burden sharing a partir de les orientacions de DGCOMP en la normativa sobre ajuts estatals.
7. Per a més detall, vegeu «Entidades insolventes: el Consejo opta por el bail-in 2.0» (disponible a www.lacaixaresearch.com). Informe 
mensual, núm. 370 (juliol-agost, 2013).
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Pel que fa al Mecanisme de Resolució, les difi cultats per encaixar jurídicament i institucional-
ment aquesta funció en les actuals institucions europees estan provocant que alguns països 
hagin plantejat la idea d’un col·legi d’autoritats nacionals com a fórmula transitòria (Schäu-
ble, 2013).

De la mateixa manera, la recapitalització directa per part del MEDE (que de fet equival a la 
disponibilitat d’un backstop públic paneuropeu) no formaria part de l’arsenal disponible a 
curt termini, en la mesura que alguns països pensen que aquesta funció tindria difícil encaix 
en els tractats, ja que implicaria compartir riscos fi scals entre països, en assumir potencial-
ment actius tòxics heretats.8 Des d’aquesta perspectiva, l’ús de recursos públics paneuropeus 
només seria concebible després de l’assumpció per part del Banc Central Europeu de les 
tasques de supervisió, un cop examinats els balanços dels bancs i, si escau, un cop duta a 
terme la seva adequada recapitalització.

Aquesta és una qüestió crucial. En el règim transitori que s’està negociant, l’únic recurs pú-
blic paneuropeu amb què es compta és l’accés als préstecs del MEDE, amb la consegüent 
condicionalitat. Si els exàmens dels bancs pel nou supervisor únic conclouen que un nombre 
signifi catiu d’entitats necessiten recapitalitzar-se, i si aquestes entitats no poden dur a terme 
aquesta recapitalització en els mercats de manera privada, cal procedir a una recapitalització 
per part del sector públic nacional que, d’aquesta manera, veurà empitjorat el seu endeuta-
ment, encara que es tracti de préstecs preferencials com els del MEDE (vegeu la taula 5.1 per 
a una comparativa esquemàtica entre el disseny òptim de la unió bancària i un possible dis-
seny provisional).

El disseny provisional és, per tant, un esquema que mostra enormes debilitats per fer front als 
riscos a què encara està subjecte el sistema bancari de la zona euro. És un disseny que no as-
segura l’actuació ràpida i decisiva d’una autoritat independent de resolució, i que a més obli-
garia els estats membres afectats a intervenir amb fons propis, alimentant d’aquesta manera 
el vincle advers entre una banca debilitada i un sobirà feble.

Cal recordar que el context actual és el d’una crisi sistèmica, en què parts signifi catives de 
diversos sistemes bancaris europeus són febles, el nivell de fragmentació fi nancera de la zona 
és molt alt, i la debilitat del context macroeconòmic encara pot provocar un empitjorament 
dels resultats de les entitats i la seva capacitat de generar capital internament.

És veritat que l’esquema transitori que sembla imposar-se respon fi delment a la fi losofi a que 
ha d’existir una adequada correspondència entre els riscos assumits i el control exercit (Weid-
mann, 2013). Però també ho és que, davant d’una crisi sistèmica amb importants efectes 
potencials adversos en tot el sistema fi nancer europeu i en l’evolució macroeconòmica, es fa 
necessari introduir mecanismes per compartir riscos que contribueixin a garantir l’estabilitat 
del conjunt del sistema.

8. Les condicions per a una possible recapitalització directa des del MEDE acordades per l’Eurogrup al juny són molt restrictives: només seran 
possibles quan el BCE exerceixi com a supervisor, després de l’aprovació de les directives de resolució i fons de garantia de dipòsits, i exigiran, 
per exemple, que l’entitat ja disposi d’un capital equivalent al 4,5% d’actius ponderats per risc. 
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TAULA 5.1. El disseny de la unió bancària

Unió bancària de «formigó» Unió bancària «de fusta»

Mecanisme de supervisió Únic Únic

Normes/requisits de capital Harmonització Harmonització

Normes de bail-in Harmonització Harmonització

Mecanisme de resolució

Autoritat única Col·legi d’autoritats nacionals

Fons de resolució comú

(privat, predotat) 

Fons de resolució nacionals

(privats, predotats) 

Backstop fi scal supranacional Backstop fi scal nacional + MEDE

Fons de garantia de dipòsits 

FGD comú

(privat, predotat)

FGD nacionals harmonitzats

(privats, predotats) 

Backstop fi scal supranacional 

Backstops: 

1.    Préstecs entre FGD 

2.    Fiscal nacional

3.    MEDE 

FONT: Elaboració pròpia.

Sense apel·lar a arguments d’equitat o solidaritat entre diferents països de la zona euro, i cir-
cumscrivint l’anàlisi a arguments de pura efi ciència, es pot argumentar que l’etapa transitò-
ria de la unió bancària exigeix anar més enllà en l’assumpció conjunta de riscos. Potser d’una 
manera ad hoc i, sens dubte, amb caràcter explícit. Però, en qualsevol cas, aquesta asseguran-
ça col·lectiva pot contribuir a l’estabilitat del conjunt, i —des de la perspectiva dels països que 
són potencialment contribuïdors nets— constituir una alternativa a la llarga molt més eco-
nòmica que el simple càlcul de costos i benefi cis directes , sense tenir en compte els efectes 
benefi ciosos indirectes en termes d’estabilitat del sistema.

D’altra banda, qualsevol mecanisme d’assegurança o garantia que s’introduís a la fase transi-
tòria hauria d’anar aparellat a una condicionalitat similar a la que forma part dels programes 
de suport via préstecs del MEDE. La diferència fonamental seria que, en aquest últim cas, els 
préstecs incrementen el vincle viciós entre deute sobirà i deute bancari, mentre que en el cas 
de l’assegurança o garantia s’evita aquest efecte. En tots dos casos, però, es garanteix que es 
mantenen els incentius adequats per evitar el risc moral.
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6. Conclusions

Al llarg dels propers mesos, el procés de construcció de la unió bancària a la zona euro afron-
ta moments determinants. En absència d’un marc jurídic europeu prou legitimat democràti-
cament i que comporti una major integració política, en termes de renúncia a aspectes clau 
de la sobirania dels estats membres i assumpció conjunta de riscos, caldrà avançar de manera 
pragmàtica i possibilista.

Els criteris per a la construcció de la unió bancària de transició poden ser essencialment de 
dos tipus. Una primera alternativa és tractar de construir una arquitectura institucional que, 
encara que sigui transitòria, constitueixi un esquema idoni per evitar futures crisis fi nanceres 
i fi scals a la zona euro. És a dir, fent abstracció de les condicions actuals. Amb aquesta opció, 
la transformació de la unió bancària provisional en defi nitiva només seria qüestió d’adaptar 
les institucions provisionals a un marc futur de més cessió de sobirania, un cop revisats els 
tractats.

Aquesta opció, que sembla ser la dominant en el moment d’escriure aquestes línies, és alta-
ment arriscada per a l’economia europea i per al futur de la mateixa unió bancària. Pressu-
posa que la crisi fi nancera actual ja està superada o que, en qualsevol cas, la introducció de la 
normativa d’aquesta unió bancària provisional serà innòcua en el desenvolupament de l’ac-
tual crisi.

Una segona alternativa de disseny de la unió bancària provisional parteix del reconeixement 
que la crisi fi nancera és de caràcter sistèmic i encara no està tancada, i que l’elevat grau de 
fragmentació dels mercats fi nancers europeus exigeix, per part de les autoritats europees, 
canvis institucionals immediats, de tal manera que el disseny de la unió bancària provisional 
contribueixi a solucionar l’actual crisi, i no solament les possibles crisis futures.

El plantejament de la primera alternativa és resultat, d’una banda, d’un diagnòstic incorrecte 
de les causes de la recaiguda en recessió a l’eurozona i, de l’altra, és una conseqüència lògica 
de la resistència dels països creditors a compartir les pèrdues que puguin restar en relació als 
actius tòxics heretats.

El diagnòstic és incorrecte ja que les difi cultats per accedir al crèdit (que impacta negativa-
ment en el creixement de la zona euro) s’atribueixen a una infracapitalització generalitzada 
de les entitats, en lloc de centrar l’atenció en els efectes negatius de la fragmentació fi nancera 
i en l’alt cost de fi nançament que comporta per a les empreses de la perifèria.

En relació als «actius heretats», la qüestió crucial és determinar en quin moment és possible 
establir que els balanços bancaris es poden considerar nets. Noteu que, en un context de baix 
creixement econòmic, el risc és que es prolongui el deteriorament de la qualitat dels actius, 
especialment en economies com les perifèriques, immerses en processos de despalanqueja-
ment amb risc de defl ació. Per contra, compartir un risc a nivell paneuropeu, encara que 
implica efectivament una assumpció de riscos per part dels països del centre de l’eurozona, 
pot en si mateix contribuir a la recuperació i la millora de la qualitat dels actius, sense que les 
transferències entre països hagin de materialitzar-se. En qualsevol cas, la qüestió dels actius 
heretats s’hauria de resoldre un cop sigui assumida la supervisió per part del BCE.
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Sota l’escenari dominant, basat en un disseny d’unió bancària transitòria orientat a evitar 
futures crisis, els riscos per als propers mesos són molt signifi catius. Aquest escenari contem-
pla el desenvolupament de revisions de la qualitat dels actius i de stress tests per part de les 
autoritats europees (BCE en coordinació amb EBA) abans de la presa de control de la super-
visió per part del BCE a mitjan 2014. Com ha posat de relleu el mateix Banc Central (Draghi, 
2013), aquest exercici de revisió dels balanços no es pot dur a terme llevat que es disposi d’un 
mecanisme de resolució prou operatiu i, molt especialment, d’uns fons de recapitalització 
adequats, que han de ser a nivell paneuropeu si es vol impedir de debò la reproducció del 
bucle pervers entre deute bancari i sobirà. Aquest backstop públic paneuropeu no es contem-
pla en la unió bancària provisional, que Wolfgang Schäuble ha anomenat una «unió bancària 
de fusta», i el risc és que la construcció resultant sigui simplement de palla, susceptible de ser 
fàcilment arrossegada pels mercats davant la percepció de risc sistèmic incontrolat.

Un altre factor que contribueix a la feblesa de l’actual construcció de la unió bancària és el 
creixent paper que s’atorga als processos de bail-in. De nou, estem davant una reforma legis-
lativa que és encertada pel que fa als objectius, i ideal per prevenir crisis futures. Ara bé, la 
seva possible anticipació en el temps, amb una entrada en vigor abans del 2018, pot constituir 
un seriós factor d’inestabilitat en uns moments en què la situació econòmica és fràgil i, com 
hem vist, els mercats fi nancers europeus continuen fragmentats i encara no s’ha restablert en 
la seva totalitat l’estabilitat del sistema.

En defi nitiva, les decisions sobre l’arquitectura transitòria de la unió bancària seran crucials. 
L’economia de la zona euro s’està recuperant fràgilment de la doble recessió, afectada encara 
d’una greu fragmentació dels seus mercats fi nancers i de riscos sistèmics gens menyspreables. 
És fonamental encertar en el disseny de la fase transitòria, i assegurar d’aquesta manera que 
l’eurozona es dota de mecanismes transitoris paneuropeus prou potents i creïbles per garan-
tir l’estabilitat fi nancera i bancària. En cas contrari, molt bé podria succeir que, un cop més, 
errors de política econòmica i regulatòria aboquessin Europa a una nova recessió.
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