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    Resum 

 Per a les entitats espanyoles, el tancament dels mercats a finals 
del 2008 va desencadenar una forta pressió per reduir la 
dependència del finançament majorista i augmentar el pes dels 
dipòsits. A fi de fer front als elevats venciments del 2011 i el 2012, 
les entitats s’estan veient obligades a generar liquiditat mitjançant 
la reducció de la diferència entre crèdits i dipòsits (el gap 
comercial). 

 El gap comercial es pot reduir seguint diverses estratègies. Per 
tipologia d’entitats, l’evolució entre 2008 T3 i 2010 T2 de les 
variables de negoci mostra com els bancs mitjans han aconseguit 
reduir-lo captant més dipòsits però sense aparentment contraure el 
crèdit. En canvi, aquelles caixes que han acabat rebent algun tipus 
d’ajuda en forma de capital han augmentat els dipòsits alhora que 
han reduït el crèdit. 

 Són múltiples els factors que originen aquest comportament 
diferenciat entre tipus d’entitats. En particular, entre els més 
importants, hi ha els nivells de liquiditat i solvència que cada entitat 
mantenia a l’inici de la crisi. Així, aquelles entitats que no van 
acumular uns coixins de liquiditat i capital adequats a la seva 
dependència del finançament majorista i la seva estructura de 
costos han de competir més intensament pels dipòsits i tenen 
menys capacitat per continuar concedint crèdit. 

 Les conseqüències de la gestió de la liquiditat no són 
menyspreables, tal com mostra el cas de les caixes que han 
necessitat ajudes. Comparades amb la resta de caixes, 3 p.p. del 
seu major creixement acumulat en dipòsits i 1 p.p. del seu menor 
creixement del crèdit es poden associar al fet de mantenir uns 
menors coixins inicials per fer front a les tensions de liquiditat. 

 L’anàlisi també revela la importància de poder ajustar ràpidament 
els costos a un entorn que requereix ser més agressiu en preus. 
En efecte, atès el difícil accés de les caixes als mercats de capitals, 
els beneficis recurrents són cabdals per mantenir-ne la solvència. 
En aquest sentit, una estructura de costos amb un elevat pes dels 
costos fixos limita la capacitat de competir pels dipòsits. En 
conseqüència, caixes amb una gran necessitat de reduir el seu gap 
comercial no capten prou dipòsits i han de recórrer a un menor 
creixement del crèdit per reduir-lo. Comparades amb els bancs 
mitjans, 2,2 p.p. del seu menor creixement del crèdit es poden 
explicar per aquesta menor flexibilitat per ajustar costos. 
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Les tensions de liquiditat 
obliguen a reduir el gap comercial 

Des del 1996, el sistema bancari espanyol ha 
recorregut de manera creixent als mercats 
majoristes per finançar la forta demanda de crèdit. 
Com a resultat, a finals del 2007 únicament el 
56,5% del crèdit concedit al sector privat no 
financer tenia suport a través dels seus dipòsits en 
el sistema bancari. El gap comercial, la diferència 
entre crèdits i dipòsits a aquest sector, va arribar a 
ser de 760.000 milions d’euros a l’abril del 2008. 

El tancament dels mercats majoristes a finals del 
2008 va desencadenar la pressió per augmentar el 
pes dels dipòsits. Aquesta s’ha fet més palesa amb 
l’esgotament progressiu del programa d’avals del 
govern, la reducció de la barra lliure de liquiditat del 
Banc Central Europeu, com també per la 
penalització del seu ús per part dels mercats. A tot 
plegat cal afegir l’arribada dels venciments de les 
emissions avalades el 2011 i el 2012, que 
dispararà les necessitats de liquiditat en vèncer 
més del 30% del deute a llarg termini de les 
entitats. 

En particular, el 2012 es necessitaran uns 120.000 
milions d’euros per fer front als compromisos del 
sistema bancari espanyol. És difícil imaginar que 
aquests compromisos es puguin renovar del tot 
amb noves emissions. Segons dades del Banc 
d’Espanya, el màxim mai emès puja a 110.000 
milions d’euros (assolits el 2009 gràcies, en part, a 
la política d’avals del govern) i les emissions el 
2010 només van arribar als 90.000 milions. D’altra 
banda, l’actual crisi de deute ha tancat de nou els 
mercats majoristes i, en tot cas, a curt termini el 
seu accés quedarà restringit a unes poques entitats 
i a un cost molt més elevat. Així doncs, cal generar 
liquiditat per afrontar els venciments i això 
s’aconsegueix reduint l’elevat gap comercial. 

Aquesta major pressió per reduir el gap està tenint 
conseqüències importants per al sistema financer 
espanyol. Així, amb la tornada de la taxa d’estalvi a 
nivells més habituals, la competència per captar 
dipòsits n’ha disparat el cost fins a nivells 
insostenibles. La degradació consegüent del marge 
d’interessos mina la capacitat de generació de 
beneficis i, amb això, el millor mecanisme per 
mantenir la solvència de les entitats.  

 

La pèrdua de pes dels dipòsits va elevar a màxims 
el gap comercial el 2008 
Ràtio dipòsits sobre crèdits del sector privat no financer i gap 
comercial (en milers de milions d’euros, juny del 2011) 

 

Font: BbE i elaboració pròpia. 

Els venciments toquen sostre el 2012 
Venciments* (en milions d’euros, dades del 10 d’agost de 2011)  

 
(*) No s’hi inclouen pagarés. 

Font: Bloomberg i elaboració pròpia. 

Els mercats majoristes cada vegada més cars 
Diferencial sobre midswap (en p.b)  

((*) Últim mes amb emissions públiques d’entitats espanyoles. 

Font: Elaboració pròpia sobre la base de la premsa. 
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De manera addicional, aquesta situació comporta 
el risc que aquelles entitats que no puguin suportar 
el sobrecost, però que tinguin necessitat de 
liquiditat, s’inclinin per reduir la seva oferta de 
crèdit. Naturalment, aquesta reducció també és 
costosa en termes de beneficis no generats i de 
pèrdua de quota de mercat a curt i mitjà termini. 
Tanmateix, l’estalvi de capital que suposa pot fer 
que els beneficis a curt termini superin els costos. 
En tot cas, el context és propici perquè la gestió de 
com es redueix el gap comercial –és a dir, la 
concreció en matèria de política comercial de 
crèdits i dipòsits– condueixi a canvis notables de 
l’entorn competitiu i reassignacions de quota de 
mercat de manera orgànica. 

Vies per reduir el gap comercial: 
estratègies en matèria de crèdits i 
dipòsits 

A fi de determinar quines estratègies estan seguint 
les entitats per reduir el seu gap comercial, resulta 
útil analitzar el període comprès entre l’últim 
trimestre del 2008 i el segon trimestre del 2010. 
D’aquesta manera, s’abasta des del tancament 
dels mercats després de la caiguda de Lehman 
Brothers fins al tancament del període de sol·licitud 
del FROB I, moment en el qual comencen a 
materialitzar-se les operacions de concentració. 

Durant aquest període, la resposta de les entitats 
ha estat molt heterogènia tant en l’evolució del seu 
gap comercial com en la de les variables de negoci. 
Això no obstant, si es classifiquen les entitats en 

diferents grups sobre la base de criteris molt 
simples –naturalesa jurídica, mida o recepció 
d’ajudes– és possible identificar grups el 
comportament dels quals ha estat marcadament 
diferent de la resta1

El cas més evident és el del grup de caixes que 
han rebut ajudes, bé del FROB I o del FGD. Cada 
una d’aquestes caixes ha reduït el gap comercial 
de manera molt més intensa que la resta de grups. 
Amb una reducció mitjana (simple) del 170%, l’ajust 
implica que en moltes d’elles el volum de dipòsits 
ha passat a superar el de crèdits i, a més, de 
manera àmplia. Com a mitjana, aquesta reducció 
s’ha fet via un increment del 6% en els dipòsits i 
una caiguda del crèdit (brut de provisions) de prop 
del 3%. 

. 

Per a la resta de tipologies, no és possible extraure 
una conclusió sòlida sobre la intensitat de l’ajust del 
seu gap comercial, però sí sobre l’evolució del 
crèdit o els dipòsits. Així, les caixes que no han 
rebut ajudes presenten un creixement de crèdit 
molt feble i significativament menor que el dels 
bancs. Els bancs mitjans, per la seva banda, 
presenten un creixement dels dipòsits (16%) 
marcadament superior a la resta de grups. Aquest 
fort creixement ha permès a la majoria d’ells reduir 
el gap comercial sense haver de contraure l’oferta 
de crèdit i, per tant, guanyar quota de mercat. 

Quins factors expliquen l’adopció 
d’aquestes estratègies? 

Tot i fer palès el diferent comportament de certs 
tipus d’entitats, els criteris utilitzats a la classificació 
                                                      
1 Per als grups Santander i BBVA, les dades són suma d’estats 
individuals a fi d’aproximar el seu negoci a Espanya. 

Estratègies diferents per tipologia d’entitats 

 

Nre. entitats
Caixes AMB ajudes 31 -170,2% *** -6,3% *** -2,9% *** 6,1% ***

Caixes SENSE ajudes 12 -50,0% 120,2% -0,9% 5,4% *** 0,5% 3,3% * 1,3% -4,8% *

Bancs grans 2 -9,0% 161,2% 0,9% 7,2% * 4,1% 6,9% * 2,0% -4,1%
Bancs mitjans (a) 4 -7,8% 162,4% -6,7% ** -0,4% 5,4% ** 8,3% *** 16,5% *** 10,4% ***

Bancs petits (b) 3 -9,4% 160,8% -2,4% 3,9% -0,2% 2,6% 2,9% -3,2%

***, ** i  * denoten s igni ficació a  l '1%, 5% i  10% respectivament.
(a) Bancs  mitjans : B. Sabadel l , B. Pastor, B. Popular i  Bankinter
(b) Bancs  peti ts : Banca  March, B. Pueyo i  B. Guipuzcoano
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anterior no serveixen per explicar-lo. L’explicació 
de l’estratègia seguida per cada entitat per reduir el 
seu gap comercial cal cercar-la en una combinació 
de factors que determinen tant les seves 
necessitats de liquiditat com els mecanismes per 
aconseguir-la. Com ja veurem, aquests factors 
varien més entre grups que no pas entre entitats 
d’un mateix grup. 

En funció de les condicions de la demanda de 
crèdits i dipòsits –com podrien ser el nivell de renda 
o les perspectives econòmiques–, l’evolució de les 
variables de negoci està determinada en última 
instància per aquells factors que condicionen el 
preu que han d’oferir les entitats per aconseguir el 
nivell de crèdits i dipòsits desitjat. Així, aquelles 
entitats amb més necessitat d’augmentar la seva 
liquiditat estaran disposades a oferir una major 
remuneració pels dipòsits. Per tant, ceteris paribus 
haurien d’experimentar un major creixement 
d’aquests. 

La necessitat de liquiditat està molt marcada per la 
política comercial que s’hagi seguit amb anterioritat 
a la crisi. Per exemple, una política molt agressiva 
pel que fa a creixement del crèdit pot haver derivat 
en el manteniment d’uns coixins de liquiditat 
reduïts, en una dependència excessiva dels 
mercats majoristes o en una major mora (factor que 
també contribueix a reduir la liquiditat). 

Pel que fa a la concessió de crèdit nou, la 
necessitat de liquiditat pot limitar la capacitat de 
concessió de les entitats si aquestes no 
aconsegueixen captar prou dipòsits. Així mateix, 
una posició de solvència massa propera al límit 
regulatori pot induir les entitats a limitar el crèdit 
amb l’objectiu de reduir els APR. 

Naturalment, tant la remuneració oferta pels 
dipòsits com el preu dels crèdits dependrà en bona 
mesura de com en siguin, d’eficients, les entitats en 
termes de costos. Com més baixos siguin els 
costos, més gran serà la capacitat de l’entitat per 
competir amb èxit. En aquest sentit, un pes massa 
elevat dels costos fixos pot limitar la capacitat de 
l’entitat per ajustar ràpidament els seus costos i 
oferir condicions millors als seus clients. 

Finalment, hi ha altres factors no observables però 
que igualment condicionen el preu. Entre ells, la 
reputació davant del petit inversor té un paper 
cabdal en la captació efectiva de dipòsits. Així, és 
possible que oferint remuneracions igual 
d’atractives hi hagi entitats que no aconsegueixin 
convèncer els estalviadors per dipositar-hi els seus 
diners. Altres factors no observables serien el 
venciment de la cartera de crèdits o el potencial 

d’ingressos per altres productes o per beneficis 
extraordinaris. 

Posicions de liquiditat  

El percentatge d’actius líquids nets és una manera 
senzilla de resumir la situació de liquiditat de les 
entitats utilitzant únicament informació pública. 
Aquests són la suma del net dels dipòsits en els 
bancs centrals, el net del mercat interbancari i els 
títols de deute. 

En excloure actius que típicament conformen una 
segona línia de liquiditat (accions, participacions i 
titulitzacions pròpies), constitueix una mesura 
conservadora del que els mercats poden 
considerar líquid. 

 

El tancament dels mercats de deute es deixa sentir 
a les entitats espanyoles 
Actius líquids nets* (en % d’actius)

(*) Actius líquids nets = (caixa i BC – dipòsits al BC + saldo 
interbancari + valors representatius de deute) / actiu total.  

Exclou valors representatius de deute assimilats a inversions 
creditícies i la pòlissa amb el BCE. Dades per a grups 
consolidats. Informació del 2011 no disponible per a la 
totalitat d’entitats. 

(**) Exclou Santander i BBVA.  
Font: AEB, CECA i elaboració pròpia. 

 

La seva evolució mostra que bancs i caixes estan 
operant amb nivells de liquiditat per sota dels 
registrats després de la caiguda de Lehman 
Brothers, si bé s’observa una lleugera millora a 
finals del 2010.  

Tot i que hi ha una gran heterogeneïtat entre 
entitats, també s’observa que els bancs han tendit 
històricament a operar amb nivells de liquiditat més 
ajustats. Probablement, la seva major facilitat 
d’accés als mercats els permet reduir la necessitat 
de mantenir actius líquids amb caràcter preventiu. 
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L’heterogeneïtat que s’hi observa és fruit de la 
diferent valoració que fan les entitats sobre la 
conveniència o no de mantenir un coixí de liquiditat, 
així com del seu nivell òptim. 

Els motius per mantenir un elevat coixí de liquiditat 
són diversos. El més obvi és la voluntat de cobrir-
se davant de la possibilitat de patir caigudes 
inesperades de fons (per retirades de dipòsits, per 
impossibilitat de renovar venciments o bé per 
pèrdues inesperades). D’altra banda, entitats amb 
un menor accés a finançament extern poden optar 
per mantenir un coixí més gran per poder expandir 
el crèdit quan la demanda es presenti (Aspachs et 
al. 2005)2. Igualment, pot ser útil per aprofitar els 
episodis de fire-sales que es presentin en cas de 
crisis sistèmiques (Acharya et al. 2009)3

En sentit contrari, també hi ha motius que 
redueixen els incentius per mantenir un coixí 
elevat. D’una banda, el fet de trobar-se en una fase 
alcista del cicle econòmic, en la qual abunden els 
bons projectes d’inversió, incita a utilitzar aquests 
coixins per invertir. D’altra banda, també és 
possible que les entitats infraestimin el coixí 
necessari atesa la qualitat dels crèdits concedits, ja 
sia per error o per incentius inadequats per al 
seguiment correcte dels crèdits. Finalment, 
l’existència d’un prestador d’última instància 
(Repullo 2005)

. 

4

L’heterogeneïtat en les ràtios de liquiditat ha anat 
en augment per la reacció de les entitats al 
complicat entorn economicofinancer. Així, aquelles 
entitats que en les seves decisions passades 
d’inversió van tenir en compte la possibilitat de patir 
shocks de liquiditat i van acumular un coixí més 
gran d’actius líquids, ara haurien de poder 
consumir-lo per poder fer front als seus 
compromisos sense variar gaire la seva política 
comercial en matèria de crèdits i dipòsits. Les que 
no, en canvi, han d’incrementar la liquiditat dels 
seus balanços i reduir més intensament el gap 
entre crèdits i dipòsits. La direcció en la qual al final 
es mogui la ràtio de liquiditat de cada entitat és 
ambigua i depèn de molts factors. Tanmateix, sí 
que hauríem d’observar-hi una relació significativa 
entre la ràtio a l’inici del període i el creixement tant 

 o la possibilitat de rescat en cas de 
crisi sistèmica pot induir les entitats a relaxar la 
seva política prudencial. 

                                                      
2 Aspachs, O., E. Nier i M. Tiesset (2005), “Liquidity, Banking 
regulation and the macroeconomy”, Working Paper, Bank of 
England. 
3 Acharya, V., H. Shin i T. Yorulmazer (2009), “Endogenous 
Choice of Bank Liquidity: The Role of Fire Sales”. Bank of 
England Working Paper No. 376. 
4 Repullo, R. (2005), “Liquidity, risk taking and the lender of last 
resort”, International Journal of Central Banking núm. 28. 

dels dipòsits (relació negativa) com del crèdit 
(relació positiva). 

El nivell de liquiditat es redueix i augmenten les 
posicions extremes 
Distribució dels actius líquids nets* (en % d’actius) 

(*) Actius líquids nets = (caixa i BC – dipòsits al BC + saldo 
interbancari + valors representatius de deute) / actiu total. 
Exclou valors representatius de deute assimilats a inversions 
creditícies i la liquiditat potencial (pòlissa amb el BCE). 

Font: AEB, CECA i elaboració pròpia. 

Les caixes que han rebut ajudes partien de pitjors 
nivells de liquiditat 
Actius líquids nets* el 2008 T3, per tipologia d’entitats (en % 
d’actius, grups consolidats, mitjanes simples) 

Font: AEB, CECA i elaboració pròpia. 

Més dependència dels bancs mitjans del 
finançament majorista 
Finançament majorista* el 2008 T3, per tipologia d’entitats (en % 
de finançament aliè, grups consolidats, mitjanes simples) 

(*) Finançament majorista = dèbits representats en valors 
negociables + passius subordinats 
Font: AEB, CECA i elaboració pròpia. 
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Un altre dels factors que pot contribuir a 
incrementar les necessitats de liquiditat és una 
forta dependència dels mercats majoristes a l’inici 
de la crisi. Com més gran és aquesta dependència, 
més gran és el volum de finançament que l’entitat 
s’exposa a no poder renovar en els mercats. El risc 
és especialment important per a aquelles entitats 
de menor mida, ja que tenen més dificultats per 
subministrar al mercat la informació que necessita 
per avaluar la seva situació. 
 

Posicions de solvència 

Fins a la promulgació del RD 2/2011, la totalitat de 
les entitats espanyoles havia de mantenir un capital 
regulador mínim equivalent al 8% dels seus actius 
ponderats per risc (APR). 

El capital de més qualitat (bàsicament, els fons 
propis després d’alguna modificació) havia de ser 
com a mínim el 4% dels APR. A la pràctica, les 
ràtios de capital sobre APR excedien aquests 
mínims, de manera que s’establien coixins de 
capital que, a més, variaven notablement entre 
entitats. 

Tot i no disposar dels APR de totes les entitats de 
manera regular, és possible fer una aproximació a 
la ràtio de capital de més qualitat mitjançant el 
quocient de fons propis sobre actius. Entre l’inici de 
la crisi i el juny del 2010, la mitjana simple de la 
ràtio de capital gairebé no ha variat. Tanmateix 
s’observa un major nombre d’entitats situades als 
extrems. 

A l’inici de la crisi, l’extrem inferior de la ràtio de 
capital l’ocupaven els bancs mitjans i les caixes 
que han rebut ajudes. A l’extrem oposat se 
situaven els bancs petits. Des de llavors, excepte 
les caixes amb ajudes i els bancs petits, la resta 
d’entitats ha aconseguit millorar aquesta ràtio. Com 
a resultat de tot plegat, la ràtio del sistema en el 
seu conjunt també ha millorat. 

En general, les entitats s’estimen més operar amb 
un coixí de capital per damunt del mínim exigit pel 
regulador, fins i tot quan el capital econòmic que 
estimen per fer front a pèrdues inesperades és 
inferior al capital regulador. D’aquesta manera es 
cobreixen davant de canvis dels requeriments 
reguladors, ja que ajustar el nivell de capital 
requereix temps i pot ser molt costós. Tanmateix, i 
de la mateixa manera que amb la liquiditat, hi ha 
altres factors que cal tenir en compte per 
determinar l’excés de capital amb el qual operar. 

Un altre motiu a favor de mantenir un excés de 
capital és el de reduir els costos associats a la 

disciplina de mercat (Lindquist 2004)5

Augmenten les posicions extremes a la ràtio de 
capital de màxima qualitat 

. Així, un coixí 
més gran de capital pot ser interpretat per inversors 
i agències de ràting com un menor risc de l’entitat, 
amb la qual cosa el retorn exigit pel finançament 
majorista es redueix. En moments de forta 
competència per aquest tipus de finançament, 
l’excés de capital esdevé un avantatge important. 

Distribució dels fons propis (en % d’actius, grups consolidats) 

 

Font: AEB, CECA i elaboració pròpia. 

Bancs mitjans i caixes amb ajudes, amb menors 
coixins de capital de màxima qualitat 
Fons propis el 2008 T3, per tipologia d’entitats (en % d’actius, 
grups consolidats, mitjanes simples) 

 
Font: AEB, CECA i elaboració pròpia. 

En sentit contrari, els incentius per mantenir un 
coixí de capital reduït es deuen a una baixa 
efectivitat de la disciplina de mercat. Això passa 
quan hi ha mecanismes de salvaguarda per a les 
entitats –com el prestador d’última instància o la 
possibilitat de rescat– o quan és difícil mesurar el 
nivell real de risc que aquestes tenen (Nier i 
Baumman 2006)6

 

. 

                                                      
5 Lindquist, K. (2004), “Banks buffer capital: how important is 
risk?”, Journal of International Money and Finance núm. 23. 
6 Nier, E. i U. Baumman (2006), “Market discipline, disclosure 
and moral hazard in banking”, Journal of Financial 
Intermediation núm. 15. 
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Anàlisi de l’oferta de dipòsits i crèdits 

 

Tenint en compte aquestes consideracions, els 
coixins de capital mantinguts a finals del 2008 per 
bancs mitjans i caixes que han rebut ajudes poden 
semblar escassos en comparació amb els 
mantinguts per entitats comparables. En efecte, els 
bancs mitjans mantenien una ràtio inferior a la dels 
bancs grans tot i tenir una major dependència del 
finançament majorista i un accés als mercats de 
capital relativament similar. El mateix es pot dir de 
les caixes que han rebut ajudes respecte de les 
seves homòlogues sense ajudes. 

Rellevància dels diferents factors 

A fi d’aïllar l’efecte de les tensions de liquiditat 
sobre les variables de negoci de les entitats, és 
necessari calcular la contribució de la resta de 
factors que, a través dels preus, determinen en 
última instància l’evolució de crèdits i dipòsits7

                                                      
7 En no disposar de dades de preus per entitat, no és possible 
plantejar un model estructural d’oferta i demanda en el qual es 

.  

 

 

Per això, utilitzant dades a nivell de grup 
consolidat, s’estima de manera simultània l’evolució 
de totes dues variables durant el període d’anàlisi. 
Els resultats principals, basats en l’especificació 
(1), es presenten a continuació. L’annex ofereix un 
major detall del model, de la resta d’especificacions 
i de la seva estimació. 

Respecte a l’evolució dels dipòsits, els seus 
determinants significatius en termes estadístics 
són: els nivells de partida en matèria de liquiditat, la 
dependència del finançament majorista i la mida de 
les entitats. Diferències en aquestes tres variables 
expliquen al voltant del 27% de la variabilitat que 
s’observa entre entitats. Això suggereix que factors 
difícilment quantificables, com podria ser la 
reputació entre clients minoristes, hi tenen un paper 
molt important. 

 
                                                                                     
pugui reflectir la competència entre entitats per la captació de 
dipòsits i la concessió de crèdits. Per això s’estima una forma 
reduïda.  

 Variables dependents estimades de manera simultània segons la metodologia SUR  ***  ** i * denoten significació a l’1%  5% i 10% respectivament  

 

Variable dependent: 
Evolució dels dipòsits

Ràtio liquiditat 2008 T3 -0,307 * -0,325 * -0,322 * -0,323 *
Pes del finançament majorista 2008 T3 0,371 *** 0,372 *** 0,415 *** 0,393 ***

Mida (log) -0,030 *** -0,029 *** -0,021 ** -0,018 **
Pes dels costos fixos -0,058 -0,035                                   

Cost empleats (log) 0,103 0,101                                   
PIB real                  0,434                                   

Índex sector serveis                                   0,052                  
Estalvi regional 2008-2010                                                    -0,061

Constant 0,121 0,124 0,300 0,316 **

Variable dependent:
Evolució del crèdit

Ràtio liquiditat 2008 T3 0,260 ** 0,252 ** 0,323 *** 0,316 *** 
Ràtio capital 2008 T3 0,437 * 0,435 * 0,397 * 0,397 *

Mida (log) -0,006 -0,006                                   
Pes dels costos fixos -0,397 *** -0,387 *** -0,432 *** -0,433 ***

Cost empleats (log) 0,141 *** 0,141 *** 0,104 *** 0,103 ***
PIB real                  0,179                                   

Índex sector serveis                                   0,156 0,144
Constant -0,254 -0,253 -0,329 * -0,313 *

Estadístics
Nre. observacions 52 52 52 52

R2 Dipòsits 27,6% 27,7% 24,9% 27,2%

R2 Crèdit 35,7% 35,7% 37,4% 37,4%

(2)

Índex 
d'especialitzac
ió en serveis

Robustesa: especificacions amb controls de demanda

Creixement de 
l'estalvi brut 

regional
(4)(1) (3)

Especificació 
base

Creixement 
del PIB real
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Pel que fa a l’evolució del crèdit, els seus 
determinants significatius són: els nivells de partida 
tant en matèria de liquiditat com de capital, el nivell 
de costos (aproximat mitjançant el cost de personal 
per empleat), el caràcter més o menys fix d’aquests 
i, de manera més feble, l’especialització en el 
sector serveis del mercat de l’entitat. Sorprèn el 
signe positiu del coeficient del cost de personal. 
Tanmateix, aquest estaria captant parcialment 
l’efecte de la mida de l’entitat, ja que totes dues 
variables estan molt correlacionades (vegeu 
l’annex). Diferències en totes aquestes variables 
expliquen al voltant del 37% de la variabilitat entre 
entitats. 

L’efecte de les tensions de liquiditat es fa palès en 
la comparació entre caixes que han necessitat 
ajuda externa per sortejar la crisi i caixes que no ho 
han fet. D’una banda, les primeres han necessitat 
un creixement acumulat dels dipòsits superior en 
3,3 p.p. al de la resta de caixes. D’aquests 3,3 p.p., 
1,3 p.p. són deguts al fet de partir d’una ràtio de 
liquiditat 4,2 p.p. menor8 i 2 p.p. a la seva major 
dependència del finançament majorista9. D’altra 
banda, partir d’una menor ràtio de liquiditat els ha 
suposat tenir 1,1 p.p. de menor concessió de 
crèdit10

 
. 

La comparació també posa en evidència la 
importància de mantenir un coixí de capital 
adequat. Així, per a les caixes amb ajudes partir 
d’una ràtio de capital inferior a la de la resta de 
caixes ha suposat al voltant d’1 p.p. de menor 
creixement acumulat del crèdit. 

Respecte als costos de les entitats, la flexibilitat 
apareix com la variable clau. Com més gran és el 
pes dels costos fixos, menor és la flexibilitat de les 
entitats per ajustar ràpidament els seus costos a un 
entorn que requereix ser més agressius en preus. 
L’anàlisi mostra que això es tradueix en un menor 
creixement del crèdit, cosa que explica en bona 
part el diferent comportament de bancs i caixes. En 
particular, per al cas de bancs mitjans i caixes amb 
ajudes, el major pes dels costos fixos en aquestes 
últimes ha suposat 2,2 p.p. de menor creixement 
acumulat11

El resultat és coherent amb un escenari en el qual 
els beneficis recurrents són cabdals per mantenir la 
solvència de les entitats i en el qual l’estructura de 
costos limita la capacitat de competir pels dipòsits a 
caixes amb una gran necessitat de reduir el seu 
gap comercial. Com a conseqüència d’això, 

. 

                                                      
8 (0,0449 – 0,0870)*(-0,307) = 0,013 
9 (0,1506 – 0,0974)*0,371 = 0,020 
10 (0,0449 – 0,0870)*0,260 = 0,011 
11 (0,727 – 0,671)*(-0,397) = 0,022 

aquestes no capten els dipòsits suficients i han de 
recórrer a un menor creixement del crèdit per reduir 
el gap. 

Què explica la diferent evolució dels dipòsits entre 
caixes sense ajudes i caixes amb ajudes? 

 
Font: elaboració pròpia. 

Què explica la diferent evolució del crèdit entre 
caixes sense ajudes i caixes amb ajudes? 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

Conclusions 

L’abundant liquiditat que hi va haver durant els 
últims anys d’expansió econòmica va millorar 
notablement les condicions d’accés de les entitats 
espanyoles als mercats majoristes. Com a 
conseqüència, el pes relatiu dels dipòsits dins de 
les diferents fonts de finançament va caure i un 
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major percentatge de crèdits a llarg termini va 
passar a ser finançat amb instruments menys 
estables. 

El finançament majorista presenta més risc de 
“fuga” que els dipòsits, ja que no té la garantia dels 
FGD i és més sensible als vaivens dels mercats. 
Tanmateix, nombroses entitats no van mesurar bé 
aquest risc ni tampoc van ser capaces d’anticipar 
les conseqüències de la major disciplina de mercat 
a què estarien subjectes. Això es desprèn de 
l’examen dels seus coixins de liquiditat i capital, 
que resulten insuficients ateses les noves 
condicions imperants en els mercats. 

La gestió poc adequada dels coixins d’aquestes 
entitats ara està condicionant notablement la seva 
política comercial en matèria tant de dipòsits com 
de crèdit. Aquestes es veuen obligades a reduir el 
seu gap comercial de manera més intensa que la 
resta, i en alguns casos no es poden captar prou 
dipòsits per mantenir el nivell de crèdit. 

Aquest fet hauria de permetre que aquelles entitats 
que van seguir polítiques més encertades en 
matèria de liquiditat i solvència obtinguessin ara els 
seus fruits en forma d’increments de la seva quota 
de mercat. Aquest document mostra com aquest 
procés sembla haver-se iniciat de la banda del 
crèdit, si més no fins al final del període de 
sol·licitud del FROB I. Això no obstant, aquesta 
redistribució natural de quotes es podria veure 
dificultada després de la concessió del FROB a les 
entitats més febles si no se supervisa de manera 
efectiva les condicions imposades en matèria de 
política de competència.  

En efecte, hi ha el risc que aquestes entitats utilitzin 
les ajudes per mantenir ofertes comercials 
agressives i defensar, així, la seva posició actual. 
En aquest sentit, cal fer èmfasi que les ajudes han 
de servir per facilitar un procés de reorganització 
de l’entitat que, necessàriament, comporti una 
reducció de la mida de l’entitat original. Altrament, 
s’estaria recompensant la gestió inadequada i, per 
tant, llançant un missatge perjudicial per a 
l’estabilitat del sistema financer futur. 

D’altra banda, els resultats de l’anàlisi feta en 
aquest document també mostren que certes 
característiques de les entitats, com ara la mida o 
la flexibilitat dels costos fixos, tenen avantatges 
tangibles a l’hora de competir amb èxit. En aquest 
sentit, el procés de concentració que està vivint el 
sector permetrà a moltes entitats millorar en totes 
dues variables. 

Annex 

L’especificació empírica del sistema d’equacions és 
la següent: 

 

0 1 , 0 2 , 0 3 ,

4 , 5 , 6 1

0 1 , 0 2 , 0 3 ,

4 , 5 , 6 2

· · ·ln( )
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on i fa referència a l’entitat financera; t0 es refereix 
al 2008 T3; ∆D denota el creixement acumulat dels 
dipòsits a la clientela entre 2008 T4 i 2010 T2; ∆L 
denota el creixement acumulat del crèdit a la 
clientela entre 2008 T4 i 2010 T2, brut de 
provisions i correccions de valoració; liq és la ràtio 
de liquiditat en % d’actius; W denota el pes del 
finançament majorista en % del finançament aliè; A 
mesura els actius de l’entitat en milers d’euros; CF 
denota el pes dels costos fixos i semifixos 
(amortització i personal) en % dels costos 
d’explotació; ω són els costos de personal per 
empleat; K és la ràtio de fons propis sobre actius, i 
XD i XL denoten variables utilitzades com a controls 
de demanda en cada una de les equacions. 

Aquesta especificació és una forma reduïda de la 
relació entre el volum de crèdits i dipòsits i els 
preus que les entitats ofereixen per ells. En aquest 
sentit, variables no observables que influeixin en 
els preus poden generar correlació entre els errors 
de totes dues equacions. Per això, i a fi d’obtenir 
unes estimacions més precises, totes dues 
equacions s’estimen de manera simultània segons 
la metodologia SUR (seemingly unrelated 
regression). L’existència d’aquestes variables no 
observables no hauria d’introduir biaixos en 
l’estimació de les variables exògenes d’interès, 
llevat que hi hagi una correlació significativa entre 
elles. Amb la intenció de minimitzar aquest 
problema, l’especificació inclou diversos controls. 

En primer lloc, el coeficient de la variable A captura 
l’efecte conjunt d’una sèrie de factors, lligats a la 
mida de les entitats, que poden afectar amb 
diferent signe els preus oferts per aquestes: 
reputació entre inversors minoristes, accés als 
mercats majoristes, economies d’escala, etc. Els 
resultats mostren una correlació negativa entre 
mida i creixement dels dipòsits, en línia amb 
l’efecte esperat d’un major accés als mercats. Pel 
que fa al creixement del crèdit, els resultats no són 
significatius. Tanmateix, cal assenyalar que hi ha 
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una forta correlació positiva entre mida i cost 
salarial que pot dificultar una estimació precisa dels 
coeficients de totes dues variables. 

En segon lloc, en cada una de les equacions 
s’introdueixen diferents variables lligades a 
l’evolució de la demanda que afronta cada entitat. 
Així, per a la demanda de crèdit s’utilitza el 
creixement del PIB real entre el 2008 i el 2010 i un 
índex d’especialització de l’economia en el sector 
serveis. A fi de construir un indicador que variï per 
entitats, totes dues variables s’obtenen a nivell de 
comunitats autònomes i es ponderen pel 
percentatge d’oficines de l’entitat a cada comunitat. 
Per a la demanda de dipòsits, s’utilitza també 
l’evolució de l’estalvi brut regional (també ponderat 
per la distribució d’oficines). Cap de les tres 
variables no sembla ser un determinant significatiu 
segons els nivells estadístics habituals. Tanmateix, 
si es pren un nivell de significació més baix (15%), 
l’índex d’especialització en serveis apareix com un 
determinant positiu del crèdit. 

La introducció dels controls de demanda no sembla 
minvar l’efecte de la ràtio de liquiditat sobre 
l’evolució dels dipòsits i en tot cas l’accentua per al 
cas del crèdit. Pel que fa a l’efecte de la ràtio del 
capital sobre el crèdit, aquest disminueix però 
continua sent significatiu. 
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