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L’abast i la profunditat de la crisi econòmica i financera 
internacional han provocat un replantejament 
generalitzat de les regulacions bancàries en 
pràcticament tots els països que han sofert les 
turbulències financeres.  Les iniciatives són diverses, 
però potser la de més repercussió internacional és la 
que es coneix com a Basilea III, els estàndards de 
requeriments de capital i liquiditat que ha promogut el 
Comitè de Basilea per ser potencialment adoptats en 
molts països desenvolupats.  

En aquesta nota es presenten algunes reflexions sobre 
els estàndards de capital proposats, el disseny dels 
quals està, a principis del 2011, pràcticament acabat1. 

Què planteja Basilea III i quin és el fonament 
analític de les propostes? 
De manera sintètica, el nou estàndard de capital té 
dues facetes bàsiques.  

En primer lloc, s’incrementen les ràtios mínimes de 
capital. L’augment s’introdueix gradualment entre els 
anys 2013 i 2019, amb un increment total de la ràtio 
d’aproximadament cinc punts percentuals. Per exemple, 
per a la ràtio de capital de més qualitat, l’anomenat 
“Core Capital”, es passa del 2% al 7%, si no tenim en 
compte els possibles requisits addicionals de caire 
contracíclic que encara estan per definir. Per al “Tier 
Total” l’augment és del 8 al 10,5%. 

En segon lloc, s’endureixen les condicions perquè 
determinats instruments financers formin part de la 
definició de capital. D’una banda, la majoria dels 
instruments financers que constitueixen híbrids entre 
deute i capital s’exclouen del còmput del Tier Total.  De 
l’altra, s’incrementen les deduccions del Core Capital en 
raó de la naturalesa d’algunes de les inversions que 
figuren a l’actiu de les entitats financeres.  

 

 
∗ Una versió prèvia d’aquest article s’ha publicat a Mediterráneo Económico, 
vol. 19, editat per Fundación Cajamar (2011). 
1L’anàlisi se centra en els requisits regulatoris que tenen un objectiu 
prudencial, i no el de mitigar el risc sistèmic. 
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L’objectiu explícit del Comitè de Basilea és 
incrementar la quantitat i la qualitat dels 
recursos propis del sistema financer. La 
justificació conceptual d’aquestes mesures és 
que, en disposar de més ràtios de capital, el 
sistema financer serà capaç d’encaixar millor 
possibles pèrdues en cas de dificultats, amb la 
qual cosa es redueixen les probabilitats de 
fallida i, per tant, el risc, individual i sistèmic, 
assumit per la banca. 

Per a alguns analistes, el marc analític en què 
es fonamenta Basilea III va fins i tot més 
enllà1

Les febleses de l’argument teòric 

. No sols es redueix la probabilitat de 
fallida, sinó que, a més, les noves exigències 
de capital no representaran un cost major de 
finançament per a les entitats. S’argumenta 
que l’increment de la ràtio de capital de les 
entitats les converteix en inversions de menys 
risc, cosa que comportaria que els inversors 
estiguessin disposats a acceptar una retribució 
menor. Es reduiria, així, el cost de 
finançament, cosa que compensaria l’augment 
de les exigències. Aquesta és una afirmació 
fonamentada en el clàssic teorema de 
Modigliani Miller segons el qual, sota unes 
condicions determinades, el valor d’una 
empresa és independent del pes relatiu que en 
la seva estructura financera tinguin capital i 
deute.  

El fonament analític de Basilea III que he 
descrit de manera succinta gaudeix de molt 
predicament en el món dels reguladors i molts 
sectors acadèmics. Tanmateix, genera 
desconcert i sorpresa entre els professionals 
de les entitats financeres.  

Molts acadèmics i reguladors pensen que la 
reacció del sector obeeix a la lògica defensa 
d’interessos particulars. Probablement, hi ha 
alguna cosa certa en tot això, si més no en 
termes d’intencions. Però crec que les 
discrepàncies tenen arrels més profundes. 
Reflecteixen que bona part del món acadèmic 
(del qual s’alimenta sovint el marc regulador) i 
el sector no comparteixen una mateixa visió 
dels principis econòmics bàsics del sector 

                                                
1 Vegeu Miles (2010) i Admati et al. (2010). 

bancari i dels efectes de la regulació en 
aquest. Dit d’una altra manera, no creuen ni 
treballen amb el mateix “model” del sector.  

Probablement la discrepància principal entre la 
visió acadèmica i la del sector radica en les 
conseqüències dels més grans requisits de 
capital en termes del risc assumit per les 
entitats i el conjunt del sistema. Des de la 
perspectiva del sector, l’exigència d’un 
palanquejament menor redueix la rendibilitat 
sobre recursos propis i suposa un incentiu 
perquè algunes entitats inverteixin els seus 
recursos en actius de més risc i rendibilitat. 
Naturalment, des del punt de vista regulatori, 
aquesta reacció de les entitats no és factible, 
ja que les exigències de capital en si mateixes 
dependran del nivell de risc assumit.  

Això no obstant, aquesta perspectiva 
regulatòria suposa, i aquest és un punt clau, 
que la presa de risc de les entitats és 
monitorada de manera adient pel regulador. 
Dit d’una altra manera, assumeix que el 
regulador és capaç d’establir amb una precisió 
raonable els nivells de risc de tots els tipus 
d’actius, i de dissenyar un marc analític que 
permet assignar el nivell de capital adequat 
per a cada risc. Així mateix, suposa que el 
regulador pot detectar correctament quan les 
entitats incorren en riscos determinats que 
comporten més exigències de capital. Aquests 
supòsits han estat clarament invalidats en el 
marc de la classificació d’actius ponderats per 
risc de Basilea II, regulació que ha estat tot 
sovint subjecta a arbitratge per part de moltes 
entitats financeres2

En definitiva, en el sector es pensa que les 
exigències de més capitalització poden, a la 
pràctica, ocasionar l’assumpció de més riscos, 
amb el desenvolupament d’actius financers 
nous o erròniament categoritzats per les 
regulacions, i en darrer terme, amb el trasllat 

. L’existència d’informació 
asimètrica i la innovació financera van 
permetre a les entitats incrementar en molts 
casos el binomi rendibilitat-risc sense els 
consums de capital regulatori associats. 

                                                
2 Vegeu, per exemple, Kashyap et al. (2010). Haldane (2011) 
argumenta que, amb antelació a la crisi, els requisits regulatoris 
de capital van ser escassament sensibles als nivells de risc 
assumits per les entitats britàniques. L’autor mostra que la ràtio 
reguladora no es va comportar de manera diferent en els bancs 
que van patir la crisi en relació amb aquells que la van evitar.   
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fora del sector regulat de les activitats de risc 
que poden posar en qüestió l’estabilitat del 
conjunt del sistema3

Aquestes diferències en els supòsits sobre el 
comportament de les entitats i les capacitats 
del regulador tenen lògicament implicacions 
profundes sobre el cost del nou capital exigit a 
la banca. Si fos cert que el nivell de risc de les 
entitats i del sector en el seu conjunt no es 
redueix amb la nova regulació, sinó tot el 
contrari, deixaria de tenir sentit suposar que el 
capital addicional que es demana a la banca 
s’obtindrà a un cost menor. Com que el risc 
percebut pels inversors en relació amb la seva 
inversió en capital bancari pot, a la pràctica, 
incrementar-se, és raonable que també ho faci 
el retorn que exigeixen a les seves inversions. 
I, naturalment, aquest fenomen és molt més 
acusat en el curt termini, quan els mercats 
encara desconfien de la solvència de moltes 
entitats. 

. 

Alguns dels que proposen la necessitat de 
més requeriment de capital4

L’argument, si més no, és sorprenent en boca 
d’economistes. Sens dubte, l’elevat 
palanquejament de les entitats es deu, en part, 
al favorable tracte fiscal del deute bancari, així 
com a l’assegurança pública, explícita i 
implícita, de molts passius bancaris. Si això és 
així, sembla lògic pensar que la millor solució 
per reduir el palanquejament s’hauria de 
centrar en la mitigació d’aquestes subvencions 
fiscals i, naturalment, en especial la del deute.   

 argumenten, 
d’altra banda, que si, en darrer terme, el cost 
augmentés (en contra de la seva predicció 
teòrica basada en Modigliani Miller), això 
tampoc no seria gaire preocupant perquè 
l’increment de cost s’hauria d’interpretar com 
una taxa impositiva sobre els bancs, a fi de 
corregir la distorsió creada pel  favorable tracte 
impositiu del deute bancari.  

A priori no hi ha cap raó per la qual la 
introducció d’una distorsió addicional –en 
aquest cas l’exigència d’una ràtio mínima de 
capital– suposi una eliminació dels efectes 
                                                
3 La possibilitat de desenvolupament del sistema no regulat 
l’exploren, per exemple, Kashyap et al. (2010) i lògicament 
també forma part de les preocupacions del regulador. 
 
4 Admati et al. (2010). 

perversos de la distorsió provocada pels 
subsidis del passiu bancari. No és 
necessàriament cert, per tant, que el major 
cost de finançament que puguin tenir els 
bancs si se n’encareix l’accés al capital sigui 
només un cost privat i no pas un cost social, 
com afirmen per exemple Admati et al. (op. 
cit.). Aquesta afirmació seria vàlida si la major 
capitalització internalitzés del tot la distorsió 
creada pel subsidi al deute i no creés 
distorsions addicionals. És a dir, si el major 
cost per als bancs compensés exactament el 
menor cost per al contribuent a causa de la 
reducció de les crisis financeres que exigeixen 
rescat d’entitats que tenen problemes.  Si, com 
ja he argumentat abans, de fet el risc pot 
augmentar, difícilment el cost social de la 
regulació serà nul. 

Una manera més fàcil, i que probablement 
s’acosta més a l’òptima, perquè el regulador 
disminueixi el risc del sistema financer és 
actuant directament sobre les distorsions que 
afavoreixen el palanquejament excessiu. 

El subsidi al finançament via deute i el risc 
moral originat per l’assegurança implícita dels 
passius bancaris no sols comporten un 
palanquejament excessiu de la banca. A més, 
provoquen que els tenidors de deute no siguin 
gaire actius en el seu paper de disciplinar els 
gestors bancaris.  

Per tant, la mitigació de la distorsió, actuant 
directament sobre el seu origen, no sols 
comportaria efectes beneficiosos eliminant la 
prima que afavoreix el finançament via deute, 
sinó que, a més, també comportaria una 
menor assumpció de risc per part dels bancs, 
ja que així ho exigirien els tenidors de deute.  

 

Què ens diu l’evidència empírica? 
A la llum dels arguments teòrics que estan 
subjacents en les propostes de Basilea III, el 
cost de finançament de les entitats financeres 
hauria d’estar correlacionat positivament amb 
el risc assumit per aquestes, i negativament 
amb el grau de capitalització, de tal manera 
que a ràtios de capital més elevades 
correspondrien menys costos, tant de capital 
com de deute. 
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Pel que fa al cost de capital, que centra el 
nostre interès, cal ressaltar que es tracta d’una 
variable que no és directament observable en 
els mercats. Es pot definir com la retribució 
esperada pels inversors que aporten recursos 
propis a les entitats.  És a dir, finançament en 
forma d’accions ordinàries, que permeten 
absorbir sense cap mena d’ambigüitat 
resultats negatius.  

En la literatura economicofinancera i en la 
praxi bancària, el cost de capital es pot 
mesurar de tres maneres (vegeu King, 2009). 
En primer lloc, amb caràcter retrospectiu, 
utilitzant la rendibilitat històrica del sector o 
l’entitat en qüestió. És a dir, a partir de la 
rendibilitat sobre els recursos propis històrics 
(amb algunes correccions tècniques sobre l’ús 
de la comptabilitat5

Com mostra King (op. cit.), aquesta tercera 
metodologia, tot i que amb mancances, és la 
que presenta menys problemes i la que fa 
servir la Reserva Federal dels Estats Units en 
calcular el cost del capital bancari en aquell 
país. Els càlculs que amb aquesta 
metodologia efectua King per als principals 
països desenvolupats mostren que, a la 
pràctica, el cost de capital de les entitats 
depèn, primer, del risc percebut pels mercats 
(mesurat per exemple amb els CDS) i no del 
risc real (associat al risc intrínsec dels actius); 
i, segon, i en bona mesura, de la percepció 
que els mercats tinguin del grau en què les 
entitats poden disposar de suport públic en 
cas de risc de fallida.    

). En segon lloc, i ja amb 
caràcter prospectiu, a partir de l’ús de l’invers 
de la ràtio PER, calculada a partir dels 
beneficis que esperen els analistes. I, 
finalment, estimant amb dades històriques de 
mercat (no comptables, i per tant en certa 
mesura prospectives), un model de valoració 
del negoci bancari, com el CAPM, que té en 
compte l’evolució i la correlació de les accions 
bancàries en relació amb l’índex borsari.  

Kashyap et. al. (op. cit.) arriben a conclusions 
semblants a partir de l’anàlisi històrica de les 
ràtios de capital i els nivells de risc assumits 
pel sector. La reducció del grau de 
                                                
5 De fet, intentant pal·liar el caràcter retrospectiu d’aquesta ràtio 
per mitjà de la utilització en el denominador de la capitalització 
borsària en comptes del valor comptable.  

capitalització i el palanquejament conseqüent 
de la banca entre el 1840 i el 1940 s’associa al 
desenvolupament de sistemes d’assegurança 
pública explícita o implícita (sistemes de 
reserves fraccionades amb prestador d’última 
instància i assegurances de dipòsits) que han 
permès als bancs palanquejar-se més i 
prescindir de costosos recursos propis.  Entre 
el 1990 i el 2009 la ràtio de palanquejament 
baixa lleugerament. Això coincideix amb la 
retirada d’alguns d’aquests subsidis implícits 
del deute (i no necessàriament amb una 
reducció del risc per l’auge de les operacions 
fora de balanç). 

Kashyap et al. (2010) troben que sí que hi ha 
correlació negativa entre el grau de 
capitalització i el risc idiosincràtic de les 
entitats utilitzant un senzill model economètric. 
Tanmateix, els autors reconeixen que aquesta 
correlació no prova causalitat. Podria ser que 
els bancs amb diferents perfils de risc triessin 
estructures de capital diferents. Aquesta és la 
qüestió clau que un model de forma reduïda 
com el que fan servir els autors no els permet 
dilucidar. 

Per al cost del deute, la relació inversa entre el 
cost del finançament i les ràtios de capital 
tampoc no sembla que es compleixi de 
manera nítida. Per exemple, fa poc el Banc 
d’Anglaterra (2009) examinava la qüestió amb 
un senzill exercici en el qual comparava, per 
als bancs britànics, la ràtio de capital de les 
entitats amb la prima de risc exigida pels 
inversors en deute, mesurada per les 
assegurances de crèdit corresponents.  El 
mateix banc central anglès reconeixia que 
l’absència de correlació simple probablement 
obeïa a l’existència d’una assegurança 
implícita atorgada per l’Estat. Juntament amb 
aquesta raó, segurament hi hauríem d’afegir 
que, a més de la ràtio de capital i 
l’assegurança pública, són diversos els factors 
que incideixen en la percepció de risc per part 
dels inversors. Per exemple, la situació de 
liquiditat, la naturalesa dels actius, etc. Per 
això, en tot cas, l’efecte de la ràtio de capital 
s’hauria de computar controlant per aquests 
altres factors, tot i que a la llum de la baixa 
correlació simple és difícil que aquest efecte 
sigui empíricament rellevant. 
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En definitiva, l’evidència empírica no sembla 
donar suport a la idea que unes majors ràtios 
de capital de les entitats suposin l’assumpció 
de menys nivells de risc per part dels bancs, 
tant en l’àmbit de l’entitat com del sistema. 
Tampoc no hi ha evidència clara que aquest 
augment en les ràtios de capital redundi en un 
menor cost de capital per a les entitats 
financeres6

Conclusió 

. 

Aquesta nota examina críticament els 
fonaments analítics dels nous requisits de 
capital proposats pel Comitè de Basilea 
(Basilea III).   

La nova regulació es fonamenta en la idea que 
la imposició d’unes majors exigències de 
capital a les entitats financeres comportarà 
una menor presa de risc a escala individual, 
amb efectes també de reducció del risc a nivell 
sistèmic. A més, segons els defensors de la 
nova regulació, aquesta no hauria d’incidir 
negativament en el cost del finançament dels 
bancs, ja que el major pes relatiu del 
finançament car (capital enfront de deute) es 
compensaria amb un menor cost del capital, 
en disminuir el perfil de risc de les entitats. 

Aquesta nota qüestiona tant els fonaments 
teòrics de la regulació com la seva rellevància 
pràctica.  

A escala teòrica, l’argument a favor de la nova 
regulació depèn sobretot de la capacitat del 
regulador d’impedir que les entitats bancàries 
assumeixin nous riscos per intentar evitar la 
caiguda de la seva rendibilitat sobre recursos 
propis. L’experiència de Basilea II mostra que 
al regulador li és pràcticament impossible 
determinar el nivell de risc de tots els actius 
que poden estar en el balanç dels bancs, i que 
aquests tindran a Basilea III, com en el règim 
anterior, incentius per generar aquest tipus 
d’inversions.  

                                                
6 Dermine (2010) indica que en el mercat de titulització, en el 
qual les friccions són molt reduïdes i el teorema de Modigliani 
Miller hauria de ser més aplicable, l’evidència mostra que els 
vehicles amb més risc no disposen d’una major ràtio de capital 
per l’elevat cost d’accedir-hi. 
 

Si els mercats pensen, a diferència del 
regulador, que efectivament els bancs 
assumiran més riscos per compensar la 
disminució del palanquejament permès pel 
regulador, tampoc no es complirà la segona 
premissa teòrica de Basilea III (l’absència 
d’efectes en el cost de finançament), i el més 
probable és que el cost de capital de les 
entitats augmenti (fins i tot suposant que 
l’oferta de capital sigui molt elàstica, cosa que 
no sembla probable si més no a curt termini).    

L’examen de l’evolució del cost de capital al 
llarg dels últims anys, a partir de les 
estimacions disponibles, mostra de fet que el 
seu comportament obeeix no tant al risc 
veritablement assumit per les entitats sinó al 
percebut (erròniament o no) pels inversors. 
L’evidència també mostra que altres factors 
incideixen en el cost de capital, i en particular, 
lògicament, les expectatives dels inversors 
sobre el grau de suport públic a entitats en cas 
de risc de fallida. 

En conclusió, el procés d’introducció de 
Basilea III, pendent d’incorporació a les 
legislacions nacionals en el moment d’escriure 
aquesta nota, és extremadament delicat.  S’ha 
basat en una reforma de Basilea II que deixa 
intacta la ponderació dels actius en funció del 
risc i se centra en l’increment de les ràtios de 
capital. Tot i que ben intencionada, no està 
clar que la reforma aconsegueixi disminuir la 
probabilitat de crisis bancàries, ja que el risc 
assumit per les entitats es pot incrementar. Pel 
que fa al cost d’aquestes crisis, és cert que el 
sistema disposarà de més matalassos per fer-
hi front, però dependrà de la magnitud dels 
riscos que s’assumeixin amb vista al futur. I 
finalment, la reforma provocarà un encariment 
dels productes finals del sector bancari, ja que 
comportarà un augment de cost del seu 
finançament, en especial del capital. El capital 
per al sector serà més car, tant per si es 
percep que no assumeix menys riscos (i ha de 
tenir més capital enfront de deute) com pel fet 
que simultàniament s’estan debatent mesures 
que tendeixen a reduir el grau de suport 
implícit del sector.   
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