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El procés de creació de la Unió Europea ha comportat una notable aproximació
de la normativa bancària que regeix als diferents països membres, els quals han
hagut d’incorporar a les respectives legislacions les disposicions contingudes a
les directives comunitàries relatives al sector. En particular, estan vigents els prin-
cipis bàsics de llibertat d’establiment i de control del país d’origen, que es com-
plementen amb l’harmonització d’unes normes bàsiques de supervisió i amb la
implantació del model de banca universal com a model bancari dominant.

Aquesta reforma dels marcs legislatius és un dels factors que expliquen els canvis
estructurals i estratègics que en els darrers anys estan tenint lloc en el sector ban-
cari dels diversos països de la Unió Europea. En la majoria de casos, aquests can-
vis han suposat una evolució cap a un entorn més liberalitzat, ja que s’han retirat
moltes barreres que condicionaven l’activitat de les diferents categories d’entitats
de crèdit i això ha redundat en un increment de la pressió competitiva dins del
sector. I els efectes d’un augment de la competència constitueixen normalment
un revulsiu per al canvi. Així mateix, la globalització de l’economia, la desinter-
mediació financera, l’entrada de nous intermediaris financers, la major sofistica-
ció de la clientela o les noves tecnologies són d’altres factors de canvi igualment
importants ja que, d’una manera o altra, tots ells incideixen en el nivell de compe-
tència del sector.

Aquest sisè número de la col·lecció «Estudis i Informes» pretén detectar fins a
quin punt les esmentades forces de canvi estan conduint o no cap a una homoge-
neïtzació dels diferents sectors bancaris europeus.Amb aquest objectiu, es fa un
repàs a les característiques bàsiques dels sectors bancaris més representatius de
la Unió Europea, alguns dels quals han conegut importants canvis en la seva his-
tòria més recent. La descripció es fa seguint un esquema comú d’anàlisi i en base
a uns mateixos paràmetres, amb l’objectiu d’ajudar a obtenir una comprensió glo-
bal de cada sistema i de facilitar possibles comparacions entre països. En concret,
l’estudi presenta els sistemes bancaris d’Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia,
Bèlgica, Suècia i Portugal. Un darrer capítol tracta d’identificar les tendències
generals més significatives observades en l’anàlisi comparada del sector per paï-
sos.
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PRESENTACIÓ

Aviat farà dos anys que es va iniciar aquesta col·lecció d’«Estudis

i Informes», i durant aquest temps hem intentat respondre als dos objec-

tius que ens vam proposar, és a dir, contribuir al debat d’aquells grans

temes que té plantejada l’economia espanyola i afavorir-ne la divulga-

ció, per tal de situar-los a l’abast del major nombre possible de lectors.

Els temes tractats fins ara han estat molt diversos, però en cap

dels volums anteriors s’havia abordat encara el sector bancari, tot i que

és un dels sectors amb més pes dins l’economia del país i un dels que ha

experimentat més transformacions en l’última dècada i més susceptible

de nous canvis en el futur.

Per tot això, hem pensat que la millor manera de reflexionar

sobre l’orientació del nostre sector bancari és disposar de la informació

necessària sobre el que ha passat i està passant en els sectors bancaris

de la resta de països de la Unió Europea. En aquest sentit, i com una de

les tasques habituals pròpies d’un Servei d’Estudis, el de ”la Caixa” fa un

seguiment de la situació i dels canvis que es produeixen en els sistemes

bancaris dels principals països europeus. Aquesta tasca comporta la con-

sulta de nombroses fonts, normalment de tipus estadístic, i en la seva

majoria procedents dels bancs centrals, organismes de supervisió o asso-

ciacions bancàries de cadascun dels països. Es tracta, doncs, d’una infor-

mació molt dispersa i a la vegada poc elaborada, que implica un consi-

derable esforç de recerca i, sobretot, d’anàlisi.

Amb l’objectiu assenyalat, i identificades les fonts d’informació,

va sorgir la idea de donar difusió pública a les dades recollides, en el

marc d’un estudi més ambiciós que fes un repàs sistematitzat de les

característiques estructurals dels sistemes bancaris de la manera més

clara, sintètica i completa possible.
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L’actualitat de les dades aportades i l’abast dels paràmetres utilit-

zats en l’anàlisi constitueixen el principal valor afegit d’aquest estudi en

relació amb d’altres treballs publicats sobre el tema. Com també ho és, i

molt, l’enfocament que se li ha volgut donar. Tenint en compte que la

dècada dels noranta està representant, per als diferents sistemes banca-

ris europeus, una època de contínues i substancials transformacions

estructurals, l’estudi pretén proporcionar una visió dinàmica de la situa-

ció actual d’aquests sistemes, reduint al mínim imprescindible els ante-

cedents històrics i els plantejaments teòrics, i en canvi, posant molt

d’èmfasi en la seva evolució més recent. Sense oblidar fer referència a

aquells temes més candents que configuren l’actualitat bancària de

cadascun dels països.

Esperem, doncs, que la publicació d’aquest estudi contribueixi

efectivament a divulgar el coneixement de la realitat bancària europea i

a situar l’evolució que està experimentant el nostre propi sistema banca-

ri en un context més ampli, com és el de l’evolució del conjunt dels altres

països europeus.

Josep M. Carrau

Director del Servei d’Estudis

Juny de 1996
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INTRODUCCIÓ

El procés de creació de la Unió Europea ha comportat una notable

aproximació de les normatives bancàries que regeixen als diferents països

membres, els quals han hagut d’incorporar a les respectives legislacions les

disposicions contingudes a les directives comunitàries relatives al sector. En

particular, des de l’u de gener de 1993 està vigent, en els diferents països de

la Unió, l’anomenat «passaport europeu», segons el qual una entitat de crè-

dit autoritzada a desenvolupar la seva activitat en un dels països membres

pot estendre-la a la resta de països de la Unió (amb l’establiment de sucur-

sals o de forma directa) sense necessitar l’autorització del país hoste i, a

més, sota la supervisió de les autoritats del seu país d’origen. Aquests princi-

pis bàsics de llibertat d’establiment i de control del país d’origen es com-

plementen amb l’harmonització d’unes normes bàsiques de supervisió i

amb la implantació del model de banca universal com a model bancari

dominant.

Aquesta reforma dels marcs legislatius és un dels factors que expli-

quen els canvis estructurals i estratègics que en els darrers anys estan tenint

lloc en el sector bancari dels diversos països de la Unió Europea. En la

majoria de casos, aquests canvis han suposat una evolució cap a un entorn

més liberalitzat, ja que s’han retirat moltes barreres que condicionaven l’ac-

tivitat de les diferents categories d’entitats de crèdit i això ha redundat en

un increment de la pressió competitiva dins del sector. I els efectes d’un

augment de la competència constitueixen normalment un revulsiu per al

canvi. Així mateix, la globalització de l’economia, la desintermediació o les

noves tecnologies són altres factors de canvi igualment importants, ja que,

d’una manera o altra, tots incideixen en el nivell de competència del sector.

Per tot això, l’objectiu d’aquest treball és doble. D’una banda s’ha

volgut fer una descripció al més actualitzada possible de les característiques

bàsiques dels sectors bancaris més representatius de la Unió Europea,

11EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■



alguns dels quals han conegut canvis importants en la seva història més

recent. De l’altra, detectar fins a quin punt aquestes forces de canvi estan

conduint o no cap a una homogeneïtzació d’aquests sectors bancaris.

Respecte del primer objectiu, s’ha seguit un esquema comú d’anàlisi

per a tots els sectors bancaris. En aquest sentit, cada país es presenta en un

capítol independent que es divideix en tres apartats principals:

■ En el primer es fa una breu exposició de l’organització institucional del

sistema bancari, entenent com a tal la legislació bàsica vigent que orga-

nitza el sector, les autoritats de supervisió i control i els òrgans de repre-

sentació de les entitats de crèdit, i s’acaba amb la presentació d’un

esquema gràfic del sector.

■ En el segon apartat s’exposa l’estructura del sistema des del punt de vis-

ta de les entitats que hi operen. En aquest sentit, es comença per una

descripció quantitativa del sector. És a dir, per a cada categoria d’entitat

es presenta el nombre d’entitats operants, d’oficines i d’empleats, les

respectives quotes de mercat relatives a les principals magnituds de

negoci i també les respectives estructures percentuals de balanç com a

indicador general del tipus d’activitat desenvolupada per cada categoria

d’entitat. I es continua amb una descripció qualitativa de cada tipus

d’entitat de crèdit, posant el major èmfasi en les entitats bancàries de

tipus universal, però sense oblidar els altres tipus d’entitats de crèdit

especialitzades previstes a les respectives lleis bancàries si així ho

requereix el seu pes dins del sistema creditici.

■ El tercer apartat dóna una visió de les principals característiques de

cada sistema bancari en funció d’una sèrie de paràmetres comuns

(dimensió, concentració, pes del sector públic, internacionalització,

regulacions específiques, sistemes de garantia de dipòsits, evolució

recent de l’estructura, servei bancari, rendibilitat i solvència), amb el

propòsit d’ajudar a obtenir una comprensió global del sistema i de facili-

tar possibles comparacions entre països. Tanmateix, cal tenir en compte
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que qualsevol comparació directa de dades ha de ser interpretada amb

prudència, ja que les bases de càlcul poden diferir a cada país segons la

informació disponible.

El segon objectiu, és a dir, el d’establir si es tendeix o no cap a una

homogeneïtzació dels diversos sectors bancaris, s’ha tractat al final de l’es-

tudi. Aquest darrer capítol inclou una primera part en la qual, a manera de

conclusions, es resumeixen els principals reptes estratègics a què s’enfron-

ten les entitats bancàries dels països estudiats. I a continuació, s’ha intentat

descobrir quines són les variables que estan afectant d’igual manera l’activi-

tat de les entitats bancàries dels països de la Unió Europea i, per tant, les po-

den estar conduint cap a plantejaments estratègics similars.

En relació amb les fonts utilitzades, per tal d’assegurar la màxima fia-

bilitat dels comentaris i dades que es presenten a l’estudi s’ha acudit en pri-

mer terme a la informació i estadístiques publicades pels bancs centrals,

organismes de supervisió o associacions bancàries de cadascun dels països,

i també s’han consultat els informes anuals de les entitats més representati-

ves. Només en segon terme, o en cas d’insuficiència de les fonts esmenta-

des, s’han utilitzat altres tipus de publicacions. D’altra banda, la pràctica

totalitat de la informació quantitativa està tancada a la fi de l’exercici 1994,

mentre que la valoració qualitativa, s’ha procurat actualitzar-la fins a la fi del

primer trimestre de 1996.

Un últim punt important a comentar són els criteris utilitzats per a

la selecció dels països que s’analitzen a l’estudi. El criteri bàsic ha estat la

dimensió –mesurada com el volum total d’actius del sistema–, i per tant no

hi podien faltar els sectors bancaris d’Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia.

Tot i que el sistema bancari espanyol també compliria aquest criteri, s’ha

optat per excloure’l perquè la informació sobre aquest sector es troba molt

més a l’abast del lector espanyol, i en el seu lloc, ateses les limitacions d’es-

pai del treball, s’ha preferit donar entrada a d’altres països de la Unió

Europea més petits però també més desconeguts. Amb tot, en els quadres
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comparatius que es proporcionen al darrer capítol s’han incorporat les

dades relatives al sector bancari espanyol per tal de posar de manifest la

seva situació respecte a la dels altres països.

La mostra de països s’ha completat seguint criteris específics per a

cada cas. Així, s’ha escollit Bèlgica d’entre els països del Benelux i Suècia

per la seva recent incorporació a la Unió Europea i com a representant dels

països nòrdics, potser els més desconeguts dins la bibliografia existent

sobre la matèria. Finalment, l’elecció de Portugal es justifica, d’una banda,

per la seva proximitat geogràfica al nostre país, i de l’altra perquè és un país

on els canvis del sector bancari s’han produït de manera dràstica i accelera-

da. Pel que fa a l’ordre de presentació, s’ha tornat a recórrer al criteri de la

dimensió, i comencem, per tant, presentant el sector bancari d’Alemanya.



I. EL SISTEMA BANCARI D’ALEMANYA

1.1. Organització institucional

El sistema bancari alemany està organitzat per la Llei Bancària

(Gesetz über das Kreditwesen), la redacció inicial de la qual és de 1961, si

bé ha estat objecte de revisions posteriors. La penúltima, de desembre de

1992, es coneix com a Quarta Llei d’Esmena de la Llei Bancària i incorpora

a la legislació alemanya les disposicions contingudes a la Segona Directiva

europea de coordinació bancària i les de la Directiva sobre recursos propis

i de supervisió en base consolidada. Va entrar en vigor l’1 de gener de 1993.

La Quinta Llei d’Esmena, que ha entrat en vigor a la fi de 1995, incorpora les

disposicions europees sobre consolidació i grans riscos.

En concret, aquesta llei defineix el concepte d’entitat bancària i l’a-

bast del terme «activitat bancària», i desenvolupa el règim de supervisió del

sistema, les condicions per obtenir i conservar la llicència bancària, els

requisits de capital i de liquiditat i les obligacions d’informació de les enti-

tats bancàries. D’altra banda, algunes entitats com ara les caixes d’estalvis,

els bancs hipotecaris o les caixes d’estalvis per a la construcció, també

estan subjectes a d’altres normatives específiques.

La Llei Bancària designa com a organisme principal de supervisió

l’Oficina Federal de Supervisió Bancària (Bundesaufsichtamt für das

Kreditwesen), ubicada a Berlín, que depèn directament del Ministeri Federal

de Finances. En la seva actuació manté una estreta col·laboració amb el banc

central del sistema, el Deutsche Bundesbank. Així, l’Oficina Federal de

Supervisió Bancària, en no tenir estructura pròpia, utilitza la xarxa del

Deutsche Bundesbank per dur a terme la seva labor supervisora. D’altra ban-

da, quan ha de dictar normes generals de supervisió ha de reunir-se abans

amb el banc central. El paper d’aquest darrer varia en funció del grau en què

la normativa en qüestió afecta les seves funcions. Així per exemple, l’Oficina
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Federal de Supervisió Bancària ha d’arribar a un acord amb el Deutsche

Bundesbank en temes que afectin els principis de capital mínim i liquiditat.

En canvi,en altres temes simplement ha d’ésser consultat.

En matèria de supervisió bancària, el Deutsche Bundesbank és tam-

bé responsable de recollir la informació financera legal i estadística de les

entitats bancàries, que després cedeix a l’Oficina Federal de Supervisió

Bancària perquè aquesta pugui dur a terme la seva labor inspectora. D’altra

banda, com a banc central, és l’únic emissor de moneda i actua com a banc

del sistema bancari i de l’Estat. També és el responsable del disseny i l’apli-

cació de la política monetària. En aquest àmbit, el Deutsche Bundesbank

fixa les reserves mínimes de liquiditat (coeficient de caixa) que les entitats

bancàries han de mantenir en el banc central.

Pel que fa a la seva regulació i estructura, el Deutsche Bundesbank,

situat a Frankfurt, és una entitat de dret públic regulada per la Llei del Banc

Federal (Gesetz über die Deutsche Bundesbank) de 1957. La seva estructu-

ra actual està determinada per una revisió de l’esmentada llei, arran de la

reunificació alemanya, del 1992. Consta de 9 oficines principals, de les quals

cinc estenen el seu àmbit de competència a dos o tres Länder, i d’una xarxa

de 177 agències.

El gràfic 1.1 presenta l’esquema bàsic del sector bancari alemany, on

figuren els òrgans de supervisió i control, les diferents categories d’entitats

bancàries, i les principals associacions.

1.2. Estructura del sistema

Una de les característiques més significatives del sistema bancari ale-

many és el principi d’universalitat. Tanmateix, això no vol dir que no hi hagi

entitats bancàries especialitzades en determinats tipus d’activitats. Així, tal

com queda reflectit en l’esquema general del sector, el criteri bàsic de clas-

sificació de les entitats bancàries alemanyes és el del model de banca practi-

cada: universal o especialitzada.
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Els quadres que es presenten a continuació pretenen donar una

visió completa de l’estructura del sistema bancari alemany. El quadre 1.1

posa de manifest el pes que cadascuna de les diferents categories d’entitats

té dins del conjunt del sistema, pel que fa al nombre d’entitats operants i a

les quotes de mercat per total d’actius, recursos aliens i crèdits. Un primer

cop d’ull ens mostra com el sistema bancari alemany està molt diversificat

pel que fa als tipus d’entitats de crèdit que es reparteixen el mercat, i totes

elles amb un pes prou significatiu dins del conjunt.

Quadre 1.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1994

Entitats Actius Inversions Recursos
totals creditícies aliens (*)

Nombre % % % %

Bancs comercials 331 8,9 24,0 24,9 18,9

Grans bancs 3 0,1 9,0 9,2 7,5

Bancs regionals i altres categories de bancs 196 5,3 12,7 14,1 10,4

Sucursals de bancs estrangers 63 1,7 1,3 0,7 0,2

Banquers privats 69 1,8 1,0 0,9 0,8

Sector caixes d’estalvis 656 17,7 38,2 37,6 39,7

Institucions de gir regionals i central 13 0,3 17,7 15,3 15,8

Caixes d’estalvis 643 17,4 20,5 22,3 23,9

Sector del crèdit cooperatiu 2.664 72,0 15,2 13,9 15,8

Institucions regionals i central 4 0,1 3,3 1,3 1,0

Cooperatives de crèdit 2.660 71,9 11,9 12,6 14,8

Total entitats universals 3.651 98,6 77,4 76,4 74,4

Bancs hipotecaris 33 0,9 12,0 16,2 15,3

Bancs amb funcions especials 17 0,5 10,6 7,4 10,3

Total entitats especialistes 50 1,4 22,6 23,6 25,6

TOTAL 3.701 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Total, en milers de milions de DM 6.952,7 3.894,3 4.485,2

Nota: Les dades d’entitats bancàries que publica el Deutsche Bundesbank i que s’utilitzen en la majoria de quadres d’aquest
capítol fan referència només a la seva activitat domèstica i no inclouen, per tant, l’activitat de les sucursals a l’exterior.
(*) Inclou dipòsits de clients i emprèstits.
Fonts: Monthly Report of the Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.
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El quadre 1.2 presenta l’estructura del balanç de les principals cate-

gories d’entitats com a primera aproximació global a les seves diferències

bàsiques quant a tipus de negoci. Així, es veu per exemple com els bancs

comercials i els bancs amb funcions especials són els que desenvolupen

una activitat més diversificada quant a fonts de finançament i a inversions,

mentre que les caixes d’estalvis i les cooperatives de crèdit estan molt més

orientades cap a la banca al detall, i les institucions de gir tenen una marca-

da activitat interbancària.

Quadre 1.2

ESTRUCTURA DE BALANÇ PER TIPUS D’ENTITATS BANCÀRIES
A 31 de desembre de 1994, en percentatge

Bancs Caixes
Institucions

Coopera- Institucions Bancs
Bancs

comercials d’estalvis
de gir

tives de regionals i hipote-
amb

regionals i
crèdit central caris

funcions
central especials

Tresoreria 1,4 2,0 0,3 2,3 0,4 0,1 1,5

Entitats de crèdit 22,7 7,7 35,6 13,2 53,0 18,0 46,6

Inversions creditícies 58,2 60,9 48,3 59,6 22,0 75,4 39,1

Cartera de valors 15,5 26,7 13,4 22,0 22,6 3,3 10,3

Altres comptes 2,2 2,7 2,4 2,9 2,0 3,2 2,5

TOTAL ACTIU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Entitats de crèdit 36,8 17,3 35,3 11,9 72,1 11,4 24,1

Dipòsits 39,2 69,5 21,8 76,4 6,8 28,0 35,7

Emprèstits 11,6 5,4 36,1 4,2 12,6 53,9 27,0

Altres comptes 5,9 4,0 3,5 3,1 4,5 4,3 10,0

Recursos propis 6,5 3,8 3,3 4,4 4,0 2,4 3,2

TOTAL PASSIU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:
Actiu = Passiu, en
milers de milions DM 1.666,9 1.427,7 1.230,6 825,0 230,8 837,5 734,2

Fonts: Monthly Report of the Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.

D’altra banda, el quadre 1.3 presenta les xarxes d’oficines i les plan-

tilles de les entitats bancàries universals, que són les que, per la seva activi-

tat, han desenvolupat una major estructura. El contingut d’aquests tres qua-
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dres servirà com a marc de referència en la descripció de les principals

categories d’entitats bancàries.

Quadre 1.3

ENTITATS BANCÀRIES UNIVERSALS. MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1994

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Bancs comercials 7.679 16,0 219.200 30,1

Sector caixes d’estalvis 20.360 42,3 324.400 44,5

Institucions de gir regionals i central 446 0,9 33.250 4,6

Caixes d’estalvis 19.914 41,4 291.150 39,9

Sector del crèdit cooperatiu 20.093 41,7 185.250 25,4

Institucions regionals i central 50 0,1 6.600 0,9

Cooperatives de crèdit 20.043 41,6 178.650 24,5

TOTAL 48.132 100,0 728.850 100,0

Fonts: Monthly Report of the Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.

Entitats bancàries universals

Amb un 77,4% dels actius totals del sistema, les entitats bancàries uni-

versals constitueixen el tipus d’institució predominant a la RFA. Aquest grup

comprèn les tres categories més importants d’entitats, que es diferencien

bàsicament per la seva forma jurídica. Es tracta dels bancs comercials, orga-

nitzats segons el dret privat; el sector de les caixes d’estalvis, que són insti-

tucions de dret públic, i el sector del crèdit cooperatiu, format per entitats

dependents del dret cooperatiu, el qual forma part del dret privat. També es

diferencien perquè pertanyen a associacions bancàries i a sistemes de garan-

tia de dipòsits diferents.

Bancs comercials

El volum de negoci gestionat per aquest grup de 331 entitats repre-

senta el 24% del total del sistema bancari. La quota respecte de les inver-

sions creditícies és lleugerament superior, del 24,9%, com a conseqüència
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de la major importància relativa d’aquesta activitat, tant a curt com a llarg

termini, en el seu balanç. Pel que fa al passiu, tenen un major recurs al

finançament interbancari, per la qual cosa la seva quota en recursos aliens

és relativament inferior: el 18,9%.

A efectes estadístics, els bancs comercials es divideixen en quatre

subgrups: grans bancs, bancs regionals i altres categories de bancs, sucursals

de bancs estrangers i banquers privats.

■ Grans bancs. Es tracta del Deutsche Bank, el Dresdner Bank i el Com-

merzbank, que concentren el 37,4% dels actius gestionats per tots els

bancs comercials i el 9% dels del conjunt del sistema bancari.

Tanmateix, aquests percentatges només fan referència a les entitats

matrius i per tant no inclouen les filials.

Són les úniques entitats amb una xarxa de sucursals que cobreix la

totalitat del territori alemany i són els bancs universals per excel·lència,

ja que les seves activitats comprenen la totalitat dels serveis bancaris i

financers, tant mitjançant la seves pròpies xarxes d’oficines (3.624 ofici-

nes, que representen el 47,2% de les oficines de tots els bancs comer-

cials) com de les seves filials. A més, disposen de 120 sucursals a 

l’estranger i tenen participació majoritària a 120 entitats de crèdit

estrangeres.

Dels tres, el Deutsche Bank és el més gran. En xifres consolidades,

és el primer banc d’Europa per volum d’actius i el desè del món, al

darrera de nou entitats japoneses, i és un dels quatre bancs que, a nivell

mundial, estan qualificats amb el rating més alt possible, la triple A.

■ Bancs regionals i altres bancs comercials. Es tracta d’un grup hete-

rogeni de 196 entitats amb la forma de societats anònimes (AG), socie-

tats de responsabilitat limitada (GmbH) i societats comanditàries per

accions (KGaA). Representen el 53% dels actius de tot el grup de bancs

comercials i el 12,7% dels de tot el sistema bancari.
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El terme «regional» no s’ha d’interpretar literalment, ja que, si bé

en molts casos els bancs regionals només actuen en una àrea geogràfica

determinada, altres estan concentrats per raons històriques en una

regió, però disposen també d’una petita xarxa de cobertura nacional. En

conjunt, tenen una xarxa de 3.662 oficines. D’altra banda, aquest grup

inclou diverses entitats amb estatut especial segons el qual també

poden desenvolupar banca hipotecària i, per tant, poden emetre títols

hipotecaris (finançament que la legislació reserva exclusivament als

bancs hipotecaris i a les institucions de gir). Dues d’aquestes entitats, el

Bayerische Vereinsbank i el Bayerische Hypotheken und Wechselbank,

ocupen respectivament els llocs cinquè i sisè del rànquing nacional i

tenen una cobertura nacional. Aquest subgrup també inclou la majoria

de les filials bancàries d’entitats estrangeres.

■ Sucursals de bancs estrangers. A la fi de 1994, 63 bancs estrangers

tenien una o més sucursals obertes en territori alemany, amb un total de

108 oficines. El seu volum de negoci representava el 5,4% del dels bancs

comercials i l’1,3% del del conjunt del sistema bancari. L’estructura de

balanç d’aquestes entitats difereix sensiblement de la resta de bancs

comercials, i en destaca el predomini de l’activitat interbancària.

Cal recordar que la presència de la banca estrangera a Alemanya es

completa amb 95 entitats controlades per bancs estrangers, que a efec-

tes estadístics estan repartides entre les categories de «Bancs regionals i

altres bancs comercials», «Banquers privats» i «Bancs hipotecaris».

■ Banquers privats. Aquest subgrup de 69 entitats comprèn tots els

bancs organitzats en societats col·lectives (OHG), comanditàries (KG) o

amb un únic propietari (la constitució d’aquestes últimes està prohibida

des de 1976). Generalment operen a través d’una única oficina –si bé els

més importants disposen d’una petita xarxa–. En conjunt, tenen un total

de 285 oficines. En molts casos responen a una antiga tradició familiar

bancària i basen la seva activitat en relacions personals amb els clients
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establertes des de fa molts anys. Normalment s’especialitzen en la gestió

de fortunes i en activitats d’intermediació, activitats que no figuren al

balanç i que en canvi proporcionen importants comissions. El més

important dels banquers privats és el Sal Oppenheim Jr. & Cie., d’una

significativa reputació internacional, i que és el 50è. banc alemany per

volum d’actius.

La importància d’aquest grup és escassa –només representa el

4,2% dels actius dels bancs comercials i l’1% dels del sistema bancari–.

A més, el capital de la majoria d’aquests bancs organitzats en societats

està majoritàriament o totalment controlat per altres bancs.

Els bancs comercials de la República Federal d’Alemanya s’agrupen

entorn d’una associació central amb seu a Colònia, l’Associació federal de

bancs alemanys (Bundesverband deutscher Banken), que actua en repre-

sentació dels interessos dels seus membres i gestiona el sistema de garantia

de dipòsits del sector. A nivell individual, els bancs comercials no són mem-

bres directes de l’Associació federal sinó d’una de les diverses Associacions

regionals (Landesbankenverbände), les quals al seu torn són membres de

l’Associació federal, com també ho són l’Associació de bancs hipotecaris

privats i l’Associació de bancs hipotecaris del sector naval.

Sector de les caixes d’estalvis

El sector de les caixes d’estalvis és, pel seu pes, el més important del

sistema bancari alemany. Concentra el 38,2% del volum d’activitat i el 39,7%

de tots els recursos aliens gestionats pel sistema bancari. A la fi de 1994, el

sector el formaven 643 caixes d’estalvis, 12 institucions de gir regionals i la

Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank, que n’és la institució cen-

tral. El conjunt disposava de 20.360 oficines i de 324.400 empleats.

És en aquest sector –juntament amb el del crèdit cooperatiu– on

queda més palès el principi de regionalitat (Regionalprinzip), que és una

de les característiques més definitòries del sistema bancari alemany.
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En aquest sentit, les caixes d’estalvis (Sparkassen) són majoritària-

ment institucions de dret públic, creades per municipis o províncies que

són els seus garants. Això vol dir que garanteixen la integritat de les caixes

d’estalvis del seu territori i assumeixen una responsabilitat il·limitada

davant dels seus creditors. Com a conseqüència immediata d’aquesta titula-

ritat i responsabilitat pública, les caixes d’estalvis només poden operar en

l’àrea geogràfica sobre la qual té jurisdicció el seu garant.

A part de la legislació general federal, les caixes d’estalvis estan sub-

jectes a la normativa específica estatal, ja que cada Land té la seva pròpia

Llei de caixes d’estalvis –totes són bastant similars– que estableix el règim

d’organització, administració, comptabilitat i supervisió per part de les auto-

ritats del Land.

També existeix un petit grup de caixes d’estalvis independents

(Freie Sparkassen), majoritàriament constituïdes d’acord amb el dret privat

sota la forma de fundacions, d’associacions econòmiques o de societats anò-

nimes. Es tracta de 9 entitats que, amb 735 oficines i 18.551 empleats, ges-

tionaven a la fi de 1994 el 8,2% dels actius totals de les caixes d’estalvis i el

7,8% dels recursos aliens. Aquestes quotes s’han mantingut estables des de

la reunificació monetària. En aquest grup hi ha algunes de les caixes d’estal-

vis més grans del país: la Hamburger Sparkasse, la Landesgirokasse Stuttgart

i la Frankfurter Sparkasse són, respectivament, la primera, segona i quarta

caixa d’estalvis alemanyes per volum d’actius, i la primera, segona i cinque-

na per recursos aliens.

Les caixes independents estan vinculades al sector de les caixes

d’estalvis per la seva adscripció a les associacions regionals de caixes.

D’altra banda, si bé es troben sota la supervisió del Land corresponent,

aquest no en garanteix els dipòsits, i són les úniques que gaudeixen de lli-

bertat d’establiment per tot el territori alemany.

Les caixes d’estalvis són entitats universals, i com a tals poden oferir

la pràctica totalitat dels serveis bancaris (només tenen restringides les pre-
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ses de participació en empreses i les transaccions amb títols). Tanmateix,

per raons històriques la seva activitat està més orientada cap a la banca al

detall, de manera que els particulars, les petites i mitjanes empreses i les

administracions locals són els seus clients principals. Així, els crèdits repre-

senten el 60,9% dels seus actius, i els dipòsits de clients constitueixen el

69,5% dels seus passius, tots dos percentatges significativament elevats. A

més, concentren més del 34% del crèdits a particulars i del 51% dels dipò-

sits d’estalvi de particulars de tot el sistema bancari. D’altra banda, per

superar la seva implantació local, col·laboren estretament amb la institució

regional corresponent, sobretot pel que fa al sistema de pagaments regio-

nals i a l’operativa internacional.

La privatització de les caixes d’estalvis alemanyes s’ha plantejat, a

nivell teòric, en mitjans polítics. Aquesta possibilitat compta amb la total

oposició dels municipis garants de les caixes públiques, tot i que serien

suposadament els que es beneficiarien amb els ingressos obtinguts de la

privatització. En aquest sentit, les autoritats municipals consideren molt

més valuosa la contribució de les caixes d’estalvis a l’economia de les zones

geogràfiques on desenvolupen la seva activitat que l’efecte puntual d’una

hipotètica venda, ja que pensen que, una vegada convertides en societats

anònimes, tard o d’hora es distanciarien de l’objectiu de promoure el desen-

volupament econòmic i social de la zona, en benefici dels interessos dels

accionistes. Es posaria per tant en perill el principi de regionalitat, element

clau de l’organització de caixes d’estalvis alemanyes. També s’argumenta

que el resultat més probable d’una privatització seria una major concentra-

ció de poder dins del sistema bancari alemany, ja que seria molt difícil evitar

que algunes caixes passessin a formar part dels grans grups bancaris. Així

mateix, l’Associació nacional de cooperatives de crèdit alemanyes considera

que es posaria en perill l’actual estructura de tres nivells del sistema banca-

ri alemany, el bon funcionament del qual està demostrat.

Les 12 institucions de gir regionals del sector de les caixes d’es-

talvis (Landesbanken) són entitats de dret públic propietat del Land i de
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l’Associació regional de caixes d’estalvis corresponent, els quals en són els

garants amb responsabilitat il·limitada. Són veritables bancs universals, que

realitzen operacions de gran envergadura, i a la vegada actuen com a bancs

centrals de les caixes del seu Land. Així, concedeixen crèdits a les grans

empreses, són els bancs habituals dels Länder, efectuen operacions interna-

cionals per compte propi o per compte de les caixes d’estalvis de la seva

zona i mantenen una forta presència als mercats de capitals, tant a nivell

nacional com internacional. D’altra banda, gestionen les reserves líquides

de les caixes d’estalvis de la seva regió, realitzen la compensació dels inter-

canvis financers entre caixes i constitueixen els serveis centrals per a les

ordres de pagament supraregionals.

La Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank és la insti-

tució central del sector i és propietat de les 12 institucions regionals i de la

Confederació alemanya de caixes d’estalvis. Tot i que teòricament desenvo-

lupa la funció de banc central de tot el sector de caixes d’estalvis, ha perdut

importància relativa davant del fort desenvolupament de les institucions

regionals, i de fet realitza les mateixes activitats que aquestes darreres.

Hi ha dues fonts bàsiques de finançament dels Landesbanken. En

primer lloc, els bons hipotecaris i comunals, que representen el 36,1% dels

seus recursos totals i el 31,1% de tots els emprèstits emesos pel conjunt de

les entitats bancàries. En segon lloc, els recursos interbancaris, que a la fi de

1994 constituïen el 35,3% dels passius.

Aquestes entitats bancàries figuren entre les més grans de tot el sis-

tema bancari. A títol d’exemple, dues d’aquestes institucions regionals figu-

ren entre les deu primeres del país per volum d’actius: la Westdeutsche

Landesbank Girozentrale (tercera) i la Bayerische Landesbank Girozentrale

(setena). A més, disposen d’una àmplia presència internacional, tant per

implantació directa com a través d’una àmplia xarxa de corresponsals. A la

fi de 1994, els Landesbanken tenien 30 sucursals i 55 entitats de crèdit

filials a l’estranger.
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La Confederació alemanya de caixes d’estalvis (Deutscher Sparkas-

sen und Giroverband), amb seu a Bonn, és l’associació professional central

del sector i la gestora del fons de garantia de dipòsits de les caixes. En són

membres les associacions regionals de caixes d’estalvis (a les quals perta-

nyen les caixes locals, tant públiques com privades), les institucions regio-

nals i la Deutsche Girozentrale. També hi pertanyen les 13 caixes de crèdit

a la construcció públiques.

Sector del crèdit cooperatiu

Aquest sector és el tercer en importància del sistema bancari ale-

many i té una estructura molt similar al de les caixes d’estalvis, ja que també

es compon de tres nivells i respecta el principi de regionalitat. El conjunt

del sector agrupa el 15,2% dels actius i el 15,8% dels recursos aliens gestio-

nats per tot el sistema bancari. Dóna servei a 20 milions de clients, dels

quals 13 milions són també socis cooperatius.

A la base es troben 2.660 cooperatives locals (Kreditgenossen-

schaften), amb 20.043 oficines i 178.650 empleats. Són institucions organit-

zades segons el dret cooperatiu i, per tant, a més d’estar subjectes a la Llei

Bancària, també ho estan a la Llei de Cooperatives.

Es diferencien entre cooperatives comercials o urbanes (Volks-

banken) i les cooperatives rurals (Raiffeisenbanken), distinció que, tan-

mateix, ha quedat bastant diluïda a causa de la forta concentració que ha

experimentat el sector en les darreres dècades. Només des de la fi de

1991, el nombre de cooperatives s’ha reduït en 487. Amb tot, les entitats

de crèdit cooperatiu representen el 71,9% de totes les entitats bancàries

alemanyes i disposen de la xarxa d’oficines més àmplia del sector. Són,

doncs, entitats molt petites, que han orientat la seva activitat cap a la cap-

tació de l’estalvi (els dipòsits de clients representen el 76,4% del seu

balanç) i estan molt presents en el segment de les petites i mitjanes

empreses.
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En un segon nivell es troben tres bancs cooperatius regionals

(Zentralbanken). Adopten la forma de societats anònimes o de cooperatives

amb responsabilitat limitada dels seus membres, i són propietat de les coo-

peratives de crèdit de les respectives regions. La seva funció és similar a la

de les institucions regionals de les caixes d’estalvis: actuen com a cambres

de compensació per a les cooperatives de crèdit del seu territori i els pro-

porcionen altres serveis bancaris, com ara les transaccions amb valors i l’o-

perativa d’estranger.

La raó per la qual només hi ha tres bancs cooperatius regionals es

troba en el creixent protagonisme que ha anat adquirit el DG Bank

(Deutsche Genossenschaftsbank) com a entitat central del sector, que al

llarg dels anys ha anat absorbint la majoria de les entitats regionals, les dues

últimes el 1989. Actualment es pot dir que la meitat del sector cooperatiu

alemany opera només a dos nivells, ja que la meitat de les cooperatives

locals estan afiliades directament al DG Bank.

El DG Bank és una societat constituïda sota el dret públic que té

com a objectiu estatutari la promoció del cooperativisme, i que està majo-

ritàriament participada (un 83%) per la resta d’entitats del sector coopera-

tiu. És un banc universal, el novè del país per actius totals, que assegura la

liquiditat del sector en tot el territori alemany i desenvolupa una importat

activitat internacional, per compte de tot el sector.

El sector de les cooperatives de crèdit està representat a nivell nacio-

nal per la Confederació alemanya de cooperatives de crèdit urbanes i rurals

(Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken), amb

seu a Bonn. Els seus membres són els bancs cooperatius regionals, el DG

Bank i les associacions regionals de cooperatives de crèdit, que al seu torn

agrupen les cooperatives de cada regió. També gestiona el fons de garantia

de dipòsits del sector.
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Entitats bancàries especialistes

Els informes mensuals del Deutsche Bundesbank recullen estadísti-

ques completes de dues de les principals categories d’entitats bancàries

especialistes: els bancs hipotecaris i el conjunt de bancs amb funcions espe-

cials. Aquestes entitats concentren el 22,6% dels actius totals del sistema.

També dóna alguna informació de les caixes de crèdit a la construcció.

D’altra banda, hi ha altres entitats també subjectes a la Llei Bancària, però

de menys importància, que no apareixen a les estadístiques del banc cen-

tral. Són les societats d’inversió, les entitats de dipòsit col·lectiu de valors

mobiliaris i les societats de garantia recíproca.

Bancs hipotecaris

Aquest grup d’entitats (Realkreditinstitute) es compon de 28 bancs

hipotecaris privats i de 5 bancs hipotecaris públics, que en conjunt admi-

nistren el 12% dels actius del sistema bancari i que tenen, respectivament,

300 i 16 oficines. Els primers poden adoptar la forma de societats anònimes

o de societats comanditàries per accions, i la gran majoria són filials de

grans bancs comercials. Pel que fa als segons, són entitats de dret públic

dependents en la seva majoria de les institucions regionals de les caixes

d’estalvis. Totes aquestes entitats estan subjectes de forma específica a la

Llei de Bancs Hipotecaris.

Els bancs hipotecaris tenen com a principal activitat la concessió de

crèdits a llarg termini per al finançament de la construcció i rehabilitació

d’habitatges i el finançament al sector públic, amb garantia hipotecària. En

concret, el 95,7% de les seves inversions és a llarg termini, i el 38% està desti-

nat al sector públic. La captació de recursos recau fonamentalment en l’emis-

sió de bons hipotecaris i comunals, que en conjunt representen el 53,9% dels

seus recursos totals. També es financen amb dipòsits a llarg termini: el 96,6%

dels seus saldos de dipòsit són a més de 4 anys. El volum de negoci dels

bancs hipotecaris privats és més de tres vegades superior al dels públics.
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Bancs amb funcions especials

Els bancs amb funcions especials (Kreditinstitute mit Sonderauf-

gaben) constitueixen un grup molt heterogeni format per 17 entitats que a

través de les seves 172 oficines concentren el 10,6% dels actius del sistema

bancari alemany.

Es tracta d’entitats constituïdes per a finalitats molt concretes que

difereixen per la seva forma legal, propietat, funció, estructura i importàn-

cia. Operen en els àmbits de finançament d’exportacions, cooperació

financera amb països en vies de desenvolupament, concessió de préstecs

per al desenvolupament de la indústria i de l’agricultura o per a la promo-

ció de l’habitatge, finançament i assessorament de petites i mitjanes

empreses, etc.

El banc especialista més gran és el Kreditanstalt für Wiederaufbau

(KfW), que és la vuitena entitat bancària alemanya per volum d’actius. És

una corporació de dret públic amb funcions de caràcter político-econòmic:

promou l’economia alemanya a l’interior i a l’exterior mitjançant el finança-

ment d’inversions a llarg termini i d’exportacions, destacant els crèdits a

l’antiga RDA; coopera mitjançant crèdit i subsidis amb països en desenvolu-

pament, i realitza funcions d’assessorament respecte dels països de l’Est i de

la CEI. El KfW està controlat en un 80% pel Govern Federal i la resta està en

mans dels governs dels diferents Länder. El 1994, el KfW va assumir el patri-

moni i les operacions del Staatsbank Berlin, que era l’agència financera esta-

tal de l’antiga RDA i a la qual, després de la unificació, li van ser confiades

l’administració del Fons de Compensació/Conversió Monetària i la liquida-

ció de crèdits i dèbits antics.

A partir de 1992, aquest grup també inclou el Postbank (el banc

postal), que actualment experimenta un veritable procés de redefinició i

reestructuració. Arran de l’entrada en vigor de la Llei sobre la reestructura-

ció dels serveis postals i del Correu Federal Alemany (Deutsche

Bundespost), l’1 de gener de 1992 va néixer el Postbank com a entitat
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pública jurídicament independent. És un banc especialitzat en les opera-

cions de pagament i de dipòsit, i la seva activitat creditícia es limita a la

concessió de descoberts en compte. També és el banc de les altres dues

companyies del Deutsche Bundespost: Deutsche Post i Deutsche Telekom.

El seu balanç total representa entorn de l’1,3% del de tot el sistema banca-

ri, i un 87% del passiu el formen els dipòsits a la vista i d’estalvi. El

Postbank ofereix els seus serveis bancaris –una petita gamma que està en

procés de progressiva expansió– a través d’una reduïda xarxa pròpia i de

les 20.000 oficines de correus del Deutsche Post, al qual, des de la separa-

ció d’ambdós organismes, el Postbank ha de remunerar per la utilització de

les seves dependències.

L’1 de gener de 1995, el Postbank es va convertir en societat anòni-

ma, i per als propers anys està prevista la privatització d’un 75% del seu

capital; el 25% restant quedarà en propietat, a parts iguals, de l’Estat Federal

i de Correus. Tanmateix, l’octubre de 1995, el Deutsche Post ha llançat una

oferta pública de compra hostil sobre el 75% del capital del Postbank, del

qual aquest organisme es quedaria un 40% i la resta seria pels seus dos socis

en l’operació: el Deutsche Bank (20%) i la companyia reasseguradora suïssa

Schweizerische Rückversicherung (15%). El Postbank va iniciar una defensa

amb la recerca dels seus propis socis. La decisió última està en mans del

ministre de Correus i Telecomunicacions, ja que les dues entitats són pro-

pietat del Govern Federal.

Caixes de crèdit a la construcció

Les caixes de crèdit a la construcció (Bausparkassen) són institu-

cions especialitzades bàsicament en la captació de dipòsits sota la forma de

plans d’estalvi contractual, incentivats fiscalment, sobre els quals concedei-

xen crèdits hipotecaris per a l’adquisició o rehabilitació d’habitatges, a

tipus d’interès fix.

A la fi de 1994 hi havia un total de 35 caixes de crèdit a la construc-

ció amb 3.823 oficines: 22 són entitats privades i 13 són públiques, de les

31EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■



quals 9 són simples divisions de les institucions regionals de caixes d’estal-

vis. Les caixes privades també pertanyen majoritàriament a l’òrbita d’altres

entitats de crèdit.

El seu balanç global presenta el 3,1% dels actius totals del sistema

bancari. El 68% dels seus passius el constitueixen els dipòsits d’estalvi, men-

tre que els crèdits per a la construcció representen el 76,8% dels seus

actius, dels quals els específicament concedits sobre la base d’un pla d’estal-

vis representen el 44,4% del balanç.

Quadre 1.4

CAIXES DE CRÈDIT A LA CONSTRUCCIÓ. PRINCIPALS MAGNITUDS
A 31 de desembre de 1994, en milions de marcs

Nombre Nombre Total Crèdits sobre % sobre Plans % sobre
d’entitats d’oficines balanç plans d’estalvi balanç d’estalvi balanç

Privades 22 2.930 156.376 68.381 43,7 103.659 66,3

Públiques 13 893 64.629 29.760 46,0 46.581 72,1

TOTAL 35 3.823 221.005 98.141 44,4 150.240 68,0

Fonts: Deutsche Bundesbank, Bankenstatistic, i elaboració pròpia.

Altres entitats especialistes

Si bé el Deutsche Bundesbank no en proporciona estadístiques, al

sistema bancari alemany també operen els següents bancs especialistes:

– 64 societats d’inversió (Kapitalanlagegesellshaften), que són institucions

especialitzades en la constitució i administració de fons d’inversió, mobi-

liaris i immobiliaris.

– 2 entitats de dipòsit col·lectiu de valors mobiliaris (Wertpapiersammel-

banken), la finalitat bàsica de les quals consisteix en la tramitació de les

operacions amb valors mobiliaris. El seu capital és propietat dels bancs.

Tenen un total de 8 oficines, una a cada borsa alemanya.

– 29 societats de garantia recíproca, que tenen com a objectiu proporcionar

les garanties que demanen les entitats de crèdit quan han de concedir crè-
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dits a les petites i mitjanes empreses dels diferents sectors productius,

destinats a crear o mantenir capacitat productiva.

1.3. Característiques generals

Activitat dominant

En el capítol anterior s’ha comprovat com el principi de banca uni-

versal constitueix una de les característiques més significatives del sistema

bancari alemany. Tanmateix, les grans entitats bancàries alemanyes superen

aquest concepte per un de més ampli: Allfinanz. La idea bàsica d’aquest

darrer concepte és la d’ampliar les activitats del banc, mitjançant la creació

d’un grup, per tal de cobrir les restants àrees de serveis financers a les

quals el banc no té accés de forma directa. En concret, en el cas

d’Alemanya, es tracta bàsicament dels àmbits assegurador i del crèdit hipo-

tecari lligat a plans d’estalvi contractuals. Així, els principals bancs ale-

manys han entrat amb força a l’àmbit de la bancassurance, i d’altra banda,

totes les caixes de crèdit a la construcció privades estan dins l’òrbita dels

grans grups bancaris.

LA RELACIÓ BANCA-EMPRESA A ALEMANYA

El model de banca universal té a Alemanya una connotació espe-

cial, ja que ha conduït cap a una intensa relació entre les entitats

bancàries i les empreses industrials i comercials. A títol d’exemple,

les empreses alemanyes pràcticament no utilitzen l’emissió d’em-

prèstits com a mitjà de finançament, ja que a la fi de 1994 només

un 0,1% dels emprèstits en circulació emesos per residents corres-

ponien a empreses, mentre que el 53,8% i el 46,1% eren emissions

d’entitats bancàries i deute públic, respectivament. L’endeutament

bancari és, després de l’autofinançament, la principal font de

recursos de les empreses alemanyes.
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Però, a més de la funció primària de la distribució de crèdits, els

bancs alemanys assumeixen en molts casos les funcions de presta-

ció de serveis i d’assessoria, i fins i tot poden tenir representants en

algun dels òrgans de govern de l’empresa client (normalment al

comitè de vigilància o al comitè consultiu). És la fórmula del

Hausbank (Banc-casa), amb el qual l’empresa manté una relació

de privilegi basada en la confiança i la cooperació a llarg termini.

Aquesta fórmula ha anat perdent força en el segment de les grans

empreses, però continua sent vàlida en el cas de les pimes, i no

exclou que l’empresa utilitzi també altres bancs «ordinaris».

Aquesta particular relació banca-empresa comporta avantatges

per a ambdues parts: l’empresa valora el coneixement que el banc

té d’ella, la qualitat de la relació i l’assessoria en la gestió, molt

més que les condicions econòmiques ofertes, i sap que pot comptar

amb el seu «soci» financer en fases de desenvolupament o reestruc-

turació. De fet, és força comú que el Hausbank acabi participant

en l’empresa-client quan aquesta travessa una fase de reestructura-

ció. D’altra banda, el banc obté informació privilegiada sobre l’em-

presa, ja que no es limita només als comptes financers sinó a tots

els aspectes de funcionament i gestió interna, la qual cosa li dóna

avantatge respecte a possibles competidors, alhora que li permet

concedir finançament a llarg termini.

Es pot dir, doncs, que les entitats bancàries alemanyes tenen una

més que notable influència sobre el teixit empresarial alemany. A

més, si bé la participació dels bancs en el capital de les empreses no

és tan elevada com podria semblar –segons el Bundesbank, la parti-

cipació és aproximadament d’un 10% del capital de les societats

cotitzades a borsa, concentrada en els tres grans bancs–, una vega-

da afegides les delegacions de vot efectuades pels clients dels quals

en gestionen les carteres, el poder de control augmenta considera-
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blement. A més, és molt normal que els bancs alemanys col·loquin

un dels membres del seu consell d’administració en els consells de

vigilància de les empreses a les quals han concedit un volum

important de crèdit. Precisament, aquesta posició dominant de la

banca sobre la indústria és un dels temes que més polèmica desper-

ta sobre les funcions dels bancs alemanys, especialment arran de les

conseqüències que recents i importants crisis industrials (Schneider,

Metallgesellschaft) han tingut sobre els grans bancs alemanys.

En aquest sentit, s’està discutint seriosament sobre la necessitat de

limitar el poder dels grans bancs en la indústria alemanya.

Algunes de les mesures proposades són:

– Limitar a un 5% la participació màxima en empreses no financeres.

– Obligació de publicar les participacions superiors al 3% o de més

de 100 milions de marcs.

– Limitar a cinc el nombre d’òrgans de govern als quals una

mateixa persona pot pertànyer.

– Limitar els drets de vot que un banc pot acumular per delega-

cions, a un 3% del capital.

Dimensió i concentració

El quadre 1.5, que distribueix les entitats bancàries universals

segons el seu volum de negoci, mostra com el sistema bancari alemany està

format per nombroses i petites entitats. Així, 2.551 entitats bancàries, és a

dir, el 69,4% del total, tenen un volum de negoci inferior als 500 milions de

marcs (uns 45.000 milions de pessetes). D’aquestes, 2.294 són cooperatives

de crèdit.
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Quadre 1.5

DIMENSIÓ DE LA BANCA A ALEMANYA
Distribució per volum de negoci, a 31 de desembre de 1994

Menys de De 25 a De 100 a De 500 M a Més de
Total

25 M DM 100 M DM 500 M DM 5 MM DM 5 MM DM

Bancs comercials 25 25 110 136 40 336

Institucions regionals 

i central de les caixes – – – – 13 13

Caixes d’estalvis 1 96 509 51 657

Institucions regionals –

i central de les cooperatives – – – – 4 4

Cooperatives de crèdit 41 784 1.469 365 7 2.666

TOTAL: – En nombre 66 810 1.675 1.010 115 3.676

TOTAL: – En percentatge 1,8 22,0 45,6 27,5 3,1 100,0

S’inclouen les entitats en liquidació.
Fonts: Monthly Report of the Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.

Tanmateix, també és cert que, tenint en compte l’elevat nombre

d’entitats operants, el sistema presenta un nivell de concentració considera-

ble. Al quadre 1.6 figuren els deu primers grups bancaris ordenats pels

actius totals consolidats, i també altres dades referides a l’entitat matriu. Cal

remarcar la considerable dimensió d’aquests grups, que figuren entre les

vint-i-cinc primeres posicions del rànquing europeu, i en concret del

Deutsche Bank, que és el primer grup bancari europeu per actius i el núme-

ro 10 del món.

Si posem en relació els actius totals de les entitats matrius amb els

del conjunt del sector bancari, sucursals a l’estranger incloses, resulta que

les tres primeres entitats agrupen l’11,7% dels actius; les cinc primeres, el

18% i les deu primeres, el 29,3%. El càlcul no es pot fer per grups consoli-

dats perquè no és homogeni.

D’altra banda, el sector bancari té un gran pes dins de l’economia

alemanya, ja que els actius totals representaven el 1994 el 236% del produc-

te interior brut del país.
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Quadre 1.6

DADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS ALEMANYS
A 31 de desembre de 1994, en milers de milions de pessetes

GRUP BANCARI ENTITAT MATRIU

Actius Posició
Actius totals Oficines Empleats

consolidats (1)

Deutsche Bank 48.741,3 1 32.064,7 1.734 50.216

Dresdner Bank 34.035,4 10 20.217,6 1.215 36.579

Westdeutsche Landesbank Girozentrale 32.201,4 14 23.505,7 13 7.040

Commerzbank 29.095,4 15 20.308,8 964 26.641

Bayerische Vereinsbank 27.063,5 16 16.536,0 432 14.206

Bayerische Hypotheken-& Wechsel-Bank 23.429,4 18 16.346,8 494 15.281

Bayerische Landesbank Girozentrale 23.906,9 19 22.535,5 38 5.261

Kreditanstalt für Wiederaufbau 21.793,4 21 21.793,4 2 1.615

DG Bank 21.108,9 22 12.179,1 38 4.775

Bankgesellschaft Berlin(2) 20.937,9 23 9.682,1 194 7.283

Concentració 3 entitats 11,7%

Concentració 5 entitats 18,0%

Concentració 10 entitats 29,3%

(1) Posició al rànquing d’entitats bancàries europees publicat per la revista «The Banker» de setembre 1995. Tipus de
canvi a la fi de 1994, 1 DM = 85,06 pessetes.
(2) Bankgesellschaft Berlin és una entitat hòlding creada el 1994 per agrupar diverses entitats bancàries de la regió de
Berlín. Les entitats fundadores i, a la vegada, les de major dimensió dins del hòlding són: Berliner Bank AG, Berliner
Hypotheken und Pfandbriefbank AG i Landesbank Berlin. Les dades relatives a l’entitat matriu corresponen a la
Landesbank Berlin, per ser l’entitat de major dimensió. El grup compta amb un total de 451 oficines i 16.282 empleats
Fonts: Informes Anuals de les entitats i elaboració pròpia.

Pes del sector públic

Les entitats bancàries amb personalitat jurídica pública tenen un pes

molt important dins del conjunt del sistema. Només les caixes d’estalvis i

les seves institucions de gir ja concentren el 38,2% dels actius totals, als

quals s’han d’afegir els bancs hipotecaris públics, alguns dels bancs amb

funcions especials i el Postbank. En total, aproximadament la meitat de l’ac-

tivitat bancària estaria en mans d’entitats del sector públic.

Tanmateix, si bé el sector públic està fortament representat en el sis-

tema bancari, cal matisar que la influència que pot exercir està repartida
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entre autoritats de diferents nivells, per la qual cosa no es produeix una

efectiva concentració de poder. Així, les caixes i les institucions de gir, que

tenen la quota més important, estan controlades pels Länder o municipis

corresponents, mentre que l’Estat federal només controla directament el

Postbank i algunes entitats amb funcions especials.

Internacionalització 

Penetració de la banca estrangera

Segons l’Informe Mensual del Deutsche Bundesbank, a la fi de 1994

operaven a la República Federal d’Alemanya 158 entitats bancàries estran-

geres, de les quals 63 eren sucursals i 95 eren filials controlades per bancs

estrangers. Aquestes darreres estan constituïdes segons el dret alemany i a

efectes estadístics es troben incloses a les categories de bancs regionals i

altres bancs comercials, banquers privats i bancs hipotecaris. Els actius

totals d’aquestes institucions sumen 306.644 milions de marcs, és a dir, un

4,4% del total del sector (un 1,3% correspon a sucursals i un 3,1%, a filials).

El banc estranger més important és el Citibank Privatkunden, que a la fi de

1993 comptava amb uns actius totals de 14.622 milions de marcs.

Presència a l’exterior

A la fi de 1994, els actius totals de les sucursals i filials bancàries de

les entitats bancàries alemanyes sumaven 1.383.995 milions de marcs. La

situació queda resumida en el quadre 1.7. Del total d’actius a l’exterior, un

75,5% corresponia a països de la Unió Europea (el Regne Unit i Luxemburg

concentraven, respectivament, el 31,7% i el 29,9% del total). Cal tenir en

compte, tanmateix, que l’establiment, el 1993, d’una retenció a compte

sobre els rediments del capital mobiliari va provocar un cert desviament de

l’estalvi domèstic cap a les sucursals i filials que les entitats bancàries

tenien a Luxemburg.

El banc amb més activitat a l’estranger és el Deutsche Bank. Aquest

grup comptava a la fi de 1994 amb 761 oficines a l’estranger, d’una xarxa 
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Quadre 1.7

PRESÈNCIA A L’EXTERIOR
A 31 de desembre de 1994, en milions de marcs

Sucursals a Filials bancàries
Total

l’exterior a l’exterior

Nombre 241 (1) 101 (2) 342

Actius totals 878.725 505.270 1.383.995

(1) De 58 entitats diferents.
(2) De 39 entitats diferents
Fonts: Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik, i elaboració pròpia.

total de 2.483 oficines. Es tracta de les xarxes de les seves nombroses filials

bancàries a l’exterior, entre les quals destaquen l’espanyola Deutsche Bank

SAE –que compta amb 318 oficines– i la italiana Deutsche Bank Spa, que en

té 260. Aquestes entitats són els primers bancs estrangers a Espanya i a

Itàlia, respectivament.

Regulacions específiques

A Alemanya, l’activitat bancària està molt liberalitzada. Els tipus d’in-

terès, la facturació dels serveis i les condicions comercials són lliures, si bé

hi ha una normativa de protecció del consumidor. Quant als productes, la

legislació manté alguns privilegis, com ara en l’emissió de títols hipotecaris,

reservada als bancs hipotecaris i a les centrals de gir, i en l’oferta de dipòsits

d’estalvi lligats a crèdits a l’habitatge, que són privilegi exclusiu de les cai-

xes de crèdit a la construcció.

D’altra banda, les entitats disposen de total llibertat d’expansió, amb

l’excepció de les caixes i cooperatives que, com s’ha vist, han de complir

amb el principi de regionalitat. Les entitats estrangeres tenen total llibertat

per establir-se a Alemanya, la seva activitat només està limitada per les condi-

cions de mercat i de competència i no pateixen cap discriminació per part

de les autoritats competents.
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Pel que fa a les mesures de supervisió, el dret alemany ha incorporat

la normativa comunitària (solvència, concentració de riscs, participacions en

empreses no financeres, creació d’entitats bancàries...). Cal assenyalar l’e-

xistència d’un coeficient de caixa que han d’observar totes les entitats sub-

jectes a la Llei Bancària i que des de l’1 d’agost de 1995 està fixat en el 2%

dels dipòsits a la vista, l’1,5% dels dipòsits d’estalvi i el 2% dels dipòsits a ter-

mini, en tots els casos de residents i de no residents. Es materialitza en dipò-

sits no remunerats al Deutsche Bundesbank.

Sistemes de garantia de dipòsits

Hi ha un Fons de Garantia de Dipòsits per a cada categoria d’entitat

bancària universal, vinculat a les respectives associacions professionals.

El FGD dels bancs privats i d’altres entitats membres de l’Associació

Federal de Bancs Alemanys cobreix tots els dipòsits a la vista, d’estalvi i a ter-

mini del sector no financer fins a una quantitat equivalent, per dipositant, al

30% del capital del banc afectat. La quota anual és del 3 per mil dels dipòsits.

Els FGD del sector de les caixes d’estalvis i de les cooperatives de

crèdit estan enfocats a garantir una seguretat institucional, en lloc d’una

seguretat per al dipositant. Això vol dir que només es pot utilitzar com a

suport de les entitats insolvents, sense que pugui fer pagaments directes al

dipositant. D’altra banda, en el cas de les caixes d’estalvis públiques té un

caràcter supletori en relació amb les obligacions del garant: per regla gene-

ral, una caixa en dificultats ha de recórrer en primer lloc al seu garant, i

només si la seva ajuda és insuficient entra en funcions el FGD regional

corresponent. L’organització del FGD de les caixes d’estalvis se sobreposa a

l’organització piramidal del mateix sector.

En tots els casos, la protecció dels dipòsits regeix tant per a resi-

dents com per a no residents i s’estén a totes les monedes i a tot l’àmbit de

negoci de l’entitat bancària (i per tant inclou les sucursals a l’estranger). Per

aquest motiu i, sobretot, pel límit garantit equivalent al 30% del capital i el
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paper del garant en el cas de les caixes, es podria afirmar que a Alemanya la

protecció del dipositant és pràcticament total.

Finalment, hi ha un banc amb funcions especials, el Liquiditäts-

Konsortialbank, que protegeix de forma indirecta el dipositant, ja que facili-

ta ajudes de liquiditat a entitats amb dificultats ocasionals. En el seu capital

hi participen entitats de tots els sectors del sistema bancari.

Rendibilitat

Un tret destacable del quadre 1.8, que presenta l’evolució del comp-

te de resultats analític mesurat segons el volum mitjà de negoci pel conjunt

d’entitats bancàries de l’antiga RFA, és l’estabilitat del benefici abans d’im-

postos en els darrers anys. Com també ho és la progressiva millora del mar-

ge financer, que es reflecteix directament en el marge d’explotació, atesa

l’estabilitat de les comissions netes i de les despeses d’explotació, si bé el

1994 aquesta darrera partida ha experimentat una evolució força positiva.

Quadre 1.8

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS. TOTAL ENTITATS(*)

En percentatge sobre els actius totals mitjans

1990 1991 1992 1993 1994

Ingressos financers 7,26 7,71 7,98 7,51 6,78

Despeses financeres (5,54) (5,92) (6,17) (5,68) (4,93)

Marge financer 1,72 1,79 1,81 1,83 1,85

Comissions netes 0,39 0,39 0,40 0,42 0,38

Despeses d’explotació (1,48) (1,49) (1,50) (1,46) (1,36)

Marge d’explotació 0,63 0,68 0,71 0,79 0,87

Altres ingressos i despeses, net (0,19) (0,15) (0,20) (0,26) (0,40)

Resultat abans d’impostos 0,44 0,53 0,51 0,53 0,47

Actius totals mitjans,
en m.m. de DM 4.675 5.129 5.572 6.126 6.825

(*) No s’hi inclouen les entitats domiciliades a l’antiga RDA. A partir de 1993,el compte està elaborat segons la nova nor-
mativa legal sobre els comptes anuals de les entitats de crèdit.
Fonts: Monthly Report of the Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.
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També es presenta l’estructura analítica del compte de resultats de

les diferents categories d’entitats universals per tal d’observar-ne les prin-

cipals diferències. Així, les caixes d’estalvis i les cooperatives de crèdit pre-

senten marges financers més elevats que es transmeten als marges d’ex-

plotació i al resultat abans d’impostos, tot i que les despeses d’explotació

també es troben entre les més elevades a causa de les extenses xarxes d’ofi-

cines. Els grans bancs presenten una estructura similar, si bé tenen molt

més pes les comissions a causa de la gran diversitat de serveis que presten.

Per als banquers privats, les comissions també constitueixen una font molt

important d’ingressos, ja que bona part de la seva activitat se centra en acti-

vitats d’intermediació i en gestió de fortunes. D’altra banda, les sucursals de

bancs estrangers i les institucions de gir de caixes i cooperatives presenten

una altra estructura de compte de resultats caracteritzada per marges finan-

Quadre 1.9

COMPTE DE RESULTATS DE LES ENTITATS UNIVERSALS
Exercici 1994, en percentatge sobre els actius totals mitjans

Grans Bancs
Sucursals Ban- Inst. de

Caixes
Inst. de Coop.

bancs regionals
de bancs quers gir de

d’estalvis
gir de de

estrangers privats caixes coop. crèdit

Ingressos financers 6,25 6,91 6,69 8,08 6,49 7,33 6,44 7,34

Despeses financeres (4,00) (4,78) (5,92) (5,85) (5,73) (4,18) (5,15) (4,19)

Marge financer 2,25 2,13 0,77 2,23 0,76 3,15 1,29 3,15

Comissions netes 0,87 0,46 0,24 1,06 0,11 0,50 0,23 0,57

Despeses d’explotació (2,14) (1,59) (0,76) (2,46) (0,45) (2,14) (0,66) (2,54)

Marge d’explotació 0,98 1,00 0,25 0,83 0,42 1,51 0,86 1,18

Altres ingressos i despeses (0,40) (0,48) 0,06 (0,33) (0,22) (0,79) (0,39) (0,46)

Dels quals,

per sanejaments (0,47) (0,51) (0,04) (0,78) (0,19) (0,73) (0,73) (0,53)

Resultat abans impostos 0,58 0,52 0,31 0,50 0,20 0,72 0,47 0,72

Actius totals mitjans,
en m.m. de DM 830 956 45 66 1.321 1.209 231 746

Fonts: Monthly Report of the Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.
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cers reduïts, poc pes de les comissions i despeses d’explotació també reduï-

des, ja que aquestes entitats estan més orientades cap a l’activitat a l’engròs,

on els marges i les comissions són molt més reduïts i per a la qual és sufi-

cient una petita xarxa d’oficines.

Una particularitat històrica de la legislació bancària alemanya és l’e-

xistència de la figura de les reserves ocultes, que impedia que la rendibilitat

real dels bancs alemanys pogués ser mesurada de manera precisa.

En efecte, fins a la fi de 1992, la Llei Bancària permetia als bancs de

menysvalorar les seves carteres de valors i de crèdits en relació amb les nor-

mes generals de valoració establertes a la llei de societats, en la mesura en

què això fos necessari, segons criteris mercantils raonables, per cobrir ris-

cos específics de l’activitat bancària. A més, en els comptes anuals dels

bancs alemanys no figurava el volum anual de dotacions per a insolvències i

al fons de fluctuació de valors (ja que es presentava compensat amb els

ingressos extraordinaris per vendes i amb les disposicions de provisions

generades en anys anteriors). Tampoc no s’informava del saldo de deutors

dubtosos ni de les provisions acumulades. La manca de transparència era,

doncs, considerable.

D’aquesta manera, les entitats bancàries disposaven d’un mètode

per influir en el benefici comptable, buscant més una estabilitat que assegu-

rés la regularitat en els dividends a distribuir que no pas la maximització de

la rendibilitat. La finalitat última d’aquesta pràctica era protegir la credibili-

tat del sistema bancari, sector molt sensible a les variacions de confiança

que podrien generar les davallades d’ingressos.

Amb l’adopció, a partir de 1993, de la normativa comptable euro-

pea, aquesta pràctica s’ha limitat. Tanmateix, el codi de comerç alemany

ha incorporat íntegrament l’opció que la directiva europea sobre els

comptes anuals de les entitats de crèdit ofereix de menysvalorar determi-

nats actius quan ho aconsellin raons de prudència a causa dels riscos

específics de l’activitat bancària. Aquesta menysvaloració s’ha de limitar
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a un 4% del valor que resultaria si es tinguessin en compte les normes

generals de valoració. Aquest límit només serveix per a les reserves de

previsió que es formin segons la nova normativa, les quals estan sotme-

ses a tributació. D’altra banda, des de 1993 els bancs alemanys ja publi-

quen la seva xifra anual de provisions i de resultats extraordinaris, ja que

s’ha restringit en gran mesura la possibilitat de compensació de saldos, si

bé subsisteix de forma reduïda i poc flexible. Persisteix, tanmateix, la

manca d’informació pública respecte del volum de morositat i els fons

de provisions acumulats.

Recentment, el Deutsche Bank ha donat un nou pas per millorar la

transparència dels seus estats financers en anunciar que els comptes anuals

de 1995 també estarien formulats d’acord amb els criteris internacionals de

comptabilitat (IAS).

Servei bancari

Els quadres 1.10 i 1.11 resumeixen les principals ratios de servei

bancari per als diferents grups d’entitats universals. Des de 1990, any de la

reunificació alemanya, la xarxa d’oficines ha passat de 47.837 a 48.132 

oficines, i es va arribar a un màxim de 49.166 a la fi de 1992. Tanmateix, per

interpretar aquest increment cal diferenciar les respectives evolucions a les

antigues RFA i RDA. En aquest sentit, del 1990 al 1992 (darrer any del qual

es disposa de dades desagregades), l’increment global de 1.329 oficines 

es desglossa en una disminució de 680 a l’antic territori de la RFA i un aug-

ment de 2.009 als cinc Länder afegits. D’altra banda, el nombre total d’em-

pleats ha experimentat, de 1990 a 1994, un augment progressiu de 60.000

persones (41.250 a l’ex-RFA i 18.750 a l’ex-RDA).

Segons mostra el quadre 1.12, a la fi de 1994 hi havia a Alemanya

una mitjana de 5,9 oficines per a cada 10.000 habitants, cadascuna de les

quals amb una mitjana de 15,1 empleats. Aquest darrer indicador, juntament

amb el que estima el nombre d’empleats bancaris per cada miler d’habi-
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Quadre 1.10

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’OFICINES
A 31 de desembre

1990 1991 1992 1993 1994

Bancs comercials 6.890 7.017 7.637 7.696 7.679

Sector caixes d’estalvis 20.128 20.630 20.739 20.650 20.360

Sector del crèdit cooperatiu 20.819 21.234 20.790 20.425 20.093

TOTAL 47.837 48.881 49.166 48.771 48.132

Fonts: Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik, i elaboració pròpia.

Quadre 1.11

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPLEATS
A 31 de desembre

1990 1991 1992 1993 1994

Bancs comercials 211.600 216.650 221.700 221.000 219.200

Sector caixes d’estalvis 290.750 306.100 316.351 321.600 324.400

Sector del crèdit cooperatiu 166.500 173.550 178.250 181.400 185.250

TOTAL 668.850 696.300 716.301 724.000 728.850

Fonts: Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.

tants, han experimentat una progressió en els darrers quatre anys com a

conseqüència directa de l’increment del nombre total d’empleats en aquest

període, notablement superior a l’evolució de les xarxes.

En una comparació a nivell europeu, el sistema bancari alemany se

situa en una posició intermèdia pel que fa al nombre d’oficines per cada

10.000 habitants i a les dimensions mitjanes de cada oficina; mentre que la

ratio que mesura el nombre d’empleats en relació amb la població total és

la més elevada d’entre els països analitzats en el present treball.
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Quadre 1.12

RATIOS DE SERVEI BANCARI

1990 1994
Oficines/ Empleats/ Empleats/ Oficines/ Empleats/ Empleats/

10.000 hab. Oficina 1.000 hab. 10.000 hab. Oficina 1.000 hab.

Bancs comercials 0,9 30,7 2,7 0,9 28,5 2,7

Sector caixes d’estalvis 2,5 14,4 3,7 2,5 15,9 4,0

Sector del crèdit cooperatiu 2,6 8,0 2,1 2,5 9,2 2,3

BANCS UNIVERSALS 6,0 14,0 8,4 5,9 15,1 9,0

Fonts: Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik; OCDE, Main Economic Indicators, i elaboració pròpia.

Evolució de les quotes de mercat

Tot i que pel sistema bancari alemany no és possible de realitzar

una comparació de dades homogènia més enllà del 1990 (en què va tenir

lloc la reunificació monetària de les dues Alemanyes), l’evolució de les

quotes de mercat entre 1990 i 1994 presenta unes tendències prou signifi-

catives.

Així, pel que fa al total de balanç, en el quadre 1.13 s’observa una

pèrdua de quota per part dels bancs comercials (sobretot en la categoria de

bancs regionals, però també en la resta de categories), a favor de les institu-

cions de gir regionals i central del sector de les caixes d’estalvis, que són el

tipus d’entitat que ha mostrat més dinamisme en aquest període. També les

cooperatives de crèdit i els bancs hipotecaris han incrementat la seva pre-

sència dins del sector, si bé en menor mesura. Pel que fa als recursos aliens,

els bancs comercials i les caixes d’estalvis són les úniques categories d’enti-

tats que han disminuït la seva quota de mercat.
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Quadre 1.13

EVOLUCIÓ DE LES QUOTES DE MERCAT
A 31 de desembre, en percentatge

Per actius totals Per recursos aliens

1990 1994 Var. 1990 1994 Var.

Bancs comercials 26,9 24,0 (2,9) 20,2 18,9 (1,3)

Grans bancs 8,9 9,0 0,1 8,5 7,5 (1,0)

Bancs regionals i altres 15,3 12,7 (2,6) 10,6 10,4 (0,2)

Sucursals de bancs estrangers 1,5 1,3 (0,2) 0,2 0,2 (0,0)

Banquers privats 1,2 1,0 (0,2) 0,9 0,8 (0,1)

Sector caixes d’estalvis 35,1 38,2 3,1 39,2 39,7 0,5

Institucions regionals i central 14,5 17,7 3,2 13,5 15,8 2,3

Caixes d’estalvis 20,6 20,5 (0,1) 25,7 23,9 (1,8)

Sector del crèdit cooperatiu 15,4 15,2 (0,2) 15,5 15,8 0,3

Institucions regionals i central 4,1 3,3 (0,8) 0,9 1,0 0,1

Cooperatives de crèdit 11,3 11,9 0,6 14,6 14,8 0,2

Total banca universal 77,4 77,4 0,0 74,9 74,4 (0,5)

Bancs hipotecaris 11,7 12,0 0,3 15,2 15,3 0,1

Bancs amb funcions especials 10,9 10,6 (0,3) 9,9 10,3 0,4

Total banca especialista 22,6 22,6 0,0 25,1 25,6 0,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonts: Monthly Report of the Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.

Solvència

A la fi de desembre de 1994, el conjunt d’entitats bancàries alema-

nyes –bancs especialistes inclosos– presentaven un coeficient de recursos

propis mitjà del 10,4%, un 30% per sobre del mínim legalment exigit del

8%. Tal com es posa de manifest en el gràfic 1.2, les diferents categories de

bancs complien en excés aquest mínim.
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1.4. Impacte de la reunificació monetària 

L’1 de juliol de 1990 va tenir lloc la reunificació monetària de les

dues antigues Alemanyes i, per tant, dels seus respectius sectors bancaris.

Això va suposar un canvi brusc per a les entitats bancàries de l’antiga

RDA, en passar d’un sistema d’economia planificada, on el crèdit bancari

era sols un instrument per implementar els plans d’inversió definits políti-

cament, a un entorn plenament competitiu. En aquell sector, el Staatsbank

actuava com a banc central i alhora desenvolupava funcions de banca

comercial, atorgant crèdits a les empreses estatals, mentre que es finança-

va dels fons que captaven les caixes d’estalvis i les cooperatives de crèdit

procedents de l’estalvi de la població. També era responsable, juntament

amb altres entitats complementàries, de l’operativa de comerç exterior.

Com a pas previ a la reforma definitiva i per tal de transformar el sistema

bancari d’un nivell en un de dos nivells compatible amb el de la RFA,

l’1 d’abril de 1990 es va procedir a la separació de les activitats comer-
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cials del Staatsbank, que es van traspassar a dos bancs de nova creació, el

Deutsche Kreditbank (DKB) i el Berliner Stadtbank, que inicialment se-

guien sota control estatal.

La conversió monetària, realitzada l’1 de juliol, va generar en els

balanços de la majoria d’entitats bancàries de l’Alemanya Oriental una situa-

ció de dèficit, ja que actius i passius es van convertir a tipus de canvi dife-

rents. Així, mentre que pels actius es va aplicar una relació de conversió de

1 DM per cada 2 OM, en una part dels dipòsits d’estalvi es va aplicar el

tipus 1 DM : 1 OM. Aquest dèficit es va cobrir mitjançant l’emissió d’uns

actius de compensació contra un Fons de Compensació per a la Conversió

Monetària del qual l’Estat n’és el principal deutor. Aquests actius de com-

pensació també es van utilitzar per cobrir el dèficit addicional generat per

l’important volum de crèdits morosos que es van haver de sanejar i per pro-

veir les entitats amb un capital propi que representés almenys el 4% del

total de balanç. Amb aquestes mesures es pretenia dotar les entitats domici-

liades a l’antiga RDA d’una base financera sòlida, que les equiparés competi-

tivament a les de la RFA i les compensés, per tant, del resultat de decisions

preses en el marc d’una economia totalment dirigida i de les quals no eren

responsables. Els actius de compensació, que són actius negociables, meri-

ten un interès equivalent al FIBOR a tres mesos i la seva amortització va

començar el juliol de 1995 amb quotes anuals equivalents al 2,5%. A la fi de

1994, el saldo sumava 68.128 milions de marcs. La seva administració és a

càrrec del Fons de Compensació/Conversió Monetària, que es va confiar

primer al Staatsbank i que, el 1994, ha assumit el Kreditanstalt für Wieder-

aufbau, en absorbir el Staatsbank.

Hi havia també un altre problema a solucionar: els directius i em-

pleats de l’antiga RDA no tenien ni coneixements teòrics ni experièn-

cia pràctica en el negoci bancari. Amb l’objectiu de resoldre aquest

problema, just abans de la unió monetària el Deutsche Bank i el

Dresdner Bank van establir amb el DKB dos bancs en joint-venture (el

Deutsche Bank-Kreditbank AG i el Dresdner Bank-Kreditbank AG, que
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posteriorment van passar a controlar totalment), els quals es van que-

dar amb les oficines i la major part dels empleats i clients del DKB. A

més, van transferir més de 1.500 empleats a les noves sucursals ubica-

des a l’antiga RDA.

Altres entitats bancàries de la RFA van «esponsoritzar» entitats simi-

lars de l’Alemanya de l’Est. En aquest sentit, és molt il·lustratiu el cas de

les caixes d’estalvis. En el moment de la reunificació, a la RDA hi havia

196 caixes d’estalvis amb unes 3.000 oficines distribuïdes per tot el terri-

tori que gestionaven uns dipòsits de 101.662 milions de marcs, la qual

cosa representava al voltant del 85% de l’estalvi de les famílies. Ja el febrer

de 1990, la Confederació Alemanya de Caixes d’Estalvis va prendre la ini-

ciativa de donar suport al sector de caixes dels cinc nous Länder i va esta-

blir el concepte d’associació. Poques setmanes després, totes les caixes de

l’Alemanya de l’Est tenien una caixa «sòcia» a la RFA, que va controlar a

distància el procés de conversió. En general, la cooperació va comprendre

la formació del personal, l’enviament d’especialistes occidentals a les cai-

xes de l’Est i la implantació d’un nou sistema informàtic de processament

de dades.

El quadre 1.14 mostra algunes de les principals magnituds de les en-

titats domiciliades a l’antiga RDA en el moment de la unificació monetària.

Cal assenyalar que la integració bancària dels nous Länder es va

convertir en un repte de primera magnitud per a les grans entitats bancà-

ries de la RFA i es va convertir en una mena de cursa de velocitat per

aconseguir els millors «trossos» del sector bancari de l’Est. Així, el

Deutsche Bank i el Dresdner Bank, en absorbir les oficines del DKB van

aconseguir una millor posició de sortida que els seus competidors i a la fi

de 1992 tenien, respectivament, 349 i 239 oficines als nous territoris. El

WestDeutsche Landesbank va adquirir el Deutsche Aussenhandelsbank, una

institució especial de crèdit centrada en el comerç internacional, i disposa

de 12 oficines. El Commerzbank ha enfocat l’expansió amb la creació d’una
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xarxa pròpia de sucursals que, a la fi de 1992, comptava amb més de 100

oficines. Bancs estrangers, com el Citicorp, el Barclays Bank o el Bank of

Tokyo, també han establert sucursals a l’antiga RDA. Actualment, més de

140 bancs alemanys i estrangers desenvolupen la seva activitat als cinc

Länder de l’antiga RDA mitjançant una xarxa de 1.500 oficines, a part de

totes les caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit que hi estan establertes.

En total, en aquests cinc Länder hi treballen més de 69.000 persones.

Quadre 1.14

ESTRUCTURA DEL SISTEMA BANCARI DE L’EX-RDA
1 de juliol de 1990, en milions de DM

Nombre Actius % Crèdits % Dipòsits %

Bancs de crèdit 4 233.132 42,0 149.838 75,1 47.823 26,2

Caixes d’estalvis 196 106.571 19,2 10.211 5,1 101.662 55,6

Cooperatives de crèdit 362 23.737 4,3 2.500 1,3 20.102 11,0

Altres entitats 4 191.203 34,5 36.955 18,5 13.187 7,2

TOTAL 566 554.643 100,0 199.504 100,0 182.774 100,0

Fonts: Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik nach Bankengruppen, agost 1991, i elaboració pròpia.

En resum, els bancs de la RFA van veure la gran oportunitat que

representava l’expansió «a casa». A títol d’exemple, mentre que a la RFA hi

havia una mitjana de 1.400 habitants per sucursal bancària, a l’antiga RDA

n’hi havia 3.400. Per tant, durant els anys següents a la reunificació han cen-

trat les seves inversions en el mercat de la ex-RDA, i l’expansió a la resta

d’Europa ha quedat en un segon pla.
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II. EL SISTEMA BANCARI DE FRANÇA

2.1. Organització institucional

El sistema bancari francès està regit per la Llei 84-46 de 24 de gener

de 1984 relativa a l’activitat i control de les entitats de crèdit, més coneguda

com a Llei Bancària. Aquesta llei desenvolupa els conceptes d’entitat de

crèdit i d’operació bancària, estableix el model de banca universal per a les

entitats de crèdit –la qual cosa no vol dir que no n’hi hagi d’especialitzades

per motius vocacionals– i les sotmet a les mateixes autoritats de supervisió

i control i a una reglamentació homogènia. La Llei Bancària ha estat objecte

de diverses modificacions posteriors, entre les quals destaca la introduïda

per la Llei 92-665 de 16 de juliol de 1992, que incorpora el concepte de

passaport europeu previst a la normativa comunitària.

D’altra banda, la Llei Bancària deixa fora del seu camp d’aplicació

algunes institucions molt pròximes a l’Estat que, tanmateix, estan autoritza-

des a realitzar les operacions bancàries previstes a les seves normatives. Es

tracta del Tresor, la Banque de France, els serveis financers de Correus, els

Instituts Emissors dels Territoris d’Ultramar i la Caisse des Dépôts et Con-

signations.

Les entitats de crèdit actuen sota la tutela del Ministeri d’Economia i

de la Banque de France. Dins del ministeri, és la Direcció del Tresor la que té

competència sobre el sector. La Banque de France, com a banc central del

sistema, té encomanada la funció de reglamentació i vigilància del sistema

bancari i dels mercats de capitals, juntament amb les altres funcions típiques

d’un banc central: emissió del diner legal, definició i aplicació de la política

monetària, gestió dels mitjans de pagament, dels sistemes de canvi i de les

reserves d’or i divises, i prestació de serveis d’interès econòmic general (cen-

tral de riscos, central de balanços, enquestes de conjuntura). La Llei 93-980

de 4 d’agost de 1993 regula l’estatut i funcions de la Banque de France.
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El Ministeri d’Economia i la Banque de France es reparteixen la pre-

sidència i la vicepresidència de les quatre institucions que exerceixen les

funcions de reglamentació, control i tutela del sector:

■ Consell Nacional del Crèdit (CNC). És un organisme de tipus consul-

tiu que estudia les condicions de funcionament del sistema bancari i

financer. Està presidit pel ministre d’Economia i n’és vicepresident el

governador de la Banque de France.

■ Comitè de Reglamentació Bancària (CRB). Estableix la normativa de

caràcter general aplicable a les entitats de crèdit. En concret, té com-

petència sobre la definició del capital mínim, les condicions per a la

implantació de sucursals, la presa de participacions, l’operativa bancà-

ria, l’organització de serveis comuns i la definició de la normativa comp-

table i de les normes de gestió relatives a la liquiditat, solvència i equili-

bri financer de les entitats. El ministre d’Economia i el governador del

banc central en són, respectivament, president i vicepresident.

■ Comitè de les Entitats de Crèdit (CEC). Presidit pel governador de la

Banque de France, és el responsable del registre de les entitats de crèdit.

És qui atorga les autoritzacions individuals d’establiment i revoca les

llicències.

■ Comissió Bancària (CB). Supervisa la situació financera de les entitats i

el compliment de les ratios obligatòries i de la reglamentació bancària en

general,per a la qual cosa utilitza agents de la Banque de France. Té poders

disciplinaris, i per tant imposa sancions. Està presidida pel governador de

la Banque de France i també en forma part el director del Tresor.

Cal remarcar que la legislació bancària francesa també s’aplica a les

entitats de crèdit amb seu a Mònaco, en virtut d’un acord entre els dos

governs de data 27 de novembre de 1987.

Pel que fa a l’organització de la professió, la Llei Bancària estableix

l’obligació que tenen les entitats de crèdit d’adherir-se a un organisme pro-
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fessional o a un òrgan central que les representi en les relacions amb la

Banque de France i altres autoritats financeres nacionals i internacionals. Els

òrgans centrals tenen, a més, competències de control sobre els seus mem-

bres, ja que són responsables del bon funcionament de les entitats afiliades,

de la seva liquiditat i solvència i del compliment de la normativa vigent.

Poden imposar sancions dins del marc de la normativa que els és pròpia.

Així, en funció del seu estatut, cada entitat de crèdit ha d’adherir-se

a un dels òrgans següents:

■ Organismes professionals: Associació Francesa de Bancs, Associació

Francesa de Societats Financeres, Agrupació d’Institucions Financeres

Especialitzades i Conferència Permanent de les Caixes de Crèdit Mu-

nicipal.

■ Òrgans centrals: Caixa Nacional del Crèdit Agrícola, Cambra Sindical

dels Bancs Populars, Caixa Central del Crèdit Cooperatiu, Confederació

Nacional del Crèdit Mutualista, Centre Nacional de les Caixes d’Estalvi i

de Previsió i Cambra Sindical de les Societats Anònimes de Crèdit

Immobiliari.

El Ministeri d’Economia està representat als òrgans centrals mit-

jançant el nomenament d’un Comissari del Govern.

En un segon nivell, tots els òrgans professionals o centrals estan

adherits obligatòriament a l’Associació Francesa d’Entitats de Crèdit

(AFEC), que té com a finalitats la representació dels interessos col·lectius de

les entitats davant dels poders públics, la informació als afiliats i al públic,

l’estudi de temes d’interès comú amb elaboració de recomanacions, l’afavo-

riment de la cooperació entre les diverses xarxes i l’organització i gestió de

serveis d’interès comú.

A continuació es presenta de forma gràfica la composició del sector

creditici francès.
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EL SISTEMA BANCARI DE FRANÇA

MINISTERI
D’ECONOMIA 
I FINANCES

BANQUE DE
FRANCE

ENTITATS 
DE 

CRÈDIT

COMITÈ DE
LES ENTITATS 

DE CRÈDIT

COMISSIÓ
BANCÀRIA

CONSELL
NACIONAL

DEL CRÈDIT

BANCS AFB

BANCS
MUTUALISTES 
O COOPERA-

TIUS

CAIXES
REGIONALS

CAIXES
LOCALS

BANCS 
POPULARS

CAIXES FEDE-
RALS

CAIXES
LOCALS

COOPERATIVE
S 

DE CRÈDIT

CRÈDIT MARÍ-
TIM MUTUA-

CAIXES 
D’ESTALVI I 

DE PREVISIÓ

CAIXES 
DE CRÈDIT 
MUNICIPAL

SOCIETATS 
FINANCERES

INSTITUCIONS
FINANCERES

ESPECIALITZA-
DES

COMITÈ DE 
REGLAMENTA

CIÓ
BANCÀRIA

ASSOCIACIÓ
FRANCESA 
DE BANCS

CAIXA
NACIONAL

DEL CRÈDIT 
AGRICOLA

CAMBRA 
SINDICAL

DELS BANCS 
POPULARS

CONFEDERACI
Ó NACIONAL
DEL CRÈDIT
MUTUALISTA

CAIXA
CENTRAL DEL

CRÈDIT
COOPERATIU

ASSOCIACIÓ 
FRANCESA 

D’ENTITATS
DE CRÈDIT

CENTRE 
NACIONAL DE

LES CAIXES
D’ESTALVI 

I DE PREVISIÓ

CONFERÈNCIA
PERMANENT

DE LES CAIXES
DE CRÈDIT
MUNICIPAL

ASSOCIACIÓ
FRANCESA 

DE SOCIETATS
FINANCERES

AGRUPACIÓ
D’INSTITUCIO

NS
FINANCERES

ESPECIALITZA



2.2. Estructura del sistema

L’article 18 de la Llei Bancària relaciona els diferents tipus d’entitats

de crèdit i les classifica en dues categories:

■ Entitats acollides a un règim d’autorització plena, que els permet de rea-

litzar tot tipus d’operacions bancàries. En particular les habilita per

rebre fons del públic a qualsevol termini i, per tant, poden captar dipò-

sits a la vista o a un termini inferior a dos anys. Són les entitats de dipò-

sit pròpiament dites.

■ Entitats que disposen d’una autorització restringida, que només els per-

met d’efectuar les operacions assenyalades de forma expressa per l’es-

mentada autorització o bé pel seu propi estatut. En particular, no poden

rebre dipòsits a la vista o a un termini inferior a dos anys.

En el quadre 2.1 es relacionen els tipus d’entitats que pertanyen a

cadascuna de les dues categories, com també el seu pes dins del conjunt

del sistema pel que fa al nombre d’entitats operants i a les seves quotes de

mercat per total de balanç, crèdits i recursos aliens.

La primera categoria d’entitats de crèdit –formada pels bancs, bancs

mutualistes o cooperatius, caixes d’estalvi i de previsió i caixes de crèdit

municipal– representa més del 81% del sistema creditici pel que fa al volum

de negoci, tot i que numèricament és molt inferior. Pel que fa a les societats

financeres i a les institucions especialitzades, el seu balanç total representa

prop del 19% del sistema creditici, si bé, a causa de les seves particularitats

operatives, la seva quota de mercat és superior en el cas dels crèdits (un

23,2%) i inferior en el dels recursos aliens (16,2%).
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Quadre 2.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1994

Entitats Actius Inversions Recursos
totals creditícies aliens(*)

Nombre % % % %

Entitats amb autorització plena 623 38,2 81,4 76,8 83,8

Bancs AFB 427 26,2 58,2 49,0 53,9

Bancs mutualistes o cooperatius 140 8,6 16,9 22,5 21,0

Caixes d’estalvi i de previsió 35 2,1 6,2 5,2 8,8

Caixes de crèdit municipal 21 1,3 0,1 0,1 0,1

Entitats amb autorització restringida 1.009 61,8 18,6 23,2 16,2

Societats financeres 977 59,8 10,5 8,3 7,4

Institucions financeres especialitzades 32 2,0 8,1 14,9 8,8

TOTAL 1.632 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Total, en milers de milions de FF 16.332,9 6.223,9 9.656,5

(*) Inclou els dipòsits de clients i els emprèstits.
Fonts: Commission Bancaire, Rapport Annuel 1994 i Analyses Comparatives 1994, Volum 1, i elaboració pròpia.

D’altra banda, també es presenten les xarxes d’oficines i les planti-

lles de les entitats pròpiament de dipòsit, que són les que han desenvolupat

una major estructura.

Quadre 2.2

ENTITATS DE DIPÒSIT. MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1994

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Bancs AFB 10.428 41,1 226.300 59,2

Bancs mutualistes o cooperatius 10.624 41,8 119.244 31,2

Caixes d’estalvi i de previsió 4.260 16,8 35.671 9,3

Caixes de crèdit municipal 77 0,3 1.220 0,3

TOTAL 25.389 100,0 382.435 100,0

Nota: No s’hi inclouen les dades corresponents a les sucursals a l’estranger.
Fonts: Commission Bancaire, Rapport Annuel 1994, i elaboració pròpia.
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En els apartats que segueixen es farà una descripció de les principals

característiques de cada tipus d’entitat de crèdit francesa. Per aquest motiu,

tant la informació dels quadres anteriors com la del quadre 2.3, que fa

referència a l’estructura del balanç de cadascun dels principals tipus d’enti-

tat de crèdit, s’utilitzaran per complementar les descripcions.

Quadre 2.3

ESTRUCTURA DE BALANÇ PER CATEGORIES D’ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre de 1994, en percentatge

Bancs Bancs Caixes Caixes de Societats Institucions

AFB mutualistes o d’estalvi i crèdit financeres financeres
cooperatius de previsió municipal especialit.

Tresoreria 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 0,0

Entitats de crèdit 34,9 26,6 49,2 20,7 21,5 17,9

Inversions creditícies 32,1 50,9 31,8 64,9 29,8 70,0

Cartera de valors 27,9 15,6 14,2 7,3 25,0 7,2

Immobilitzat 0,8 1,0 1,4 4,3 21,6 0,8

Altres comptes 4,1 5,6 3,1 2,3 2,0 4,1

TOTAL ACTIU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Entitats de crèdit 37,8 16,3 9,7 14,6 41,5 22,2

Dipòsits 20,8 55,4 83,2 23,8 2,9 0,6

Emprèstits 33,9 18,3 1,2 42,4 38,8 63,0

Altres comptes 4,1 4,7 1,6 4,9 5,4 8,3

Recursos propis 3,4 5,3 4,3 14,3 11,4 5,9

TOTAL PASSIU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:
Actiu = Passiu,
en m.m. de FF 9.507,6 2.754,9 1.008,8 14,1 1.719,5 1.328,0

Fonts: Commission Bancaire, Analyses Comparatives 1994, Volum 1, i elaboració pròpia.

Bancs AFB

Aquesta categoria agrupa 427 entitats, de les quals 322 són societats

constituïdes segons el dret francès, 90 són sucursals d’entitats estrangeres

(46 procedents de països de la UE) i 15 són entitats autoritzades a desenvo-

lupar la seva activitat a Mònaco. Cal assenyalar, tanmateix, que els 322 bancs
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constituïts segons la legislació francesa pertanyen a 143 grups indepen-

dents entre si.

Les entitats autoritzades en qualitat de banc constitueixen de bon

tros la part més important del sistema bancari francès. El seu balanç repre-

senta el 58,2% dels actius totals del sistema, tenen concedits el 49% dels

crèdits i capten el 53,9% dels recursos procedents de clients. Disposen d’u-

na xarxa de 10.428 oficines i de 226.300 empleats.

Tots els bancs són societats mercantils, la majoria societats anòni-

mes, si bé també hi ha societats col·lectives i comanditàries. Estan afiliats a

l’Associació Francesa de Bancs (AFB).

Dins del grup de bancs AFB es poden distingir diferents subagrupa-

cions en funció de la dimensió, la naturalesa de l’activitat o la densitat de la

xarxa, tal com consta a l’informe anual del CEC:

■ Els tres grans bancs, que són la Banque Nationale de Paris, el Crédit

Lyonnais i la Société Générale. Aquestes tres entitats tenen en comú una

extensa xarxa d’oficines, una activitat molt diversificada i una important

implantació a nivell internacional. Així, les seves 5.559 oficines repre-

senten el 21,9% del total del sistema, i el seu balanç el 24,1% dels actius

totals del sistema bancari. Aquests tres bancs són societats matrius de

grups molt diversificats que comprenen els àmbits bancari, financer,

assegurador i d’altres serveis no financers, tant a nivell nacional com

internacional. Només considerant les entitats de dret francès, aquests

tres bancs controlen 46 bancs i 69 societats financeres.

■ Els grans bancs amb vocació general. En aquest grup es troben,

entre d’altres, la Banque Paribas, la Banque Indosuez i el Crédit

Commercial de France –entitats bàsicament orientades a grans empre-

ses, operacions de mercat i internacionals–, i el Crédit du Nord (que

pertany al grup Paribas) i el grup de bancs de la Compagnie Financière

de CIC et de l’Union Européenne, que tenen una important clientela

de particulars i xarxes d’oficines significatives. Les entitats esmentades
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controlen 45 bancs i 54 societats financeres i tenen també nombroses

filials a l’estranger.

■ Els bancs regionals i locals. Són 60 entitats, de les quals només 10 no

pertanyen a un altre grup bancari; tenen una implantació més limitada,

una dimensió entre mitjana i petita i una clientela de particulars i de

petites i mitjanes empreses.

■ Els bancs de finançament especialitzat, l’activitat dels quals està

centrada en un tipus de crèdit concret (crèdits immobiliaris, finança-

ment de vendes a termini...).

■ Els bancs de mercat, que realitzen operacions de col·locació, arbitrat-

ge i gestió en els diferents mercats monetaris i de capitals. Tenen poca

activitat en els àmbits de captació de dipòsits i distribució de crèdits.

■ Els bancs sota control estranger, que es divideixen en 96 bancs de

dret francès controlats per entitats estrangeres i 90 sucursals estrangeres.

Quadre 2.4

PRINCIPALS BANCS FRANCESOS. DADES INDIVIDUALS
A 31 de desembre de 1994, en milions de pessetes

Actius totals Recursos aliens

Société Générale 33.932.508 17.039.767

Crédit Lyonnais 31.610.089 14.518.529

Banque Nationale de Paris 31.255.840 17.023.899

Banque Paribas 17.005.197 3.473.575

Banque Indosuez 7.571.576 3.355.229

Crédit Commercial de France 6.746.826 2.405.973

CIC-Paris 2.582.642 1.226.924

Crédit du Nord 2.569.410 1.704.842

Tipus de canvi a la fi de 1994: 1 FF = 24,64 pessetes.
Fonts: Informes Anuals de les entitats; Commission Bancaire,Comptes Annuels des Établissements de Crédit 1994, i ela-
boració pròpia.
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Bancs mutualistes o cooperatius

Les entitats mutualistes o cooperatives constitueixen el segon grup en

importància dins del sistema bancari francès. S’organitzen al voltant de quatre

xarxes encapçalades per un dels òrgans centrals designats per la Llei

Bancària:

■ El grup de les caixes del crèdit agrícola mutualista, afiliades a la Caisse

Nationale de Crédit Agricole.

■ El grup dels bancs populars, afiliats a la Chambre Syndicale des Banques

Populaires.

■ El grup de les caixes del crèdit mutualista, afiliades a la Confédération

Nationale du Crédit Mutuel.

■ El grup del crèdit cooperatiu, afiliat a la Caisse Centrale de Crédit

Coopératif.

En total són 140 entitats, on treballen 119.244 empleats. Amb un

total de 10.624 oficines, tenen la xarxa més densa de tot el sistema i con-

centren el 16,9% dels actius totals bancaris i el 22,5% i 21%, respectiva-

ment, de les inversions creditícies i dels recursos de clients.

Precisament, aquesta major quota dels crèdits i dipòsits en relació amb

el total d’actius (que es correspon amb el major pes que aquestes partides

tenen dins l’estructura de balanç en relació amb altres categories d’entitats) és

il·lustrativa d’una de les característiques comunes a totes les entitats de crèdit

d’aquesta categoria: la seva vocació de banca al detall, per a la qual cosa han

desenvolupat una peculiar estructura jerarquitzada i descentralitzada.

Els bancs mutualistes, en principi, poden fer tot tipus d’operacions

bancàries, si bé la normativa que els és pròpia limita les seves activitats a un

territori concret i,en alguns casos,a un tipus de clientela determinada.
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Quadre 2.5

BANCS MUTUALISTES O COOPERATIUS
A 31 de desembre de 1994

Entitats Oficines Empleats

Nombre % Nombre % Nombre %

Crédit Agricole 69 49,3 5.684 53,5 68.838 57,7

Banques Populaires 32 22,8 1.653 15,5 26.340 22,1

Crédit Mutuel 27 19,3 3.132 29,5 22.081 18,5

Crédit Coopératif 12 8,6 155 1,5 1.985 1,7

TOTAL 140 100,0 10.624 100,0 119.244 100,0

Fonts: Rapport du Comité des Établissements de Crédit, 1994, i elaboració pròpia.

Crédit Agricole

És la més important de les xarxes mutualistes. Nascut fa més d’un

segle per finançar el món agrícola, el Crédit Agricole és actualment un banc

universal que pot desenvolupar la seva activitat a tots els mercats. És la pri-

mera entitat francesa i la segona europea per volum d’actius consolidats.

Tanmateix, continua mantenint una relació de privilegi amb el sector agrí-

cola, ja que el 80% del finançament total d’aquest sector prové del Crédit

Agricole. S’estructura en tres nivells:

■ 2.850 caixes locals, que són les que apleguen els socis de base i posseei-

xen, a la vegada, el capital de les caixes regionals. Aquestes caixes no

reben una autorització individual sinó que disposen d’una autorització

col·lectiva atorgada a la caixa regional de la qual són sòcies, que és alesho-

res l’única obligada al compliment de les diferents normes de supervisió

bancària.

■ 68 caixes regionals,que són societats cooperatives que exerceixen la seva

activitat en una zona determinada, que coincideix generalment amb un o

més departaments.Gestionen els recursos captats per les entitats locals.

■ La Caisse Nationale de Crédit Agricole, que és una societat anònima

amb el capital distribuït entre les caixes regionals (91%) i els empleats
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(un 9%). A part de les funcions pròpies d’un òrgan central, també gestio-

na els actius líquids del grup, intervé en els mercats de capitals i és res-

ponsable de l’activitat internacional del grup.

El grup del Crédit Agricole opera a través d’una xarxa de 5.684 ofi-

cines permanents, que és la que figura a les estadístiques oficials de la

Commission Bancaire. Tanmateix, el total de punts de venda és molt més

nombrós: el nombre total d’agències és de 8.342, a les quals s’han d’afegir

els 10.000 «Punts Verds» instal·lats en comerços que ofereixen a la clien-

tela del Crédit Agricole els serveis bancaris més corrents. La plantilla és

de 68.838 empleats i té més de 5,5 milions de socis. La seva activitat,

abans limitada als socis, s’amplia a pràcticament totes les persones físi-

ques i jurídiques. En aquest sentit poden captar recursos de tercers, si bé

destinen la major part del finançament als membres. Tanmateix, cal tenir

en compte que actualment no hi ha limitacions per accedir a la qualitat

de soci cooperatiu. Destaca la seva activitat de captació de dipòsits de

clients, el saldo dels quals representa al voltant del 23% de tots els captats

per les entitats de dipòsit. D’altra banda, el grup té una presència signifi-

cativa a l’estranger, amb 13 filials, 6 sucursals i 11 oficines de representa-

ció. Destaquen les seves participacions d’un 20% en el capital del Banco

Ambrosiano Veneto (Itàlia) i del Banco Espirito Santo (Portugal). La pro-

jecció internacional del Crédit Agricole es veurà fortament potenciada

quan es faci efectiva l’adquisició del 51% de la Banque Indosuez, la filial

bancària del Groupe Suez, que s’ha anunciat a començaments de maig 

de 1996.

A la fi de 1994, el balanç consolidat del Crédit Agricole sumava 43,2

bilions de pessetes.

Banques Populaires

Els bancs populars són societats cooperatives que van ser creades

per artesans, comerciants i petits industrials com a solució a les seves neces-

sitats de finançament. Constitueixen la segona xarxa mutualista en importàn-
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cia, que està integrada per 32 bancs populars, amb 1.653 oficines que cobrei-

xen tot el territori francès i 26.340 empleats. S’estructura en dos nivells:

■ 30 bancs regionals, que només poden actuar en un àmbit geogràfic

determinat, i 1 banc amb especialització sectorial: la CASDEN-Banque

Populaire o Caixa d’ajuda social a l’educació nacional.

■ 2 organismes centrals: la Chambre Syndicale des Banques Populaires,

que exerceix com a òrgan central de la xarxa, i la Caisse Centrale des

Banques Populaires, que centralitza funcions financeres i tècniques i a la

vegada està constituïda com a banc popular.

El grup inclou també 125 entitats de garantia recíproca i altres filials

especialitzades, també pertanyents a la categoria de societats financeres.

Els bancs populars poden fer tota mena d’operacions bancàries.

Reben dipòsits de tot tipus de persones, mentre que els crèdits els atorguen

bàsicament als seus socis, condició a la qual poden accedir les petites i mitja-

nes empreses industrials, comercials o artesanals, els professionals liberals i

els particulars. El grup compta actualment amb 1.860.000 socis i 3.750.000

clients, i el seu balanç global suma 11,4 bilions de pessetes.

Crédit Mutuel

A la fi de 1994 està integrat per 27 entitats, que disposen d’una

xarxa de 3.132 oficines i d’una plantilla de 22.081 persones. Les caixes

de crèdit mutualista no tenen restriccions legals a la seva activitat, si bé

el seu objectiu principal és la captació de l’estalvi de particulars i famí-

lies i la concessió de préstecs als seus socis, condició a la qual pot acce-

dir qualsevol.

El Crédit Mutuel té una organització a tres nivells, similar a la del

Crédit Agricole:

■ 1.953 caixes locals, constituïdes com a societats cooperatives de capital

variable, que són propietat de 5 milions de socis. A l’igual que les caixes
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locals del crèdit agrícola, aquestes caixes es beneficien d’una autoritza-

ció col·lectiva concedida a la caixa federal que les agrupa.

■ 25 caixes federals, 7 de les quals procedeixen de la desapareguda xarxa

del crèdit mutualista agrícola i rural, que exerceixen la seva activitat

bancària en una zona determinada i són responsables de la gestió de les

caixes locals de la seva zona, que en són els seus socis. El subgrup del

crèdit mutualista agrícola i rural té l’activitat totalment orientada al finan-

çament de l’agricultura i, en particular, de les cooperatives.

■ A nivell nacional, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel desenvo-

lupa les funcions d’òrgan central, mentre que la Caisse Centrale du

Crédit Mutuel i les seves filials especialistes assumeixen les funcions

financeres i logístiques.

El balanç global del Crédit Mutuel, a la fi de 1994, és d’11,8 bilions

de pessetes.

Crédit Coopératif

La xarxa del Crédit Coopératif té vocació de ser el banc de les orga-

nitzacions de l’economia social no agrícola, com cooperatives, mútues i

associacions. La Caisse Centrale du Crédit Coopératif n’és l’òrgan central, i

també centralitza les funcions financeres del grup. La xarxa inclou 4 enti-

tats cooperatives de crèdit i 8 caixes regionals del crèdit marítim mutualis-

ta. Aquestes últimes financen les activitats relacionades amb la pesca artesa-

nal i el món marí, si bé poden rebre dipòsits de tothom. El Crédit

Coopératif disposa d’un total de 155 oficines i 1.985 empleats.

Caixes d’estalvi i de previsió

Les caisses d’épargne et de prévoyance són entitats de crèdit amb

finalitat no lucrativa, un tipus de societat no identificable amb cap altra

categoria jurídica. La gestió d’aquestes entitats va a càrrec d’un Directori de

com a màxim cinc membres o d’un director general únic. Les funcions de
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control de la gestió i la formulació de les línies d’actuació comercial i finan-

cera corresponen al Consell d’Orientació i Supervisió, òrgan de govern

suprem de les caixes, que es compon d’un màxim de 21 membres en repre-

sentació de les administracions locals, dels treballadors, de clients particu-

lars i de clients amb personalitat jurídica.

Una llei de 17 de gener de 1987 les autoritza a realitzar totes les ope-

racions bancàries en benefici de persones físiques i jurídiques de dret

públic o privat, amb l’excepció de les empreses cotitzades a borsa. Les 35

caixes d’estalvis existents a la fi de 1994 gestionen el 6,2% dels actius totals,

el 5,2% dels crèdits i el 8,8% dels recursos aliens del sistema. En particular,

concentren el 19,1% dels dipòsits de clients, ja que aquests recursos consti-

tueixen la seva principal font de finançament, com es pot comprovar en la

seva estructura de balanç. Disposen d’una xarxa de 4.260 oficines i de

35.671 empleats.

La caixa de major dimensió és la Caisse d’Épargne Ile-de-France

Paris, que a la fi de 1994 tenia uns actius de 2.350.000 milions de pessetes

i uns recursos aliens que sumaven 2.026.000 milions de pessetes.

Tanmateix, el conjunt de caixes d’estalvis, encapçalat pel seu òrgan cen-

tral, el Centre National des Caisses d’Épargne et de Prévoyance (CENCEP),

presenta els seus comptes de forma agregada, sota el nom de Groupe

Caisse d’Épargne. A la fi de 1994, el balanç agregat del grup sumava 24,7

bilions de pessetes.

L’organització del sector de caixes d’estalvis ha sofert, en els darrers

anys, importants transformacions arran de la llei de 10 de juliol de 1991,

que modifica l’anterior de juliol de 1983.

Entre altres punts, la llei de 1991 va definir un programa de fusions,

com a resultat del qual les 186 caixes existents a la fi de 1990 s’han conver-

tit actualment en 35 (de les quals 4 en territoris d’ultramar), que s’han

embarcat en un important procés de modernització. A més, va suprimir les

21 SOREFI (societats regionals de finançament), que eren propietat al 50%
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de les caixes de la regió i de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), i

que fins aleshores eren les responsables de gestionar la part de recursos

captats per les caixes d’estalvis que no centralitza la CDC.

Amb la desaparició de les SOREFI, les noves caixes d’estalvis, de

dimensió regional, són per fi entitats de crèdit completament autònomes i

responsables de la seva gestió financera. Tan sols els recursos captats a tra-

vés del livret A són traspassats a la Caisse des Dépôts et Consignations,

que els destina al finançament de l’habitatge social. El livret A –durant

molts anys únic producte de les caixes d’estalvis– té un tipus d’interès

reglamentat i exempt fiscalment, i té garantia estatal. Junt amb la caixa pos-

tal, les caixes d’estalvis tenen el monopoli d’aquest producte, si bé el

Crédit Mutuel ofereix el livret bleu, d’idèntiques característiques. A la fi de

1994, el livret A de les caixes aplegava 416.800 milions de francs (10,3

bilions de pessetes) i representava el 49,7% de tots els seus dipòsits i el

41,5% dels actius totals.

La funció de caixa central del grup la desenvolupen dues societats

financeres nacionals, creades conjuntament amb la Caisse des Dépôts et

Consignations (CDC):

■ La Société Centrale des Caisses d’Épargne pour l’Émission et le Crédit

(65% propietat de les caixes; 35% de la CDC), que ofereix refinançament

a les entitats del grup mitjançant emissions en els mercats de capitals i

participa en grans operacions de finançament.

■ La Société Centrale de Trésorerie (65% CDC, 35% caixes), que centralit-

za la liquiditat i manté els comptes corrents de les caixes d’estalvis.

Tanmateix, a la fi de 1995 s’han fusionat aquestes dues societats per

crear una única caixa central, la Caisse Centrale des Caisses d’Épargne et de

Prévoyance (CCCEP), que n’ha assumit les funcions. Un 60% del seu capital

està en mans del Groupe Caisse d’Épargne, i un 40% de la CDC.
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Crèdit municipal

Les 21 caixes de crèdit municipal són entitats públiques de crèdit

i ajuda social que tenen el monopoli de la concessió de préstecs amb

penyora. També estan autoritzades a captar dipòsits de particulars i de

persones jurídiques, a proveir mitjans de pagament i a concedir préstecs

a persones físiques i a certes persones jurídiques (entitats públiques

locals i associacions amb finalitat social o cultural). La inversió en crèdits

representa un 64,9% del balanç.

Les caixes de crèdit municipal actuen a través d’una xarxa de 77 ofi-

cines i tenen 1.220 empleats. El pes que tenen dins del conjunt del sistema

bancari és molt reduït: el seu balanç només representa el 0,1% dels actius

totals del sistema.

Estan adherides a un organisme professional, la Conférence Perma-

nente des Caisses de Crédit Municipal.

Societats financeres

Les societats financeres són entitats de crèdit que poden fer les ope-

racions bancàries previstes per la seva autorització individual o per les dis-

posicions legislatives o reglamentàries específiques corresponents. Poden

rebre dipòsits del públic, exceptuant els dipòsits a la vista o a un termini

inferior a dos anys.

A la fi de 1994 actuen a França 977 societats financeres, de les quals

8 eren entitats monegasques, on treballen 19.500 empleats, i que apleguen

el 10,5% dels actius totals del sistema.

Les societats financeres constitueixen un grup molt divers, si bé

tenen en comú les següents característiques:

■ Normalment formen part d’altres grups bancaris.
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■ Són les entitats de crèdit amb un major recurs a l’interbancari (un

41,5% dels recursos) com a font de finançament.

■ La seva activitat està normalment especialitzada en funció d’una operati-

va creditícia o d’una tècnica de finançament especialitzada, si bé en

alguns casos l’especialització respon a d’altres criteris, com ara el tipus

de clientela o el sector econòmic a què va dirigida la seva activitat.

■ La majoria estan afiliades a un organisme professional, l’Association

Française des Sociétés Financières, si bé 296 estan adherides a d’altres

òrgans centrals perquè pertanyen als seus grups.

Entre les societats financeres hi ha, entre d’altres, 161 societats de

caució mútua, 132 societats anònimes de crèdit immobiliari, 74 Sicomi

(societats immobiliàries per al comerç i la indústria), 75 societats de leasing

mobiliari i 44 de leasing immobiliari, 61 societats de crèdit al consum i 156

entitats de cartera o maisons de titres.

Institucions financeres especialitzades

Es tracta de 32 entitats de crèdit molt diverses a les quals, segons

estableix l’article 18 de la Llei Bancària, l’Estat ha confiat una missió perma-

nent d’interès públic. No poden fer altres operacions bancàries que les rela-

cionades amb l’esmentada missió ni poden rebre dipòsits a la vista o a

menys de 2 anys, llevat que sigui a títol accessori. Aquestes entitats, que ges-

tionen el 8,1% dels actius totals del sistema i disposen de 10.018 empleats,

intervenen en cinc àrees principals d’activitat:

■ El finançament d’empreses a termini mitjà i llarg, ja sigui directament o

sota forma de garanties: Crédit National, CEPCE, SOFARIS i les 21 socie-

tats de desenvolupament regional.

■ El finançament immobiliari, habitatge social inclòs: Crédit Foncier de

France, Comptoir des Entrepreneurs i Caisse de Garantie du Logement

Social.
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■ El finançament de les administracions locals: Crédit Local de France.

■ El finançament dels territoris d’ultramar i de països en vies de desenvo-

lupament: SOCREDOM i Caisse Française de Développement.

■ Les activitats de compensació i de garantia en els mercats de capitals:

Société des Bourses Françaises i Matif SA.

Atesa l’especialització d’aquestes entitats, el seu pes dins del total de

crèdits atorgats pel sector és molt elevat: el 14,9%.

2.3. Característiques generals

Dimensió 

França és un país amb un sistema bancari de grans dimensions, tant

pel que fa al seu pes dins del conjunt de l’economia francesa com per l’en-

vergadura de les seves entitats.

Quadre 2.6

DADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS FRANCESOS
A 31 de desembre de 1994, en milers de milions de pessetes

Actius totals Posició Recursos
Oficines Empleats

consolidats (*) aliens

Crédit Agricole 43.225,9 2 32.092,0 8.342 73.590

Crédit Lyonnais 43.193,2 3 22.602,1 4.488 68.291

Société Générale 36.620,5 7 19.011,1 2.500 44.964

Banque Nationale de Paris 35.781,3 8 20.589,7 2.511 54.469

Groupe Paribas 31.906,4 13 12.104,1 n.d. 9.051

Groupe Caisse d’Épargne 24.747,8 17 20.897,3 4.260 35.671

Union Européenne de CIC 12.887,9 37 7.637,5 1.392 22.200

Crédit Mutuel 11.762,2 43 8.298,1 3.132 22.081

Groupe des Banques Populaires 11.414,4 44 7.336,3 1.837 26.340

Banque Indosuez 10.054,9 49 4.568,5 48 11.928

(*) Posició, per saldo d’actius totals, en el rànquing d’entitats bancàries europees publicat per la revista «The Banker» de
setembre 1995. Tipus de canvi a la fi de 1994, 1 FF = 24,64 pessetes.
Fonts: Informes Anuals de les entitats; Commission Bancaire,Comptes Annuels des Établissements de Crédit 1994, i ela-
boració pròpia.
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Així, els actius totals del sistema bancari representaven, a la fi de

1994, el 221,2% del producte interior brut, percentatge que es compara molt

favorablement amb el de la majoria dels altres països analitzats en aquest

estudi.

Pel que fa a les entitats, només cal veure en el quadre 2.6 que entre

les deu primeres entitats de crèdit europees per volum d’actius n’hi ha qua-

tre de franceses. A nivell mundial, aquestes quatre primeres entitats ocupa-

ven, respectivament, les posicions 12, 13, 19 i 20 del rànquing publicat per

la revista «The Banker». De fet, França és el segon país que té més bancs

situats entre els 25 primers del món, només per sota del Japó, que en té 12.

Concentració

L’Informe anual de la Commission Bancaire fa un seguiment de l’evo-

lució del grau de concentració del sistema bancari francès, mesurada pel pes

de l’activitat de les entitats individuals i xarxes d’entitats més importants en

relació amb l’activitat global total. La situació i evolució de la concentració

bancària en el sistema bancari francès queda resumida al quadre 2.7.

Quadre 2.7

CONCENTRACIÓ DEL SISTEMA BANCARI FRANCÈS
A 31 de desembre, en percentatge

Actius totals Dipòsits Crèdits

1989 1994 1989 1994 1989 1994

5 primeres entitats 41,9 40,8 59,9 67,8 43,9 45,8

10 primeres entitats 54,1 55,3 75,2 83,3 60,1 63,0

20 primeres entitats 65,3 66,4 81,5 88,3 75,6 75,1

Font: Commission Bancaire, Rapport.

Es pot comprovar que el sistema bancari francès presenta un alt

grau de concentració i que, en línies generals, aquesta concentració ha aug-

mentat en els darrers anys. La captació de dipòsits del públic té una con-

centració molt elevada –les cinc primeres entitats gestionen el 67,8% dels
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dipòsits del sistema–, si bé cal tenir en compte que entre aquestes cinc enti-

tats s’inclouen les xarxes del Crédit Agricole i de les caixes d’estalvis, les

quals, per les seves característiques específiques, són considerades entitats

úniques en les anàlisis del sistema bancari.

Internacionalització

Una característica fonamental i antiga del sistema bancari francès és

l’alt grau d’internacionalització, tant pel que fa a l’activitat de les entitats

bancàries franceses a l’estranger com a la presència d’entitats estrangeres

en territori francès.

Presència a l’exterior

A la fi de 1993, 59 entitats de crèdit franceses –la majoria bancs

AFB– estaven implantades a l’estranger i comprenien 85 països diferents.

Les formes i característiques principals de les implantacions queden resu-

mides en el quadre 2.8.

D’altra banda, el quadre 2.9 mostra que els actius totals de les sucur-

sals de les entitats de crèdit franceses a l’estranger representaven, a la fi de

1994, un 14,3% dels actius del conjunt del sistema bancari. Bona part de la

seva operativa es basa en operacions interbancàries, les quals representen,

respectivament, el 46,1% i el 56,4% del total d’actius i passius de les sucur-

sals a l’estranger. Una altra ratio significativa és la de concentració: cinc enti-

tats bancàries concentren el 81% de l’activitat a l’exterior.

Cal remarcar que aquestes xifres no inclouen l’activitat de les filials

estrangeres dels grups bancaris francesos, amb la qual quedaria encara més

palesa la forta internacionalització del sistema bancari francès.
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Quadre 2.8

PRINCIPALS DADES SOBRE LA IMPLANTACIÓ
DE LES ENTITATS DE CRÈDIT FRANCESES A L’ESTRANGER
A 31 de desembre de 1993

• 57 sucursals de 22 entitats de crèdit franceses.

Sucursals
• 94 oficines i 4.735 empleats.

• Principals implantacions: Regne Unit (15), Espanya (9),

Itàlia (8), Luxemburg (6), Bèlgica (5).
UNIÓ

• 156 filials de 35 entitats de crèdit franceses.EUROPEA

Filials
• 993 oficines i 24.500 empleats.

• Principals implantacions: Regne Unit (32), Espanya (28),

Itàlia (22), Luxemburg (22), Alemanya (17).

• 125 sucursals de 27 entitats de crèdit franceses.

• 167 oficines i prop de 10.000 empleats.
Sucursals • Implantacions a 49 països diferents. Principals zones: Àsia-

Pacífic (54% de les sucursals); Nord-Àfrica i Orient Pròxim i

Mitjà (15%); Nord-amèrica (10%); Europa no comunitària (10%).
ALTRES

• 125 filials de 23 entitats de crèdit franceses.PAÏSOS

• 642 oficines i prop de 21.000 empleats.
Filials • Implantacions a 44 països diferents. Principals zones: Europa

no comunitària (31% de les filials); Àsia-Pacífic (23%); Amèrica

Central i del Sud (18%); Nord-amèrica (15%).

Fonts: CEC, Rapport Annuel 1994, i elaboració pròpia.

Penetració de la banca estrangera

També és molt notable la presència d’entitats de crèdit estrangeres

dins del sistema bancari francès, especialment arran de les importants refor-

mes del mercat financer francès empreses a partir de 1984. A la fi de 1994,

300 entitats de crèdit amb capital estranger (186 bancs i 114 societats

financeres) estaven instal·lades a França, mentre que a l’inici de 1985 n’hi

havia 185 (141 bancs i 44 societats financeres).
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Quadre 2.9

ACTIVITAT DE LES SUCURSALS A L’ESTRANGER
A 31 de desembre de 1994

Saldos, en milions Estructura,
% sobre total

de FF en %
activitat del

sistema bancari

Entitats de crèdit 1.078.328 46,2 20,9

Inversions creditícies 558.929 23,9 9,0

Cartera de valors 610.768 26,1 16,3

Altres comptes 89.507 3,8 7,4

TOTAL ACTIUS 2.337.532 100,0 14,3

Entitats de crèdit 1.318.357 56,4 25,6

Dipòsits 367.227 15,7 8,3

Emprèstits 551.356 23,6 10,5

Altres comptes 100.592 4,3 6,6

TOTAL PASSIUS 2.337.532 100,0 14,3

Fonts: Commission Bancaire, Rapport 1994, i elaboració pròpia.

Tal com mostra el quadre 2.10, el tipus d’entitat amb major repre-

sentació són els bancs, dels quals 90 són sucursals, 64 són filials de bancs

estrangers i 32 són bancs controlats per inversors estrangers no bancaris.

Per països, són majoritàries les entitats de crèdit procedents d’altres països

de la Unió Europea, a les quals, per tant, se’ls aplica els principis del reco-

neixement mutu i control per part del país d’origen. En total, entitats de

crèdit procedents de 42 països diferents estan presents o representades a

França.

Regulacions específiques

Una de les conseqüències més significatives de la Llei Bancària de

1984 ha estat la implementació de diverses mesures encaminades a liberalit-

zar el sistema bancari i afavorir el desenvolupament dels diferents tipus d’o-

peracions i de mercats. D’aquest procés desregulador destaquen –a part de 
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Quadre 2.10

FORMES D’IMPLANTACIÓ ESTRANGERA A FRANÇA
A 31 de desembre de 1994

Unió Altres
Total

Europea països

Bancs 94 92 186

Societats financeres 75 39 114

TOTAL ENTITATS DE CRÈDIT 169 131 300

Oficines de representació 42 63 105

Fonts: CEC, Rapport Annuel 1994.

la mateixa Llei Bancària, que institueix el principi de banca universal–: la

liberalització de les comissions bancàries (1986); la supressió de les restric-

cions al crèdit, dels coeficients obligatoris sobre el saldo d’inversions credití-

cies i del règim d’autorització prèvia i individual per a l’obertura d’oficines

bancàries (gener 1987); la supressió del control de canvis i la liberalització

de la remuneració dels dipòsits d’un termini no inferior a un mes (gener

1990), i la incorporació al dret francès de la normativa bancària comunitària.

Actualment subsisteixen algunes restriccions i privilegis, com ara la

prohibició de remunerar els comptes corrents a la vista en francs (i, en con-

trapartida, hi ha la convenció no escrita de no cobrar comissions per la utilit-

zació de xecs) i la fixació reglamentària dels tipus d’interès dels comptes

d’estalvi amb règim especial (comptes d’estalvi-habitatge, comptes d’estalvi

popular, comptes per al desenvolupament industrial i alguns tipus de llibre-

tes ofertes per les caixes d’estalvis i pel Crédit Mutuel), els quals gaudeixen

d’avantatges fiscals. D’altra banda, els monopolis que les caixes d’estalvis

–juntament amb la caixa postal francesa– i el Crédit Mutuel tenen, respecti-

vament, dels dipòsits Livret A i Livret bleu constitueixen un dels privilegis

més controvertits actualment en el si del sistema bancari francès, sobretot si

es té en compte que la capacitat operativa d’aquestes xarxes està ja plena-

ment equiparada a la de la banca. Davant d’això, el Govern francès, en lloc

de suprimir privilegis, ha introduït a començaments de 1996 un nou produc-
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te exempt fiscalment, el Livret Jeune, dirigit a joves d’entre 12 i 25 anys i

que també comercialitzaran els bancs. D’altra banda, ha retallat el tipus d’in-

terès dels altres livrets, la qual cosa els fa menys atractius als inversors.

Sistemes de garantia de dipòsits

A França, històricament, han conviscut dos tipus de sistemes de

garantia de dipòsits.

L’Associació Francesa de Bancs administra un sistema contractual de

garantia de dipòsits que protegeix els dipositants fins a un màxim de

400.000 francs per dipositant. És un sistema peculiar, previst als estatuts de

l’AFB i conegut com a «mecanisme de solidaritat», ja que no suposa el man-

teniment d’un fons al qual els bancs contribueixen de forma periòdica sinó

que, en cas de crisi, cada banc aporta a l’AFB una quota única en funció del

seu volum de dipòsits en francs. En adherir-se a l’AFB, els bancs es compro-

meten a fer aquestes aportacions.

Les altres categories d’entitats de crèdit no disposen de sistema de

garantia com a tal. No obstant això, les entitats pertanyents a les xarxes del

Crédit Agricole, Crédit Mutuel, bancs populars i caixes d’estalvis tenen els

seus dipòsits garantits pels respectius òrgans centrals, ja que la Llei Bancària

confia a aquests darrers la missió d’assegurar la liquiditat i la solvència de

les entitats afiliades.

Recentment, la Llei 94-679 del 8 d’agost de 1994 ha introduït dos

nous articles a la Llei Bancària que transposen al dret francès les disposi-

cions comunitàries en matèria de sistemes de garantia de dipòsits. En con-

cret, el primer estableix que tota entitat de crèdit amb seu social a França i

les sucursals d’entitats estrangeres procedents de països que no pertanyen a

la Unió Europea s’han d’adherir a un sistema de garantia que protegeixi els

dipositants en cas d’indisponibilitat dels seus dipòsits; el segon reconeix l’e-

quivalència dels sistemes de garantia gestionats pels sis òrgans centrals que

76 ■ EL SISTEMA BANCARI DE FRANÇA



hi ha a França. Un reglament posterior, el 95-01, desenvolupa aquests articles.

Del seu contingut destaca el manteniment de l’import màxim garantit per di-

positant en 400.000 francs,que és superior al fixat per la directiva europea.

Pes del sector públic

Una característica històrica important del sistema bancari francès en

general, i de la categoria de bancs AFB en particular,ha estat la forta presència

del sector públic. L’origen es troba en dues lleis de nacionalització, de 1945 i

de 1982, com a resultat de les quals, a la fi de 1986, hi havia 38 bancs naciona-

litzats (108 si es comptabilitzen les filials), que tenien el 63,5% dels actius del

conjunt de bancs,el 73,1% dels crèdits i el 83,5% dels dipòsits de clients.

A partir de 1987, la tendència ha estat la contrària, i s’ha donat pas

a un procés privatitzador que estava en sintonia amb l’objectiu de moder-

nitzar i liberalitzar el sistema financer francès. La llei de privatitzacions de

1986 va servir per retornar al sector privat la Compagnie Financière de

Paribas i les seves filials bancàries; el Crédit Commercial de France; la

Société Générale i la Banque Indosuez. En total, 73 bancs van deixar de

pertànyer al sector públic. I, en virtut d’una llei de mutualització de gener

de 1988, la Caisse Nationale de Crédit Agricole va deixar de ser un establi-

ment públic en cedir l’Estat el 91% de les accions representatives del seu

capital a les caixes regionals i un 9% als treballadors del grup.

El programa de privatització es va suspendre el 1988 a causa de l’e-

lecció d’un govern socialista i es va reprendre a partir de 1993, amb una

nova llei en virtut de la qual s’ha privatitzat la Banque Nationale de Paris i la

institució especialitzada Crédit Local de France. Aquesta segona fase de pri-

vatitzacions ha fet que, entre 1993 i 1994, 12 entitats bancàries tornessin al

sector privat. D’altra banda, està prevista la privatització del Crédit Lyon-

nais, que s’ha retardat a conseqüència dels problemes financers d’aquest

banc. El darrer pla de sanejament, de març de 1995, preveu la privatització

del Crédit Lyonnais en un termini de cinc anys.
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També pertanyen al sector públic les caixes de crèdit municipal i la

majoria de les institucions financeres especialitzades.

Canvis en l’estructura del sistema bancari

Evolució del nombre d’entitats

L’actual sistema bancari francès és el resultat d’un important procés

de reestructuració impulsat per un entorn cada vegada més competitiu, que

ha fet que diversos grups bancaris assumissin importants esforços de racio-

nalització de les seves estructures.

En aquest sentit, algunes entitats han cedit part de les seves xarxes

d’oficines a d’altres bancs, sobretot estrangers, en optar per especialitzar-se

en activitats de banca de negocis. Altres grups bancaris han absorbit filials

de poca dimensió per tal de simplificar i racionalitzar les seves estructures.

També hi ha hagut un moviment progressiu de concentració de les xarxes

mutualistes i cooperatives. Paral·lelament s’han creat noves entitats de crè-

dit, bàsicament bancs i societats financeres. La major part dels bancs de

nova creació estan controlats per grups estrangers, mentre que les crea-

cions de societats financeres responen a l’aparició de nous tipus d’activitats

o a l’estratègia de grups no financers (empreses industrials, de distribució,

asseguradores) que busquen diversificar els serveis oferts als seus clients.

Aquestes tendències es posen de manifest en el quadre 2.11, que

mostra, per categories, l’evolució del nombre d’entitats de crèdit a França

des de la reforma bancària de 1984. Per comprendre en tot el seu abast la

magnitud del procés de renovació de l’estructura del sistema bancari

francès, cal tenir en compte que la reducció global en 393 entitats és el

resultat de 1.362 baixes (276 per cessació d’activitat, 20 per sanció i 1.066

per reestructuració o canvi de categoria) i de 969 altes (de les quals 629

corresponen a entitats de nova creació, 249 a entitats resultants de reestruc-

turacions o que han canviat de categoria i 91 a incorporacions com a con-

seqüència de la reforma bancària).
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Quadre 2.11

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre, sense Mònaco

1984 1994 Variació

Bancs AFB 349 412 63

Bancs mutualistes o cooperatius 195 140 (55)

Crédit Agricole 95 69 (26)

Banques Populaires 42 32 (10)

Crédit Mutuel 40 27 (13)

Crédit Coopératif 18 12 (6)

Caixes d’estalvi i de previsió 468 35 (433)

Caixes de crèdit municipal 21 20 (1)

Societats financeres 940 969 29

Institucions financeres especialitzades 28 32 4

TOTAL 2.001 1.608 (393)

Fonts: CEC, Rapport Annuel 1994, i elaboració pròpia.

Evolució dels mitjans operatius: oficines i empleats

En contraposició a l’esmentat procés de reorganització i renovació

de les estructures bancàries, el nombre total d’empleats i, sobretot, d’ofici-

nes de les entitats de crèdit amb operativa no restringida, no ha sofert grans

variacions en el transcurs d’aquest període de nou anys. Tanmateix, en els

quadres 2.12 i 2.13 es pot comprovar que l’evolució és més contrastada si

es considera cadascuna de les categories de forma individual.

Així, pel que fa a les xarxes d’oficines, els bancs AFB, la xarxa de

bancs populars i les caixes de crèdit municipal mostren una tendència

creixent en aquest període. El crèdit agrícola i les caixes d’estalvis desen-

volupen les seves xarxes d’oficines fins al 1987, i aleshores inicien un pro-

cés de reducció que, en el primer cas, es trenca el 1993. Només el crèdit

mutualista segueix un procés sistemàtic de reducció d’oficines en el perío-

de analitzat.
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Quadre 2.12

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’OFICINES PERMANENTS
A 31 de desembre

1984 1987 1990 1992 1994 Variació

1994/1984

Bancs AFB 10.166 10.251 10.330 10.366 10.428 262

Xarxes mutualistes 11.108 11.219 11.029 10.738 10.624 (484)

Crédit Agricole 5.657 5.726 5.689 5.660 5.684 27

Banques Populaires 1.560 1.598 1.620 1.609 1.653 93

Crédit Mutuel 3.757 3.753 3.575 3.325 3.132 (625)

Crédit Coopératif 134 142 145 144 155 21

Caixes d’estalvis 4.216 4.395 4.308 4.297 4.260 44

Caixes crèdit municipal 45 50 75 78 77 32

TOTAL 25.535 25.915 25.742 25.479 25.389 (146)

Font: CEC, Rapport Annuel 1994, i elaboració pròpia.

Quadre 2.13

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPLEATS
A 31 de desembre

1984 1987 1990 1992 1994
Variació

1994/1984

Bancs AFB 251.498 252.187 243.500 232.664 226.300 (25.198)

Xarxes mutualistes 119.119 118.465 123.554 121.456 119.244 125

Crédit Agricole 69.804 67.024 71.739 70.682 68.838 (966)

Banques Populaires 28.800 28.445 27.543 26.951 26.340 (2.460)

Crédit Mutuel 18.830 21.043 22.322 21.868 22.081 3.251

Crédit Coopératif 1.685 1.953 1.950 1.955 1.985 300

Caixes d’estalvis 25.700 27.705 30.651 35.312 35.671 9.971

Caixes crèdit municipal 1.035 1.216 1.435 1.330 1.220 185

TOTAL 397.352 399.573 399.140 390.762 382.435 (14.917)

Font: CEC, Rapport Annuel 1994, i elaboració pròpia.

Respecte a l’evolució del nombre d’empleats, destaca, d’una banda,

el creixement sostingut de les plantilles de les caixes d’estalvis. De l’altra,

els bancs AFB i els bancs populars han disminuït de forma regular el nom-

bre d’empleats.
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Quotes de mercat

El quadre 2.14 resumeix l’evolució en els darrers vuit anys de les

quotes de mercat, pels principals tipus d’activitats, de les diferents catego-

ries d’entitats de crèdit franceses.

Quadre 2.14

EVOLUCIÓ DE LES QUOTES DE MERCAT
En percentatge

Per actius totals Per recursos aliens Per crèdits

1986 1994 Var. 1986 1994 Var. 1986 1994 Var.

Bancs AFB 51,2 58,2 7,0 39,7 53,9 14,2 42,2 49,0 6,8

Xarxes mutualistes 18,1 16,9 (1,2) 28,0 21,0 (7,0) 21,3 22,5 1,2

Caixes d’estalvis 9,4 6,2 (3,2) 15,5 8,8 (6,7) 4,1 5,2 1,1

Caixes crèdit municipal 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 (0,1) 0,2 0,1 (0,1)

Societats financeres 11,8 10,5 (1,3) 6,8 7,4 0,6 15,2 8,3 (6,9)

Inst. fin. especialitzades 9,4 8,1 (1,3) 9,8 8,8 (1,0) 17,0 14,9 (2,1)

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonts: Commission Bancaire i elaboració pròpia.

Es comprova que, durant aquest període, el conjunt de bancs AFB

ha aconseguit importants guanys de quota en totes les activitats, en detri-

ment de la resta de categories. El major progrés l’han fet en la quota de

recursos aliens, la qual ha augmentat en més de catorze punts percen-

tuals. Tanmateix, cal matisar que, si es consideren estrictament els dipò-

sits de clients (sense emprèstits), durant el període analitzat la quota de

mercat dels bancs ha disminuït lleugerament (ha passat del 46,8% al

44,9%), mentre que la quota de les xarxes mutualistes ha passat del

28,8% al 34,7%. Al seu torn, la quota de les caixes d’estalvis s’ha mantin-

gut en un 19,1%.

Servei bancari

A la fi de 1994, a França hi havia 4,4 oficines bancàries permanents

per cada 10.000 habitants, a cadascuna de les quals hi treballava una mitja-
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na de 15,1 empleats. D’altra banda, hi havia una mitjana de 6,6 empleats de

banca per cada 1.000 habitants.

Quadre 2.15

RATIOS DE SERVEI BANCARI. EVOLUCIÓ

1984 1994

Oficines/ Empleats/ Empleats/ Oficines/ Empleats/ Empleats/
10.000 hab. Oficina 1.000 hab. 10.000 hab. Oficina 1.000 hab.

Bancs AFB 1,9 24,7 4,6 1,8 21,7 3,9

Xarxes mutualistes 2,0 10,7 2,2 1,8 11,2 2,1

Caixes d’estalvis 0,8 6,1 0,5 0,7 8,4 0,6

Caixes crèdit municipal 0,0 23,0 0,0 0,0 15,8 0,0

TOTAL 4,6 15,6 7,2 4,4 15,1 6,6

Fonts: CEC, Rapport Annuel; OCDE, Main Economic Indicators, i elaboració pròpia.

En una anàlisi per categories, destaca el fet que les entitats mutualis-

tes tenen la mateixa ratio de nombre d’oficines per cada 10.000 habitants

que els bancs, tot i que les quotes de mercat d’aquest conjunt d’entitats és

menys de la meitat de la dels bancs, cosa que demostra l’extrema densitat

de les xarxes d’oficines de les entitats mutualistes.

Des de l’inici de la reforma bancària, totes aquestes ratios de servei

bancari mostren una evolució lleugerament decreixent, d’acord amb l’evo-

lució observada a les xarxes globals d’oficines i en el nombre d’empleats, i

comentada en un apartat anterior.

Rendibilitat

Des de 1992, les entitats de crèdit franceses estan atravessant una

crisi de resultats, en gran part a conseqüència del context econòmic general

i, en particular, de la crisi del sector immobiliari, però també de l’augment

del clima competitiu.

El quadre 2.16 reflecteix la forta davallada del resultat net experi-

mentada pel conjunt del sistema bancari francès en els darrers anys, fins al 

82 ■ EL SISTEMA BANCARI DE FRANÇA



Quadre 2.16

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS. TOTAL ENTITATS 
En percentatge sobre els actius totals mitjans(*)

1991 1992 1993 1994

Ingressos financers 9,14 8,55 7,93 8,15

Despeses financeres (7,36) (6,89) (6,42) (6,63)

Marge financer 1,78 1,66 1,51 1,52

Comissions netes 0,09 0,10 0,14 0,16

Altres productes ordinaris 0,61 0,76 0,91 0,71

Marge ordinari 2,48 2,52 2,56 2,39

Despeses d’explotació (1,68) (1,70) (1,68) (1,62)

Marge d’explotació 0,80 0,82 0,88 0,77

Dotacions netes (0,50) (0,76) (0,84) (0,75)

Altres productes i despeses 0,10 0,21 0,08 0,00

Resultat abans impostos 0,40 0,27 0,12 0,02

Impostos (0,11) (0,12) (0,11) (0,09)

Resultat net 0,29 0,15 0,01 (0,07)

Actius totals mitjans, en m.m. FF 14.394 14.963 15.734 16.240

(*) La mitjana dels actius totals està calculada sobre les dades de l’inici i final de l’exercici.
Nota: El 1994 hi ha hagut un trencament de la sèrie en canviar el model de presentació del compte de resultats, la qual
cosa afecta especialment les partides per damunt del marge ordinari (aquest és el primer marge homogeni a efectes com-
paratius). En concret, s’ha produït una reclassificació de conceptes entre el marge financer i els altres productes ordi-
naris que ha afavorit significativament el primer en detriment dels segons.
Fonts: Commission Bancaire, Analyses Comparatives, Volums 1 i 2, i elaboració pròpia.

punt que, el 1994, el sector va obtenir un resultat global negatiu d’11.000

milions de francs (271.000 milions de pessetes). Una de les principals cau-

ses d’aquest empitjorament és la progressió de les dotacions a les provi-

sions per a insolvències, que el 1993 van arribar al nivell més alt i que el

1994 encara es mantenien en imports molt elevats. Aquest increment del

ritme de provisionament està en relació directa amb l’augment de la moro-

sitat, que el 1991 representava el 5,1% de la cartera de crèdits, el 1993 ja era

del 7,9%, i a la fi de 1994 era del 8,9%.
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La pressió sobre el marge financer, fruit d’una activitat creditícia

estancada en un context de forta competència, és l’altra causa explicativa

del deteriorament dels resultats del sector bancari francès. Aquesta intensi-

ficació de la competència va forçar, l’estiu de 1995, la intervenció del gover-

nador de la Banque de France, que en una comunicació adreçada als res-

ponsables dels bancs francesos els advertia que, en el seu afany per atraure

nou negoci, no reduïssin els tipus d’interès dels seus préstecs per sota dels

nivells que recomana la prudència, és a dir, aquells que permeten de cobrir

els costos operatius, el risc i una certa rendibilitat per als accionistes. Una

altra reacció davant la pressió competitiva han estat les protestes per l’e-

xistència de situacions qualificades de competència injusta, com és el cas

del pla de salvament del banc públic Crédit Lyonnais o dels privilegis que

determinades categories d’entitats mantenen en la comercialització exclusi-

va de productes fiscalment exempts.

A continuació es presenta el quadre 2.17 amb el compte de resultats

analític per tipus d’entitats i la seva evolució, on es pot comprovar com els

bancs AFB i les societats financeres són els col·lectius d’entitats més afec-

tats per la situació de crisi que, en el cas dels bancs, ha afectat de forma

important tant el marge financer com el nivell de dotacions. En el quadre

també s’observen les diferències estructurals entre els diferents tipus d’enti-

tats. Així, en el conjunt de les entitats universals, els bancs obtenen menors

marges financers que les xarxes mutualistes i caixes d’estalvis, però en can-

vi el pes de les seves despeses d’explotació és més reduït perquè no han de

suportar l’elevat cost de les àmplies xarxes d’oficines de les altres entitats,

sobretot les mutualistes.
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Quadre 2.17

COMPTE DE RESULTATS DE LES PRINCIPALS CATEGORIES 
D’ENTITATS DE CRÈDIT
En percentatge sobre els actius totals mitjans(*)

Bancs AFB Mutualistes Caixes estalvis Soc. financeres

1991 1994 1991 1994 1991 1994 1991 1994

Ingressos financers 8,58 7,35 8,62 8,01 7,11 6,69 14,92 13,83

Despeses financeres (7,17) (6,32) (5,55) (5,26) (5,33) (4,64) (12,58) (11,38)

Marge financer 1,41 1,03 3,07 2,75 1,78 2,05 2,34 2,45

Comissions netes 0,09 0,15 0,10 0,23 0,05 0,24 0,17 0,16

Altres productes ordinaris 0,75 0,78 0,61 0,79 0,33 0,30 0,45 0,70

Marge ordinari 2,25 1,96 3,78 3,77 2,16 2,59 2,96 3,31

Despeses d’explotació (1,60) (1,49) (2,56) (2,47) (1,66) (2,11) (1,64) (1,46)

Marge d’explotació 0,65 0,47 1,22 1,30 0,50 0,48 1,32 1,85

Dotacions netes (0,49) (0,68) (0,71) (0,72) (0,26) (0,31) (0,60) (1,56)

Altres ingressos i despeses 0,09 0,00 0,02 (0,07) 0,01 (0,02) 0,38 0,17

Resultat abans impostos 0,25 (0,21) 0,53 0,50 0,25 0,15 1,10 0,46

Impostos (0,07) (0,04) (0,18) (0,19) (0,09) (0,02) (0,21) (0,21)

Resultat net 0,18 (0,25) 0,35 0,31 0,16 0,13 0,89 0,25

Actius totals mitjans,
en m.m. FF 7.975 9.561 2.434 2.682 981 971 1.650 1.684

(*) La mitjana dels actius totals està calculada sobre les dades de l’inici i final de l’exercici.
Fonts: Commission Bancaire, Analyses Comparatives, Volums 1 i 2, i elaboració pròpia.

Solvència

La Commission Bancaire, organisme supervisor del sistema bancari

francès, afirma en el seu informe corresponent a l’exercici de 1994 que, tot

i l’augment notable dels riscs, la gran majoria de les entitats de crèdit fran-

ceses es troben en situació de compliment del coeficient de solvència, ja

que moltes entitats, en els darrers anys, han reforçat els seus recursos pro-

pis, ja sigui mitjançant ampliacions de capital, emissions de deute subordi-



nat o per un major volum d’autofinançament. En concret, pel que fa als

bancs AFB, el seu coeficient de solvència mitjà a la fi de 1993 era de l’11,1%

(dos anys abans era del 10,5%). Segons la Comissió, durant el 1994 només

s’havien detectat 10 casos d’entitats de crèdit que infringien la normativa

de fons propis i solvència.

EL CAS DEL CRÉDIT LYONNAIS

Enmig de la problemàtica del sector destaca, pel seu pes específic,

la crisi del Crédit Lyonnais, banc públic que fins fa poc era el pri-

mer banc europeu per volum d’actius. En la seva ambició per créi-

xer i per copiar el model alemany de banc industrial, el Crédit

Lyonnais es va embarcar en una sèrie d’iniciatives alienes a l’acti-

vitat de banca comercial. Una de les més exòtiques va ser el

finançament, a través de la seva filial holandesa, de les arriscades

aventures de Giancarlo Paretti i Florio Fiorini a Hollywood, a con-

seqüència de les quals es va haver de quedar amb els estudis de la

MGM i injectar-hi 12.000 milions de francs.Altres filials problemà-

tiques han estat el banc d’inversions Altus, la companyia immobi-

liària International Bankers i la Société de Banque Occidentale,

que era el banc de l’empresari i polític Bernard Tapie.

El resultat final és conegut: pèrdues de 1.848 milions de francs el

1992; pèrdues de 6.898 milions de francs el 1993; primer pla de

sanejament de l’Estat, amb una aportació de capital de 3.500

milions de francs, anunci de pèrdues de 12.000 milions de francs

per al 1994 i formulació d’un nou pla de salvament el març de

1995, en el qual es reconeix que el potencial de pèrdues per actius

dubtosos pot arribar a ser de 50.000 milions de francs. D’altra

banda, el nou govern conservador va substituir, el novembre de
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1993, Jean-Yves Haberer, que havia estat president executiu del

Crédit Lyonnais del 1988 al 1993, per Jean Peyrelevade.Tanmateix,

va donar a Haberer la presidència del Crédit National com a sorti-

da digna. Quatre mesos més tard, en anunciar-se el resultat de

1993, el Govern el va destituir de forma immediata.

El darrer pla de sanejament ha estat plantejat pel Ministeri d’Eco-

nomia com l’única solució que permet assegurar la viabilitat del

Crédit Lyonnais tot evitant distorsions de competència i sense que

representi un cost addicional per als contribuents, si bé els seus

competidors més directes (BNP i Société Générale) es mostren

escèptics respecte del compliment efectiu d’aquests objectius. El pla

preveu una operació financera de gran complexitat amb l’objectiu

últim que sigui el mateix banc el que, a llarg termini, assumeixi el

cost total del seu salvament. Es traspassaran actius del balanç del

Crédit Lyonnais valorats en 135.000 milions de francs, entre els

quals es troben els actius dubtosos estimats en 50.000 milions, a

una filial anomenada Consortium de Réalisation (CDR), la qual

els vendrà en un termini de cinc anys. Per cobrir les pèrdues esti-

mades de l’operació, l’Estat francès compta amb els futurs divi-

dends del banc (34% del benefici si aquest és inferior a 1.000

milions de francs i, en la part que sobrepassi aquest import, el

60%) i amb els ingressos de la futura privatització del banc, que

en cap cas es preveu que es pugui fer abans d’un termini de cinc

anys.Tota l’operació compta amb la garantia de l’Estat.

L’esforç financer que es demana al banc és molt gran. A més, el

Crédit Lyonnais haurà de dur a terme una important reducció de

plantilla i un replanteig de la seva estratègia, i haurà d’abandonar

qualsevol activitat no relacionada amb la banca comercial. En

concret, el vist-i-plau de la Comissió Europea al pla de salvament
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estipula que en el termini de tres anys el Crédit Lyonnais s’ha de

desfer del 35% de tot el seu negoci de banca comercial de fora de

França, del 50% dels actius que té a Europa (França exclosa) i del

80% de la cartera de participacions industrials i immobiliàries.Tot

plegat reduirà notablement el volum de la seva activitat, fet

imprescindible si el banc vol seguir mantenint un coeficient de

solvència per sobre del 8% mínim exigit.
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III. EL SISTEMA BANCARI DEL REGNE UNIT

3.1. Organització institucional

El sistema bancari del Regne Unit està integrat per dos grans grups

d’entitats de crèdit: els bancs i les building societies, que, d’acord amb la

normativa comunitària, són les úniques entitats autoritzades a desenvolupar

la funció d’intermediació, la captació de l’estalvi i la concessió de crèdit.

Bancs i building societies són governats per règims legislatius dife-

rents, si bé en els darrers anys s’ha manifestat una major convergència en la

seva regulació, relacionada directament amb el procés d’harmonització a la

normativa comunitària i la progressiva eliminació de barreres i àrees d’espe-

cialització en els mercats financers.

La principal norma de regulació i supervisió de l’activitat dels bancs

al Regne Unit és la Llei Bancària de 1987, «Banking Act», mentre que les

building societies s’organitzen per una llei de 1986, la «Building Societies

Act». Dues altres normes bàsiques del sector són la Llei de Serveis

Financers de 1986, «Financial Services Act», que regula la realització d’acti-

vitat d’inversió, i la Llei de Crèdit al Consum de 1974, «Consumer Credit

Act». Aquest cos normatiu ha estat objecte de modificacions posteriors,

entre les quals hi ha les derivades dels Reglaments de Coordinació Bancària

de 1992, «Banking Co-ordination Regulations (Statutory Instrument

1992 Nº 3218)», en vigor des de l’1 de gener de 1993, a través dels quals es

va implementar la Segona Directiva de Coordinació Bancària.

El Bank of England és el banc central del Regne Unit, estatus que li

va ser reconegut de manera formal en la Llei de 1946, on també es va esta-

blir la seva nacionalització i la dependència del Tresor. Actua com a ban-

quer del govern, a través del manteniment dels comptes, la gestió de les

reserves d’or i divises, l’organització dels plans d’endeutament i l’adminis-

tració del deute existent. És l’únic emissor de bitllets autoritzat a Anglaterra
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i Gal·les. Els altres emissors autoritzats del país, fins a uns imports reglamen-

tats, són tres bancs escocesos i quatre nord-irlandesos. El Bank of England

concentra la doble funció d’agent assessor i implementador de la política

monetària del govern i d’òrgan de regulació i supervisió dels bancs, en sen-

tit estricte. Les seves principals finalitats són mantenir el valor de la lliura

esterlina i vetllar per la integritat del sistema financer, a més de promoure

l’eficiència dels mercats financers. Al final de 1994, el Govern britànic no

havia adoptat les mesures necessàries per garantir l’autonomia i inde-

pendència del banc central en matèria de política monetària, d’acord amb

les exigències de la Unió Monetària Europea.

El ministeri responsable dels serveis financers és el Tresor, la responsa-

bilitat del qual cobreix la regulació de la supervisió dels bancs,building socie-

ties i altres intermediaris financers. Entre les funcions que desenvolupa en

aquest àmbit figuren la negociació i implementació de les directives europees

i l’establiment d’acords amb les entitats de supervisió d’altres països per inter-

canviar informació. L’actual sistema de supervisió britànic descansa en criteris

institucionals i funcionals. Això vol dir que, en funció de les activitats que de-

senvolupen, les entitats bancàries estan subjectes als requeriments de diferents

òrgans de regulació,amb la consegüent dificultat d’una regulació múltiple.

Els òrgans de supervisió delegats són el Bank of England, la Building

Societies Commission i el Securities and Investment Board (SIB).

El Bank of England supervisa l’activitat dels bancs d’acord amb l’au-

toritat que li han conferit les diferents lleis bancàries, la més rellevant de les

quals és l’esmentada Llei Bancària de 1987, que li atorga l’objectiu predomi-

nant de protegir els dipositants. Per garantir aquest objectiu, les entitats que

vulguin acceptar dipòsits del públic han de rebre la seva autorització i sot-

metre’s a la seva supervisió. Els criteris mínims d’obligat acompliment per a

les entitats autoritzades, que han de ser satisfets de manera permanent en

l’exercici de la seva activitat, són, entre d’altres, un capital mínim no inferior

a 5 milions d’ecus, nivells adequats de liquiditat, recursos propis i provi-
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sions per a insolvències i conducció del negoci amb integritat i habilitats

professionals apropiades. Altres aspectes que estableix la Llei Bancària són

l’obligació dels bancs d’informar sobre grans riscos, l’establiment d’un siste-

ma de protecció de dipòsits i el control dels noms dels bancs.

La Llei defineix les funcions en matèria supervisora del Consell de

Supervisió Bancària i dels auditors, als quals s’atorga un paper rellevant. El

primer assessora al grup de Supervisió i Vigilància del Bank of England en

l’exercici de les seves obligacions, i els segons estan autoritzats a proveir el

banc central d’una valoració independent sobre la idoneïtat dels sistemes

comptables i registrals i dels sistemes de control, com també de l’exactitud

de la informació de supervisió. A la pràctica, el sistema descansa en un

coneixement aprofundit de les àrees d’activitat i dels riscos assumits pels

bancs per part dels supervisors, per a la qual cosa s’estableixen consultes

regulars i freqüents entre el banc central i la direcció dels bancs, a més de

visites a les diferents àrees operatives.

El reconeixement legislatiu de la responsabilitat del Bank of England

en la supervisió dels bancs és relativament recent, ja que es localitza en la

primera llei bancària del país, l’any 1979. Des d’aquell moment, el model

adoptat ha estat reforçat a mesura que s’han detectat punts febles que, en la

majoria dels casos, han estat relacionats directament amb l’aparició de crisis

bancàries, entre elles, la del Johnson Matthey Bankers, que va succeir el

1984; el col·lapse del Bank of Commerce and Credit International (BCCI), el

1991, i, finalment, la fallida del Barings, el febrer de 1995.

D’acord amb la Llei de Serveis Financers, el banc central supervisa

els mercats monetaris, per a la qual cosa ha emès el Codi de Conducta de

Londres de 1992, on es defineixen els instruments que formen part dels

mercats majoristes, com també els estàndards i procediments d’intercanvi

que els operadors haurien de complir.

La responsabilitat de supervisió de les building societies l’assumeix

la Comissió de les Building Societies (Building Societies Commission), d’a-
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cord amb la Llei de 1986 que les regula. Els instruments de control pruden-

cial aplicats són similars als del Bank of England, amb el qual la Comissió

treballa en estreta col·laboració.

El 1992, bancs, building societies i emissors de targetes de pagament

van acordar un Codi de Pràctica Bancària, que estableix els estàndards de con-

ducta que han d’observar les entitats en les seves relacions amb els clients. El

Codi, del que s’ha fet una segona edició dos anys després –el març de 1994–,

tracta, entre d’altres aspectes, la utilització d’informació confidencial, les pèr-

dues derivades d’un mal ús de les targetes de crèdit i de pagament, el tracta-

ment de les queixes dels clients i les prenotificacions de costos.

El Tresor ha delegat àmpliament en el Consell d’Inversions i Valors

(Securities and Investment Board, SIB), de naturalesa privada, les funcions

de supervisió de l’activitat amb títols i altres serveis d’inversió, indepen-

dentment de l’entitat que la realitzi. El Bank of England i el Secretari d’Estat

nomenen conjuntament el president i els membres dels seus òrgans d’admi-

nistració. El SIB ha traslladat bona part dels seus poders a les anomenades

SRO (Self-Regulatory Organisations) i a diferents ens professionals recone-

guts, RPB (Recognised Professional Bodies). En virtut d’acords establerts, el

Bank of England i la Comissió de les Building Societies assumeixen el con-

trol en els grups bancaris de l’acompliment dels requeriments de capital

fixats per aquests organismes.

Els dos procediments principals per obtenir autorització per dur a

terme alguna de les activitats regulades són l’autorització directa del SIB i

l’associació a alguna de les SRO existents, alternativa que, a la pràctica, ha

estat la més utilitzada pels bancs. En canvi, un nombre significatiu de buil-

ding societies ha optat preferentment per l’autorització directa del SIB.

A continuació es presenta l’esquema organitzacional bàsic del sector

bancari, on es mostren els grups d’entitats més rellevants que l’integren i

els seus òrgans de representació, com també les autoritats responsables de

la seva supervisió i regulació.
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3.2. Estructura del sistema

El sector bancari està integrat per 571 entitats: 489 bancs i 82 buil-

ding societies. Pel que fa al grup de bancs, el Bank of England distingeix

entre banca al detall, retail banking, i banca de negocis, merchant ban-

king. La primera, centrada bàsicament en el segment d’economies domèsti-

ques i petites i mitjanes empreses, administra una gran quantitat de saldos

de petits imports a través d’una àmplia xarxa d’oficines. Els merchant

banks, com a bancs a l’engròs, administren elevats imports individuals de

dipòsits a tipus d’interès preferents, intermedien fons en instruments de

mercat monetari i participen en grans operacions inversores. A la pràctica,
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aquesta separació ha esdevingut menys rellevant, i la majoria de bancs al

detall també realitzen activitats de banca al major.

D’acord amb el criteri d’especialització, es presenten a continuació els

indicadors més representatius del volum de negoci que canalitzen els diferents

grups d’entitats i el seu pes específic respecte al conjunt de sector,com també

les respectives xarxes de comercialització i recursos humans de què disposen.

Quadre 3.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1994

Entitats Actius Inversions Recursos
totals creditícies aliens (*)

Nombre % % % %

Retail banks 22 3,9 29,8 36,8 46,1

Merchant banks 24 4,2 2,7 1,8 3,2

Altres bancs britànics 100 17,5 3,1 4,3 2,4

Bancs estrangers 336 58,8 47,8 27,0 13,4

Americans 33 5,8 6,8 4,2 2,9

Japonesos 37 6,5 13,0 6,0 2,9

Altres 266 46,5 28,0 16,8 7,6

Discount houses 7 1,2 0,6 0,0 0,5

Total bancs 489 85,6 84,0 69,9 65,6

Building societies 82 14,4 16,0 30,1 34,4

TOTAL 571 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Total, en milers de milions de £ 1.859,2 805,4 611,0

(*) Dipòsits del sector públic i privat.
Fonts: Bank of England, Statistical Abstract 1995 i Quarterly Bulletin; Building Societies Commission, Annual Report

1994-95, i elaboració pròpia.

En aquesta primera visió global s’observa una de les característi-

ques estructurals del sector bancari britànic determinada per la presència

elevada de la banca estrangera, ja que més del 50% de les entitats de crèdit

són de propietat forana. L’altre aspecte destacable és el pes específic dels

retail banks i les building societies en el mercat intern, ja que administren

més de les tres quartes parts dels dipòsits del sector públic i privat.
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Quadre 3.2

MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1994

Oficines % Empleats %

Retail banks 12.121 68,5 320.800 67,5

Dels quals, vuit primers 11.077 62,6 286.900 60,4

Bancs d’Irlanda del Nord 323 1,8 6.167 1,3

Clydesdale, Co-operative i Yorkshire 721 4,1 17.400 3,7

Merchant banks n.d. - 12.200 2,6

Altres bancs britànics n.d. - 3.300 0,7

Bancs estrangers n.d. - 34.500 7,3

Total bancs(1) 12.121 68,5 370.800 78,1

Building societies(2) 5.566 31,5 104.058 21,9

TOTAL 17.687 100,0 474.858 100,0

(1) Empleats, a 30 de juny de 1994, dels bancs membres de la Associació de Banquers Britànics (BBA).
(2) En base consolidada.
Fonts: BBA, Annual Abstract of Banking Statistics, 1995; Council of Mortgage Lenders, Housing Finance, i elaboració
pròpia.

El panorama de les entitats que capten recursos d’estalvi es comple-

ta amb el National Savings Bank, que no forma part del sector institucional

dels bancs i de les building societies i, per tant, no s’inclou en els quadres

anteriors. Creat el 1861 amb el nom de Post Office Savings Bank, és una ins-

titució pública integrada, des de finals de 1980, en el sector del Govern cen-

tral, i supervisada pel Department for National Savings. El banc opera a tra-

vés de les 19.782 oficines de correus i comercialitza dues modalitats de

comptes que gaudeixen de certs avantatges fiscals. D’acord amb les dades

de la Central Statistical Office, a 31 de desembre de 1994, els recursos

obtinguts s’elevaven a 10.745 milions de lliures, import que es destina a

cobrir les necessitats de finançament de l’administració central, bàsicament

a través de l’adquisició de títols de l’Estat. Juntament amb la resta de pro-

ductes financers administrats pel Department, constitueixen els anomenats

«estalvis nacionals» (national savings), que canalitzaven una inversió total

de 52.495 milions de lliures.
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El sector dels bancs

Els 489 bancs es presenten agrupats d’acord amb el criteri funcional

o de nacionalitat de la propietat accionarial. Es distingeixen quatre grans

categories institucionals: els retail banks, els merchant banks britànics, els

altres bancs britànics i la banca estrangera, a més de les discount houses.

Retail banks

L’any 1983, el Bank of England va crear el grup de retail banks

englobant-hi els bancs que constitueixen el nucli del sistema creditici brità-

nic, amb una àmplia xarxa d’oficines al Regne Unit i que participen directa-

ment en algun dels sistemes de compensació britànics (clearing). A 31 de

desembre de 1994, el banc central registrava en aquesta categoria 22 enti-

tats. Les més importants són els quatre grans clearing banks de Londres

–Barclays, Lloyds, Midland i National Westminster–; els escocesos Bank of

Scotland i Royal Bank of Scotland; el TSB –creat el 1986 per la conversió en

banc de la caixa d’estalvis TSB England & Wales i accionista majoritari del

TSB Bank Scotland i del TSB Bank Channel Islands, també antigues caixes

d’estalvis– i l’antiga building society Abbey National.

Aquests bancs, més el Standard Chartered, encapçalaven els nou pri-

mers grups bancaris del país, que són coneguts, des de l’any 1991, com a

Major British Banking Groups (MBBG), on s’integraven altres 28 entitats de

crèdit britàniques. El desembre de 1995 s’ha formalitzat la fusió del Lloyds

Bank i el TSB Group, que ha estat redenominat Lloyds TSB Group. El 70% del

capital del nou grup està en mans dels antics accionistes del Lloyds, i el 30%

restant dels del TSB.

A la fi de 1994, els vuit primers retail banks operaven al Regne Unit

a través d’una xarxa d’11.077 oficines, un 62,6% del total d’oficines del sec-

tor bancari. National Westminster, Barclays i Lloyds tenien les xarxes de

major cobertura amb 2.410, 2.090 i 1.799 oficines, respectivament. Amb la

fusió, el grup Lloyds TSB s’ha dotat d’una xarxa de més de tres mil oficines,
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la més densa del país. Entre altres particularitats d’aquests bancs destaquen

la seva activa presència en els mercats financers, l’activitat en el segment de

banca corporativa i la creació de filials especialitzades a l’estranger, que

contribueixen de manera important al volum de negoci del grup.

Quadre 3.3

DISTRIBUCIÓ INSTITUCIONAL DEL BALANÇ DELS BANCS
A 31 de desembre de 1994, en percentatge

Altres Promemòria:
Retail Merchant bancs Bancs TOTAL Total,
banks banks britànics estrangers BANCS en m.m. de £

Actius en lliures 62,3 4,3 6,7 26,7 100,0 635,9

Caixa i Bank of England 91,3 0,8 1,4 6,5 100,0 6,6

Intermediaris financers 44,1 7,2 4,9 43,8 100,0 166,3

Efectes 94,3 0,3 1,0 4,4 100,0 12,4

Crèdits 68,1 2,6 8,2 21,1 100,0 395,2

Valors 64,3 9,6 3,4 22,7 100,0 55,4

Actius en altres monedes 15,2 2,2 1,6 81,0 100,0 865,0

Intermediaris financers 11,8 1,7 1,7 84,8 100,0 550,4

Efectes 31,4 1,3 3,6 63,7 100,0 10,5

Crèdits 16,2 2,7 1,4 79,7 100,0 167,7

Valors 26,6 3,6 1,2 68,6 100,0 136,4

Altres actius 53,9 8,6 3,1 34,4 100,0 50,3

TOTAL ACTIU 35,7 3,3 3,8 57,2 100,0 1.551,2

Efectes a curt termini 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2,5

Dipòsits en lliures 61,2 4,3 6,1 28,4 100,0 574,0

Bancs 38,3 6,7 17,9 37,1 100,0 91,9

Sector públic i privat 77,6 4,5 3,9 14,0 100,0 338,9

Sector exterior 32,9 1,8 5,6 59,7 100,0 79,3

Certificats dipòsit i altres 42,4 2,8 1,3 53,5 100,0 63,9

Dipòsits en altres monedes 14,6 2,2 1,4 81,8 100,0 851,7

Bancs 14,7 5,8 0,7 78,8 100,0 108,7

Sector públic i privat 32,1 7,1 2,6 58,2 100,0 59,3

Sector exterior 11,2 1,3 1,6 85,9 100,0 615,8

Certificats dipòsit i altres 28,2 0,6 0,4 70,8 100,0 67,9

Altres passius 62,9 5,8 9,0 22,3 100,0 123,0

TOTAL PASSIU 35,7 3,3 3,8 57,2 100,0 1.551,2

Fonts: Bank of England, Statistical Abstract 1995, i elaboració pròpia.
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En relació amb el sistema bancari, el balanç agregat dels retail banks

concentra les majors quotes de mercat en matèria d’inversió creditícia,

36,8%, i de recursos aliens, 46,1%. Pel que fa als volums d’actius, ocupen la

segona posició, després dels bancs estrangers. Respecte al conjunt de bancs,

si s’observa el quadre 3.3, de distribució institucional dels saldos totals, admi-

nistren més del 60% dels actius i passius en lliures, percentatge que s’eleva al

77% quan es referix als dipòsits del sector públic i privat, concepte represen-

tatiu de la importància de la banca minorista,enfront dels recursos a l’engròs.

Una de les funcions principals que es reserva als retail banks brità-

nics és el funcionament dels mecanismes de compensació, activitat que

canalitzen a través dels sistemes de pagaments existents, on també són pre-

sents les building societies i els bancs estrangers. Segons dades del Bank of

England, el sistema de pagaments britànic processa una mitjana diària de 16

milions de transaccions, amb un valor total de 160 milers de milions de lliu-

res. L’adhesió a totes o a alguna de les tres companyies de compensació

existents requereix l’acompliment d’uns criteris mínims de supervisió i

volum de transaccions. Actualment, sota la supervisió de l’Association for

Payment Clearing Services (APACS), que compta amb 23 socis, entre bancs i

building societies, operen les següents empreses de compensació:

■ CHAPS and Town Clearing Company és l’entitat que gestiona el sistema

de pagaments d’import individual elevat, CHAPS (Clearing House Auto-

mated Payment System). El CHAPS és un servei de transferència electrò-

nica de fons de cobertura nacional. Les liquidacions interbancàries es

fan al final de cada dia a través dels comptes oberts al Bank of England

per l’import net atribuït a cada banc.

■ Cheque and Credit Clearing Company és l’entitat que canalitza l’elevada

quantitat de compensacions en paper –xecs i transferències– a través de

la Clearing House.

■ BACS s’ocupa de les compensacions electròniques d’ordres bancàries i

càrrecs directes, entre d’altres.
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El Regne Unit disposa també de dos sistemes de liquidació de valors,

la Central Gilts Office (CGO), per a títols governamentals, i la Central

Moneymarkets Office (CMO), per a instruments del mercat monetari en lliu-

res. Ambdós són conduïts pel Bank of England.

Merchant banks

Són 24 entitats que, segons defineix el Bank of England, tenen el

capital majoritariàment en mans d’accionistes britànics i es dediquen en

especial a banca corporativa i assessorament en matèria de reorganitza-

ció empresarial: fusions, adquisicions i d’altres. Tenen també un paper

rellevant en els mercats de deute i d’accions, així com en la gestió de

patrimonis.

Eren conegudes antigament com a accepting houses per la funció

tradicional de finançar el comerç i la indústria a través de l’acceptació de

lletres i pagarés. Precisament d’aquests orígens deriva el seu coneixement

profund dels mercats mundials i el caràcter estratègic de l’activitat desenvo-

lupada a l’estranger. Les oficines i filials especialitzades s’estenen arreu del

món, en especial a l’Europa continental, l’Amèrica del Nord i els països de

l’Àsia del Pacífic.

Una altra particularitat dels merchant banks fa referència a l’espe-

cialització en fórmules de finançament a mitjà i llarg termini a les empreses,

inclosa la injecció de capital. I és que el mercat britànic ha reservat històri-

cament el finançament bancari a curt termini als retail banks.

Els actius totals s’elevaven, a finals de 1994, a 51.052 milions de

lliures, import que representa un 3,3% del conjunt de bancs i un 2,7% del

sector creditici. L’estructura del balanç, que es mostra en el quadre 3.4,

permet identificar alguns aspectes característics de les entitats que ope-

ren preferentment en els mercats majoristes: la liquiditat de l’actiu i la

importància de l’activitat en moneda estrangera, que es relaciona directa-

ment amb l’esmentada vocació internacional.
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Des de 1986, amb la desregulació dels mercats financers britànics,

els bancs d’inversió han revisat les seves estratègies d’actuació, a la vega-

da que suporten una creixent competència per part dels grans bancs d’in-

versió americans. Els seus principals punts febles són un capital insufi-

cient, una encara escassa presència directa a l’exterior i una situació

financera incerta. En aquest sentit, la fallida del Barings, a principis de 1995,

com a conseqüència d’unes pèrdues de 1,4 milers de milions de dòlars en la

negociació de derivats financers a la seva oficina de Singapur, va provocar

una davallada en els dipòsits dels merchant banks i un clima de desconfiança

en el mercat interbancari. Les altres dues ocasions en què el sector ha fet

front a una situació similar han estat la crisi bancària de 1973-74 i el crash

borsari de 1987.

Un fenòmen actual, que es relaciona amb una sortida a aquesta situa-

ció i qüestiona la composició d’aquesta categoria d’entitats, és la pèrdua

d’independència i la integració en l’àmbit de grans grups bancaris euro-

peus. El mes de març de 1995, Barings va ser adquirit pel grup holandès

Internationale Nederlanden (ING). Dos mesos després, SG Warburg, el més

important merchant bank, es convertia en filial del Swiss Bank Corpo-

ration, després de protagonitzar un intent fallit de fusionar-se amb la firma

americana Morgan Stanley. Finalment, Kleinwort Benson ha acceptat l’ofer-

ta pública d’adquisició d’accions llançada pel segon gran banc alemany, el

Dresdner Bank, en la segona gran operació protagonitzada per un banc d’a-

questa nacionalitat, després que, el 1989, el Deutsche Bank comprés

Morgan Grenfell. Kredietbank, Westdeustsche Landesbank Girozentrale i

Bank of Yokohama, són les altres entitats de crèdit estrangeres accionistes

majoritàries de tres altres merchant banks. El Gruppo Bancario San Paolo

di Torino manté una participació del 14,1% en el capital del Hambros, que

preveu elevar en un 5% si es presenten oportunitats als mercats. Els analis-

tes financers interpreten aquestes operacions com una presa de posicions

del grans bancs continentals per crear bancs d’inversió d’àmbit europeu, els

quals operen en total llibertat des de l’1 de gener de 1996 arran de l’entra-

da en vigor de la directiva de la Unió Europea.

100 ■ EL SISTEMA BANCARI DEL REGNE UNIT



Quadre 3.4

ESTRUCTURA DEL BALANÇ DELS BANCS
A 31 de desembre de 1994, en percentatge

Retail Merchant Altres bancs Bancs TOTAL
banks banks britànics estrangers BANCS

Actius en lliures 71,4 54,0 73,5 19,1 41,0

Caixa i Bank of England 1,1 0,1 0,2 0,0 0,4

Intermediaris financers 13,2 23,3 14,0 8,2 10,7

Efectes 2,1 0,1 0,2 0,1 0,8

Crèdits 48,6 20,0 55,8 9,4 25,5

Valors 6,4 10,5 3,3 1,4 3,6

Actius en altres monedes 23,7 37,5 23,9 79,0 55,8

Intermediaris financers 11,7 18,7 16,5 52,5 35,5

Efectes 0,6 0,3 0,6 0,8 0,7

Crèdits 4,9 8,9 4,0 15,1 10,8

Valors 6,5 9,6 2,8 10,6 8,8

Altres actius 4,9 8,5 2,6 1,9 3,2

TOTAL ACTIU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Efectes a curt termini 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Dipòsits en lliures 63,4 48,5 60,0 18,4 37,0

Bancs 6,4 12,1 28,1 3,8 5,9

Sector públic i privat 47,4 30,2 22,9 5,4 21,9

Sector exterior 4,7 2,7 7,6 5,3 5,1

Certificats de dipòsit i altres 4,9 3,5 1,4 3,9 4,1

Dipòsits en altres monedes 22,2 37,4 21,0 78,5 54,9

Bancs 2,9 12,3 1,4 9,6 7,0

Sector públic i privat 3,4 8,2 2,6 3,9 3,8

Sector exterior 12,4 16,2 16,5 59,6 39,7

Certificats de dipòsit i altres 3,5 0,7 0,5 5,4 4,4

Altres passius 14,0 14,1 19,0 3,1 7,9

TOTAL PASSIU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:
Actiu = Passiu, en m.m. de £ 554,3 51,0 58,4 887,5 1.551,2

Fonts: Bank of England, Statistical Abstract 1995, i elaboració pròpia.
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El fet que un altre grup de sis merchant banks també siguin filials

dels grans bancs de clearing britànics indica que poques entitats romanen

actualment independents, de les quals Shroders i Flemings són les dues més

significatives.

Altres bancs britànics

Aquest grup està integrat per la resta d’entitats de crèdit legalment

constituïdes al Regne Unit, i algunes entitats de les Illes del Canal i de l’Illa

de Man, que han estat autoritzades a operar d’acord amb la «Banking Act»

de 1987 i són entitats independents o estan controlades per altres compa-

nyies o particulars de nacionalitat britànica. A finals de 1994, el sotssector

registrava 100 entitats que desenvolupen una àmplia gamma d’activitats

–entre les quals s’inclouen bancs regionals, bancs especialitzats en gestió de

patrimonis (private banking), entitats de finançament (finance houses)– i

moltes de les quals són filials dels retail banks. En general es tracta d’enti-

tats de dimensions individuals reduïdes, el balanç agregat de les quals con-

centra un 3,1% dels actius totals del sector bancari i un 4,3% de les inver-

sions creditícies. L’estructura de balanç és força coincident amb la dels

retail banks, amb la diferenciació d’una major vocació creditícia, menys

negoci en moneda estrangera i nivells d’autofinançament comparativament

més elevats.

El banc més important del grup és l’Standard Chartered, que forma

part dels MBBG. És tracta, a més, de l’entitat més representativa de totes les

que tenen la seu social a Gran Bretanya, però que operen bàsicament a l’es-

tranger, i s’han especialitzat en activitats i àrees geogràfiques determinades.

La seva estratègia se centra en els segments de banca institucional, corpora-

tiva i personal i en la prestació d’una àmplia gamma de serveis bancaris

entre els quals, hi ha els d’inversió, tresoreria i custòdia, a través de la seva

presència internacional, directa o a través de filials. Els països de l’Extrem

Orient, i més concretament els de la costa del Pacífic, constitueixen l’àrea

prioritària d’actuació, com ho manifesta la seva contribució del 68% al

benefici abans d’impostos del grup, que contrasta amb el 19,8% que aporta
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el negoci al Regne Unit, on treballen el 18% dels 28.000 empleats del grup.

El grup disposa d’una xarxa de 105 oficines al Regne Unit i 560 distribuïdes

entre 49 països, entre les quals destaquen les 119 oficines de Hong Kong. La

majoria d’oficines instal·lades en el país d’origen corresponen a la finance

house Chartered Trust, ja que a 31 de desembre de 1994 el banc havia

reduït la xarxa pròpia en el mercat interior a una implantació.

Bancs estrangers

A 31 de desembre de 1994, 336 bancs estrangers eren presents al

sector, dels quals 33 eren americans, 37 japonesos i 266 d’altres nacionali-

tats. Globalment empleaven prop de 35.000 persones i administraven un

47,8% dels actius totals del sistema, dels quals un 6,8% correspon als bancs

americans, un 13% als bancs japonesos i un 28% a la resta, predominant-

ment entitats europees. Pel que fa a la seva activitat, com a conseqüència de

la seva participació als mercats de divises, prop d’un 80% del seu balanç és

en moneda estrangera i una elevada proporció dels seus actius, el 52,5%,

està instrumentat en préstecs en divises en el mercat monetari.

Discount houses

Una de les característiques diferenciadores del sistema bancari brità-

nic respecte al d’altres països europeus és la presència de 7 discount hou-

ses –cases de descompte– autoritzades sota la Llei Bancària de 1987. Es

tracta d’entitats especialitzades que operen bàsicament en el mercat a

l’engròs, on actuen com a agent gairebé exclusiu del Bank of England per a

la realització de les operacions de mercat obert, a la vegada que redistri-

bueixen la liquiditat a la resta del sistema bancari. L’accés als fons del banc

central el realitzen mitjançant la venda en ferm o temporal de lletres o pels

préstecs que aquell ofereix després de concloure l’acceptació de lletres.

Des de l’any 1994, el banc central complementa aquestes operacions amb

facilitats de crèdit, a través de repos de títols públics a llarg termini, a totes

les entitats bancàries. Altres funcions de les cases de descompte són garan-

tir la subscripció de l’oferta de pagarés del Tresor setmanal i organitzar el
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mercat secundari de diferents actius a curt termini, com ara certificats de

dipòsit i pagarés d’empresa.

A 31 de desembre de 1994, el balanç total s’elevava a 10.582 milions

de lliures i era integrat principalment per dipòsits a curt termini, en especial

dels bancs (un 75% del fons obtinguts) i d’altres entitats del sector privat.

Com a contrapartida, aquests fons s’apliquen bàsicament a la compra de cer-

tificats de dipòsit de bancs i building societies; de lletres del Tresor, bancà-

ries o comercials, i d’altres instruments financers negociables a curt termini.

Tres d’aquestes entitats estan en mans de grans grups estrangers,

mentre que les altres quatre romanen independents. Totes elles són mem-

bres de la London Discount Market Association.

Les building societies

Les building societies són el segon gran grup d’entitats de crèdit

minoristes del mercat britànic. Es tracta d’institucions de caràcter mutual, la

propietat de les quals està en mans dels seus membres, ja siguin dipositants

o titulars de préstecs hipotecaris. Estan governades per una legislació-marc

específica, la Llei de les building societies de 1986, en vigor des de l’1 de

gener de 1987, que va ampliar la capacitat operativa de les entitats del grup.

No obstant la liberalització, les building han mantingut fins ara, a diferència

dels bancs, diverses restriccions que han condicionat el seu creixement.

Els aspectes més destacats de la llei-marc són els següents:

■ La funció principal és la captació de recursos, bàsicament dipòsits del

seus membres, i la concessió de préstecs hipotecaris. Les societats poden

oferir addicionalment tota una gamma detallada de serveis financers i per

a la compra d’habitatges.

■ La supervisió correspon a la Building Societies Commission, tot i que es

reserven al Registry of Friendly Societies (Registre de Societats de

Beneficiència), l’antic òrgan supervisor, algunes funcions de registre de
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documents i temes constitucionals. A la pràctica, ambdós organismes

actuen com un únic departament governamental.

■ Com a mínim, un 50% dels recursos obtinguts provenen dels mercats

minoristes. Així, l’apel·lació màxima en el mercat interbancari és d’un

50% dels recursos.

■ Els actius han d’estar integrats majoritàriament per préstecs per a primer

habitatge, però s’autoritzen fins a un determinat percentatge les inver-

sions en préstecs sense garanties reals, terrenys residencials i altres actius.

El sector ha experimentat una transformació important. En l’etapa

inicial –la primera societat data del 1775– eren societats constituïdes per

grups de 20 a 30 persones que s’associaven per a la construcció dels seus

futurs habitatges, i pagaven una contribució periòdica a un fons que s’apli-

cava a la compra del terreny i al finançament de la construcció. En acabar

aquesta, la societat es dissolia. El moviment de les building societies, en la

seva actual configuració, va sorgir a la segona meitat del segle XIX. L’any

1900, les 2.286 entitats que integraven el sector, d’àmbit local i dimensions

reduïdes, comptaven amb 585.000 accionistes i uns actius totals de 60

Quadre 3.5

ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LES BUILDING SOCIETIES
A 31 de desembre de 1994

Nombre % Total actius %
Actius totals (en milions de £) d’entitats s/ total en milions de £ s/ total

Més de 10.000 10 12,2 241.778 81,9

Entre 3.000 i 10.000 5 6,1 25.506 8,6

Entre 1.000 i 3.000 9 11,0 16.382 5,6

Entre 500 i 1.000 6 7,3 4.418 1,5

Entre 100 i 500 27 32,9 5.924 2,0

Menys de 100 25 30,5 1.093 0,4

TOTAL 82 100,0 295.101 100,0

Fonts: Building Societies Association, Annual Accounts Data 1994, i elaboració pròpia.

105EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■



milions de lliures. A 31 de desembre de 1994 el nombre d’entitats s’havia

reduït a 96 societats autoritzades per la Building Societies Commission, 82

de les quals podien prendre dipòsits del públic i tenien uns actius de

295.101 milions de lliures. Les deu primeres building societies concentra-

ven el 82% dels actius del sector.

Tot i que no hi ha restriccions a l’obertura d’oficines, només una dot-

zena d’entitats tenen una xarxa d’oficines de cobertura estatal. La resta són

entitats de caràcter regional o local que limiten la seva operativa a l’àrea prò-

xima a la seu central. Els principals indicadors d’activitat del sector són, en

base consolidada, 5.566 oficines, 38,2 milions d’accionistes i uns saldos de

dipòsits i crèdits que suposen el 34,4% i el 30,1% del sistema creditici.

El seu balanç és comparativament més senzill que el de la resta d’en-

titats. Els recursos procedeixen majoritàriament dels comptes d’estalvis 

–share accounts–, 70,9% del passiu, amb una tendència creixent dels fons

obtinguts en els mercats de capitals, 21,2%, als quals poden accedir des de

1983. A l’actiu, les hipoteques concentren prop del 80% de les inversions i

els actius líquids, la major part de les restants, el 17%.

Quadre 3.6

ESTRUCTURA DEL BALANÇ AGREGAT DE LES BUILDING SOCIETIES
A 31 de desembre de 1994

ACTIU milions de £ % PASSIU milions de £ %

Actius líquids 50.784 17,2 Dipòsits i fons al detall 209.257 70,9

Préstecs hipotecaris 232.441 78,8 Recursos aliens a l’engròs 62.470 21,2

Altres préstecs 7.891 2,7 Altres passius 2.938 1,0

Immobilitzat 2.799 0,9 Passius subordinats 3.264 1,1

Altres actius 1.186 0,4 Reserves 17.172 5,8

TOTAL 295.101 100,0 TOTAL 295.101 100,0

Fonts: Building Societies Association, Annual Accounts Data 1994, i elaboració pròpia.

Les building societies s’han consolidat com el principal grup d’enti-

tats pel que fa a la captació de recursos de les famílies i a la concessió de
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crèdits hipotecaris. En aquest sentit, les seves funcions són equiparables a

les que fan les caixes d’estalvis en altres països europeus. Pel que respecta a

l’estalvi, segons els comptes sectorials nacionals que publica la Central

Statistical Office, concentren la major proporció d’actius líquids del sector

personal, un 46,4%, per davant dels bancs (38,2%) i dels instruments d’estal-

vi nacional –national savings– (11,4%). Pel que fa al finançament, també

segons aquella font estadística, la seva cartera de préstecs per compra d’ha-

bitatge representa un 61,6% del total concedit per les entitats prestamistes,

quota que és similar a la de 1991 i que fa palès el manteniment de la situa-

ció de predomini, malgrat les pressions competitives que exerceixen altres

intermediaris financers, en especial el grup de bancs.

L’any 1989, Abbey National, que en aquell moment era la segona buil-

ding del sector, va protagonitzar la primera operació de desmutualització i es

va convertir en banc. L’atractiu de la conversió per a les entitats descansa en

la consolidació de la seva presència en els mercats financers, més enllà de les

activitats i dels límits naturals imposats per la Llei de 1986, i en la diversifica-

ció de les fonts alternatives d’increment de capital. La iniciativa no va tenir

continuïtat en el sector fins l’any 1994 i successius, en què s’han posat en
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Gràfic 3.2

PRÉSTECS HIPOTECARIS PER ENTITATS PRESTAMISTES
Quotes de mercat a 31 de desembre de 1994



marxa diferents operacions que estan afectant profundament la seva dimen-

sió i composició i suposen un impuls al procés de desmutualització.

Quadre 3.7

RÀNQUING DE LES DEU PRIMERES BUILDING SOCIETIES
A 31 de desembre de 1994, en milers de milions de pessetes

Actius totals Oficines Plantilla mitjana

Halifax (*) 14.863 684 19.177

Nationwide 7.349 694 11.031

Woolwich (*) 5.441 497 5.905

Leeds Permanent (*) 4.252 453 5.525

Alliance & Leicester (*) 4.092 390 5.968

Cheltenham & Gloucester (*) 3.991 236 3.100

Bradford & Bingley 2.991 257 3.859

National & Provincial (*) 2.696 322 4.413

Britannia 2.119 201 2.478

Northern Rock (*) 2.062 152 1.800

Tipus de canvi a la fi de 1994, 1 £ = 205,84 pessetes.
(*) Entitats implicades en processos de fusió i/o conversió a partir de l’1 de gener de 1995, que ja han abandonat el sec-
tor o ho faran en el futur.
Fonts: Building Societies Association, Building Society Annual Accounts Data 1994; UBS Global Research, Building

Societes Research.The Major Players, Set. 95; Informes Anuals, i elaboració pròpia.

En efecte, abans de finals de l’any 1997, almenys set de les deu pri-

meres building societies, que concentren més del 60% dels actius totals del

sector, abandonaran el moviment mutual per adquirir la condició de banc i,

en alguns casos, s’incorporaran a l’òrbita dels grans retail banks que estan

manifestant un interès especial per reforçar la seva penetració en el seg-

ment de les economies domèstiques.

Així, l’1 d’agost de 1995, la Cheltenham & Gloucester va transferir

els seus actius i passius a la societat amb llicència bancària Cheltenham

& Gloucester plc, que s’ha constituït com a filial especialitzada en

finançament hipotecari del grup Lloyds TSB. En la mateixa data es va for-

malitzar l’operació de fusió per absorció de Leeds Permanent per part de

Halifax. La nova Halifax preveu operar com a banc el 1997. També el
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1995, Abbey National, seguint els passos del Lloyds, va llançar una OPA

sobre la National & Provincial, que està pendent d’aprovació per l’assem-

blea de membres de l’entitat i de la posterior confirmació de la Building

Societies Commission. Finalment, ja dins el 1996, tres grans building socie-

ties han anunciat plans de conversió per al 1997, Woolwich, Alliance & Lei-

cester i Northern Rock.

Paral·lelament a aquests esdeveniments, la conjuntura del sector ha

estat dominada per la revisió del marc legislatiu vigent que ha suavitzat les

restriccions operatives existents, entre elles l’augment del límit màxim de

recursos a l’engròs des del 40% al 50% i l’accés a noves àrees de negoci. Tot

i que no es poden descartar nous anuncis de conversió –noves especula-

cions han afectat la Bristol & West, onzena del rànquing–, la liberalització

afavoriria que la resta de building societies mantinguessin el seu caràcter

mutual i es potenciés la seva activitat en l’àrea tradicional de negoci. En

aquest sentit, i amb una perspectiva de futur, l’Associació de les building

societies ha proposat, en resposta a un dels documents de consulta trame-

sos pel Govern, l’adopció de la següent definició de les entitats que repre-

senta: «Són entitats mutuals sense accionistes externs, regulades 

d’acord amb la Llei de 1986, que desenvolupen la major part de la seva acti-

vitat amb particulars, dels quals obtenen un mínim del 50% dels seus recur-

sos, i que apliquen un mínim del 50% dels seus actius comercials a hipote-

ques sobre propietats residencials».

Aquest panorama incert es conjuga amb un altre element de debat i

de controvèrsia pel fet que els dos grans grups d’entitats de crèdit, els

bancs i les building societies, amb unes estructures de negoci i una regula-

ció cada vegada més similars, estiguin regulats per lleis i òrgans supervi-

sors diferents.
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LA DESMUTUALITZACIÓ DE LES BUILDING SOCIETIES

Les «building societies» poden abandonar la condició d’entitat

mutual i adoptar la forma d’una societat per accions que cotitza a

borsa. El procés de desmutualització ha de tenir el consentiment

previ dels membres –inversors i prestataris–, que l’han d’aprovar

d’acord amb els condicionaments mínims següents: Es requereix el

vot d’un mínim del 20% dels accionistes qualificats –bàsicament

els titulars de les «share accounts»– i un 75% dels vots ha de ser

favorable. Pel que fa als prestataris, han de votar afirmativament

la meitat dels que exerceixin el dret de vot.

Aquest requeriment figura en les seccions de la Llei de building

societies referents a la conversió, que van ser introduïdes a

començaments de 1988 i on també es contemplen les etapes del

procés. La regulació diferencia dos possibles casos. El primer supòsit

és el de la «building» que traspassa el seu negoci a una societat

constituïda de manera expressa. L’altra alternativa és la tranferèn-

cia del negoci a una societat existent.

La conversió d’Abbey National 

Abbey National va protagonitzar la primera experiència d’una

«building» que es convertia en societat anònima. L’operació va ser

anunciada el març de 1988, després de la decisió prèvia del

Consell d’Administració. El mecanisme de conversió proposat va

ser sotmès a l’aprovació dels tribunals britànics per la Building

Societies Commission, a fi d’assegurar una interpretació adequada

de la Llei. Els detalls de l’esquema finalment adoptat, juntament

amb la resta de documentació prevista reglamentàriament, es va

remetre als membres per a la seva aprovació. Finalment, en

l’Assemblea General celebrada l’abril de 1989, van votar un 64,7%
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dels accionistes, un 89,5% dels quals va votar a favor. Pel que fa als

prestataris, els vots afirmatius van ser d’un 90,8% d’entre el 64%

dels votants. La confirmació del procés per part de la Comissió va

arribar dos mesos després.L’operació va concloure amb un consi-

derable èxit.Abbey National plc, societat constituïda per a rebre el

negoci de l’Abbey National Building Society, va emetre 1,31 milers

de milions d’accions, de les quals 560 milions (43%) es van distri-

buir gratuïtament entre els membres qualificats i 750 milions

(57%) van ser adquirides a un preu unitari de 130 penics per

aquells membres que en van sol·licitar. Cal esmentar que les sol·lici-

tuts de compra van triplicar gairebé les acciones disponibles per a

la venda. Finalment, el 12 de juliol de 1989, després que el Bank of

England li atorgués la llicència bancària, Abbey National plc es va

convertir en banc.

Halifax segueix els passos d’Abbey National 

i Cheltenham & Gloucester inicia una nova via

Les característiques de la conversió d’Abbey National il·lustren les

principals etapes d’un procés la complexitat del qual s’ha posat en

qüestió. En les operacions de transformació sorgides els anys 1994 i

1995 ha estat novament necessari el dictamen judicial sobre la lega-

litat dels processos, en bona part perquè introdueixen altres incentius

econòmics als membres per incrementar l’atractiu de les operacions.

A finals de març de 1995, el Tribunal Suprem va aprovar el procedi-

ment de conversió en banc proposat per Halifax. Prestataris, em-

pleats i pensionistes i tots els inversors, amb la condició de mem-

bres i independentment de la seva antiguitat, amb uns saldos de

com a mínim 100 lliures, rebran un nombre determinat d’accions

gratuïtes. La resta de dipositants queden exclosos. Addicionalment,

els inversors amb una antiguitat de més de dos anys i uns saldos
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compresos entre 1.000 i 50.000 lliures rebran accions gratuïtes pro-

porcionals a aquests saldos. L’aprovació dels membres no es realit-

zarà probablement fins ben avançat l’any 1996.

El mes d’abril de 1995, la Cheltenham & Gloucester va anunciar la

incorporació al Lloyds Bank, ara integrat en el Lloyds TSB Group,

constituint el primer cas d’una «building society» que s’integra en

una altra organització existent. El Lloyds ha pagat 500 lliures als

titulars de comptes qualificats i l’import disponible restant, fins als

1,8 milers de milions de lliures de cost de l’operació, com a import

variable en funció dels saldos dels comptes. Una conseqüència

important del procés seguit per la «building» ha estat la confirma-

ció dels tribunals britànics de la impossibilitat d’efectuar paga-

ments dineraris compensatoris derivats d’aquestes transaccions als

membres inversors que ho hagin estat per un període inferior als

dos anys, ni tampoc als prestataris.

3.3. Característiques generals

Regulacions diverses

El sistema bancari del Regne Unit ha estat històricament poc regla-

mentat. Si bé el model de banca universal no està reconegut explícitament

en la legislació britànica, les autoritats han encoratjat històricament la

diversificació d’activitats i la lliure competència entre intermediaris finan-

cers. L’activitat dels bancs està totalment liberalitzada, i les building socie-

ties estan subjectes a una normativa específica que condiciona part de la

seva activitat.

No obstant el marc liberal, la banca britànica s’ha caracteritzat per la

molt reduïda presència de participacions en empreses no financeres entre

les seves inversions. La mateixa especialització dels retail banks en el
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finançament a curt termini de les empreses indica la prudència amb la qual

les entitats han tractat el risc assumit enfront del sector industrial, el qual

acudeix al desenvolupat mercat de valors britànic per satisfer les seves

necessitats de capital i als merchant banks per finançar-se a llarg termini.

En qualsevol cas, convé emfasitzar l’absència de restriccions legislatives en

aquest sentit, tot i que el Bank of England pot desaconsellar l’adquisició de

participacions per qüestions prudencials.

Les darreres grans actuacions liberalitzadores es van produir en la dèca-

da dels vuitanta i van suposar l’eliminació del control de canvis (1979), la

supressió de les limitacions de creixement del crèdit bancari (1980), l’abolició

del coeficient de liquiditat (1981), la promulgació de la llei de les building

societies i la reforma del mercat de valors –Big Bang– (ambdues el 1986). Una

altra norma de relleu fou la llei de reforma de les caixes d’estalvis de l’any

1985, que va suposar la seva equiparació competitiva als bancs i la transforma-

ció en societats anònimes,sota el paraigua supervisor del banc central.

Més recentment, les principals modificacions introduïdes s’han pro-

duït per la incorporació de la legislació comunitària sobre ratio de solvèn-

cia i recursos propis (ambdues el 1990), supervisió en base consolidada

(1993), grans riscos (1994) i adequació del capital de les empreses d’inver-

sió i les entitats de crèdit (1995). Hi ha en fase d’estudi l’adaptació de la

directiva sobre serveis d’inversió, amb la voluntat de mantenir la divisió de

les funcions de supervisió entre el Bank of England i les SRO, i la de reforça-

ment de la supervisió prudencial a la Unió Europea –que afecta entitats de

crèdit, empreses d’inversió i asseguradores–, la qual contempla la revocació

de les autoritzacions d’exercici de l’activitat quan les relacions entre els

grups i els propietaris impedeixin una supervisió efectiva, el requeriment

que la seu social i l’oficina principal estiguin ubicades en el mateix país

membre i l’ampliació dels canals d’informació a d’altres òrgans de supervi-

sió, tant si són comptables com d’investigació.

Pel que fa a les building societies, les restriccions quantitatives que

suporten es resumeixen en les següents ratios de compliment obligat:
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■ Recursos a l’engròs respecte al total de recursos de passiu –share

accounts, dipòsits i emprèstits–: Màxim del 50%, des del gener de 1996.

■ Share accounts respecte al total de recursos de passiu: Mínim del 50%.

■ Crèdits sense garantia real i inversions en filials –actius comercials de

classe 3– sobre el total d’actius comercials: Màxim del 15%.

■ Crèdits amb garantia de terrenys –actius comercials de classe 2– més crè-

dits sense garantia real i inversions en filials sobre el total d’actius comer-

cials:Màxim del 25%.

Per últim, tots els bancs mantenen uns saldos no remunerats en el

Bank of England del 0,35% dels dipòsits en lliures no interbancaris. La immo-

bilització no compleix un objectiu de control de liquiditat, sinó que finança

les despeses corrents del banc central. Des de l’1 de gener de 1996, els bancs

britànics han de mantenir uns nivells mínims de liquiditat, suficients per

cobrir les potencials retirades de fons en lliures en una perspectiva de cinc

dies feiners.

Sistemes de garantia de dipòsits

L’1 de juliol de 1995 ha entrat en vigor per als bancs i per a les buil-

ding societies un nou sistema de garantia de dipòsits que modifica els esta-

blerts a la Llei Bancària de 1987 i a la Llei de les Building Societies de 1986.

La regulació adoptada s’inclou a la Secció 2(2) de la Llei de Comunitats

Europees de 1972. Els fons, d’acord amb la directiva comunitària, cobreixen

el 90% dels dipòsits en lliures, en ecus i en altres divises dels països de l’À-

rea Econòmica Europea (AEE)  fins a un màxim de 18.000 lliures per diposi-

tant –excepte quan l’equivalent en lliures de 20.000 ecus sigui superior–.

Queden coberts també els dipòsits de les sucursals a l’AEE i, en canvi, no ho

són els de les sucursals de les entitats d’aquesta zona europea al Regne

Unit, que són garantits pel país d’origen. Els sistemes es financen amb con-

tribucions de les entitats, en proporció als dipòsits, i són administrats pel

Bank of England i la Building Societies Commission, segons el cas.
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Dimensió i concentració

Les particularitats dels negocis i transaccions que es desenvolupen a

Londres com a centre financer internacional han determinat una major

dimensió dels actius bancaris en relació amb els d’altres països europeus. I

així s’observa en el pes específic del sistema bancari britànic en la seva eco-

nomia. En aquest sentit, el 1994, la ratio dels actius totals del sector respec-

te del producte interior brut va assolir un valor del 278% i el percentatge

d’ocupació en el sector financer respecte a la població total ocupada en el

país era del 2,6%. Aquesta ratio s’eleva al 3,9% si s’inclouen les persones

que treballen en el sector assegurador.

En canvi, en una anàlisi individual de la dimensió dels grups bancaris

en funció dels seus recursos propis, tan sols 35 grups bancaris britànics,

sense considerar els encapçalats per building societies, figuraven entre les

500 primeres entitats europees, d’acord amb el rànquing que publica anual-

ment la revista britànica «The Banker». Aquella xifra queda molt lluny de les

97 entitats alemanyes i de les també 97 italianes que hi són presents.

El rànquing de grups bancaris per actius totals l’encapçala, amb 41

bilions de pessetes, el HSBC Holdings (Hong Kong & Shangai Banking

Corporation), grup internacional amb seu social a Londres que, el juliol de

1992, va adquirir el Midland Bank. És el quart grup bancari europeu des-

prés del Deutsche Bank, Crédit Agricole i Crédit Lyonnais. El Midland, amb

uns actius totals de 14,5 bilions de pessetes, aporta prop d’un 35% als

actius consolitats del grup. Els grups segon i tercer són Barclays i National

Westminster, els quals amb uns actius consolidats d’entorn dels 33 bilions

de pessetes ocupen, respectivament, les posicions novena i dotzena del

rànquing europeu. Després, i en aquest ordre, vénen Abbey National,

Lloyds i Halifax.

El 1995, l’adquisició per part del Lloyds de la building society

Cheltenham & Gloucester i la posterior fusió amb el TSB Group situaran el

grup resultant, Lloyds TSB, com el quart del país, amb uns actius totals que,
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segons xifres a 31 de desembre de 1995, ascendeixen a 27,9 bilions de pes-

setes. D’altra banda, Abbey National i Halifax, amb l’oferta de compra de la

National & Provincial i la fusió amb Leeds Permanent, respectivament, es

consolidaran en el 5è i 6è lloc.

Quadre 3.8

DADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS BRITÀNICS
A 31 de desembre de 1994, en milers de milions de pessetes

GRUP BANCARI ENTITAT MATRIU/PRINCIPAL

Actius Posició
Actius totals Oficines Empleatsconsolidats (*)

HSBC Holdings/Midland 41.481,2 4 14.549,7 1.706 41.900

Barclays (1) 33.429,6 9 10.712,7 2.090 63.500

National Westminster 32.532,8 12 24.234,2 2.410 67.200

Abbey National 19.414,9 26 10.634,5 675 16.400

Lloyds (2) 16.746,8 27 13.096,4 1.799 43.500

Halifax 14.851,8 n.d. 14.863,2 684 19.177

Royal Bank of Scotland 9.328,8 53 n.d. 732 19.700

Nationwide 7.357,3 n.d. 7.348,8 694 11.031

TSB Group (2) 7.143,2 61 n.d. 1.235 23.400

Bank of Scotland 7.094,3 66 n.d. 430 11.300

Standard Chartered 7.042,7 68 n.d. 1 1.200

(*) Posició en el rànquing d’entitats bancàries europees publicat per «The Banker», setembre 1995. Tipus de canvi a la
fi de 1994, 1 £ = 205,84 pessetes.
(1) Els actius totals corresponen a la Divisió Bancària del grup al Regne Unit.
(2) Fusió, el desembre de 1995.
Fonts: The Banker, Informes Anuals, British Bankers Association, Annual Abstract of Banking Statistics 1995, i elabo-
ració pròpia.

Aquestes posicions relatives es modifiquen de manera important si

s’observa la xifra de balanç de les entitats matrius, més apropiada per a una

aproximació al nivell de concentració bancària del país. National West-

minster, Halifax i Midland, les més ben posicionades, concentraven un 14%

dels actius totals del sector. Si hi afegim Lloyds i Barclays, el pes percentual

s’eleva al 20,4%. Les operacions de concentració elevaran aquestes quotes,

les quals, en qualsevol cas, es veuen condicionades per la magnitud dels

recursos intermediats pels bancs estrangers, un 47,8% del total.
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Rendibilitat

Un dels fets més destacables en l’evolució recent dels bancs brità-

nics ha estat la recuperació dels beneficis iniciada a la segona meitat de

1992, en un context de millora de l’economia britànica. Així doncs, el 1994,

en el segon any consecutiu de fort creixement dels beneficis, el resultat

abans d’impostos del grup dels grans bancs britànics (MBBG) ha experi-

mentat un increment del 60,4%, mentre que el dels actius mitjans ha estat

d’un moderat 2,3%. La rendibilitat, mesurada com a relació entre els benefi-

cis i els actius totals mitjans, ha estat doncs d’un 1,19%, significativament 

Quadre 3.9

COMPTE D’EXPLOTACIÓ DELS GRANS GRUPS BANCARIS BRITÀNICS
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Ingressos financers 10,10 12,27 12,53 11,10 8,82 6,72 6,30

Despeses financeres (6,85) (9,13) (9,58) (8,14) (6,20) (4,27) (3,88)

Marge financer 3,25 3,14 2,95 2,96 2,62 2,45 2,42

Productes ordinaris nets 1,85 1,92 1,88 2,01 1,99 1,99 1,84

Marge ordinari 5,10 5,06 4,83 4,97 4,61 4,44 4,26

Despeses d’explotació (3,33) (3,28) (3,18) (3,27) (3,07) (2,79) (2,73)

De les quals, de personal (1,95) (1,89) (1,81) (1,54) (1,65) (1,54) (1,53)

Marge d’explotació 1,77 1,78 1,65 1,70 1,54 1,65 1,53

Provisions netes (0,31) (1,60) (0,95) (1,30) (1,23) (0,89) (0,34)

Resultat abans d’impostos 1,46 0,18 0,70 0,40 0,31 0,76 1,19

Impostos (0,53) (0,12) (0,32) (0,17) (0,17) (0,28) (0,40)

Resultat net 0,93 0,06 0,38 0,23 0,14 0,48 0,79

Distribució:

A dividends 0,24 0,26 0,25 0,24 0,21 0,28 0,32

A reserves 0,69 (0,20) 0,13 (0,01) (0,07) 0,20 0,47

Actius totals mitjans, en m.m. £ 396 457 504 524 590 667 682

Fonts: British Bankers Association, Annual Abstract of Banking Statistics 1995, i elaboració pròpia.
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superior al 0,76% de l’any 1993, però inferior a l’existent l’any 1988 quan es

va iniciar l’etapa de recessió econòmica. Fins a aquell moment, les taxes de

rendibilitat dels bancs britànics eren de les més altes d’Europa.

A través de l’anàlisi del compte d’explotació, es fa evident la recupe-

ració registrada, com també les causes fonamentals de la millora, que cal

atribuir bàsicament a les menors dotacions per a insolvències realitzades.

En el període 1989-1992, els elevats imports dels sanejaments de crèdits

havien estat la causa principal de la reducció de beneficis, amb un màxim,

el 1989, d’un 1,6% del balanç mitjà, i una rendibilitat abans d’impostos de

només un 0,18%. El 1994, les provisions han representat un 0,35%. El gràfic

3.3 posa de manifest, en valors nominals, aquesta correlació, com també el

retorn dels beneficis a nivells iguals o superiors als de l’any 1988.

La reducció del marge financer ha contribuït també a la reducció de la

rendibilitat, en bona part per la major competència existent als mercats de

captació de dipòsits i pel descens dels tipus d’interès. La contribució dels
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productes ordinaris nets, encara que important, s’ha reduït des de l’any 1991,

la qual cosa indicaria la resistència a augmentar els beneficies per aquesta via.

En canvi, sí que ha tingut èxit la política de contenció de les despe-

ses d’explotació, i especialment de les despeses de personal, la dimensió

de les quals era un dels punts febles dels bancs britànics. El seu pes relatiu

s’ha reduït progressivament fins arribar, el 1994, al 2,73%. Un aspecte nega-

tiu d’aquest exercici ha estat l’evolució de la ratio d’eficiència, calculada

com a quocient entre les despeses d’explotació i el marge ordinari, la qual

s’eleva al 64%. Després de manifestar una tendència decreixent els últims

anys, ha experimentat un augment. En aquest sentit, el Bank of England

posa de manifest, en l’Informe Anual de l’exercici 1994-95, que la reducció

de costos derivada dels programes de racionalització de plantilles i d’ofici-

nes ha estat compensada amb salaris més elevats, relacionats cada vegada

més amb aspectes de productivitat, rendibilitat i beneficis socials. La reduc-

ció de les despeses d’explotació no ha estat, però, suficient per evitar el

deteriorament del marge d’explotació, 1,53%, el qual se situa en el nivell

més baix de tot el període analitzat. Deduïdes les provisiones per a

insolvències, s’obté la xifra de 8.102 milions de lliures de benefici i una

taxa de rendibilitat de l’1,19%.

Pel que fa als resultats de les building societies, malgrat que pre-

senten un marge financer més estret, la rendibilitat és més elevada pel pes

menor de les despeses d’explotació, la qual cosa representa un avantatge

comparatiu important per competir de manera eficient en la perspectiva

d’un mercat més desregulat. Les despeses d’explotació absorbeixen un

46% del marge ordinari. La millora de la rendibilitat s’ha produït per la cai-

guda dels sanejaments, ja que s’ha reduït la contribució dels productes

ordinaris i ha continuat la pressió sobre el marge financer com a conse-

qüència de l’increment de la competència en el mercat hipotecari.
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Quadre 3.10

COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE LES BUILDING SOCIETIES
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1993 1994

Ingressos financers 7,95 7,32

Despeses financeres (5,73) (5,13)

Marge financer 2,22 2,19

Productes ordinaris nets 0,70 0,65

Marge ordinari 2,92 2,84

Despeses d’explotació (1,35) (1,35)

De les quals, de personal (0,59) (0,61)

Marge d’explotació 1,57 1,49

Provisions netes (0,59) (0,33)

Resultat abans d’impostos 0,98 1,16

Impostos (0,34) (0,39)

Resultat net 0,64 0,77

Actius totals mitjans, en m.m. de £ 275 283

Fonts: Building Societies Association, Annual Accounts Data 1994, i elaboració pròpia.

Nivell de solvència

La millora dels beneficis ha augmentat considerablement l’autofi-

nançament dels bancs i de les building societies, que han fet pujar els seus

coeficients de solvència als nivells més alts d’ençà de la introducció de l’a-

cord de Basilea l’any 1988. El fenomen s’ha vist reforçat per una encara

escassa demanda de crèdit i una major propensió a concedir crèdits de risc

ponderat menor, en especial per part dels bancs. La situació és comparativa-

ment favorable a les building societies, que semblen disposar de recursos

propis suficients per resistir noves reduccions del marge financer i suportar

el creixement previsible tant pel que fa a la inversió hipotecària com a la

diversificació del negoci en noves àrees de serveis financers.
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Servei bancari

Mitjans

Amb l’objectiu de reduir costos, les entitats de crèdit britàniques

desenvolupen un intens procés de reducció de les plantilles i de racionalit-

zació de les xarxes d’oficines, que segueixen una tendència recessiva.

L’anàlisi de l’evolució de les plantilles dels bancs membres de

l’Associació de Banquers Britànics mostra que, en el període 1990-94, la pèr-

dua de llocs de treball ha afectat 73.700 empleats d’alguna de les diferents

categories de bancs. L’ocupació del sector va assolir un nivell màxim el

1990, amb prop de 445.000 empleats. L’única excepció a la baixa generalit-

zada l’han registrat, el 1994, els bancs estrangers i els bancs britànics no

classificats com a retail o merchant banks, que han mantingut les plantilles

estables o fins i tot les han incrementat lleugerament.
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Quadre 3.11

EVOLUCIÓ DEL PERSONAL

1990 1991 1992 1993 1994

Bancs (1) 444.800 430.300 406.200 382.800 370.800

Dels quals,

Retail banks 380.400 371.300 351.900 334.200 320.800

Merchant banks 19.800 19.200 15.700 13.400 12.200

Altres bancs britànics 3.200 2.800 3.300 2.800 3.300

Bancs americans 13.000 12.000 11.000 9.800 11.800

Bancs japonesos 3.300 3.800 3.800 3.700 3.700

Altres bancs estrangers 24.600 20.800 20.100 18.700 19.000

Building societies (2) n.d. n.d. 101.937 106.907 104.058

TOTAL n.d. n.d. 508.137 489.707 474.858

(1) Plantilla a 30 de juny segons l’Associació de Banquers Britànics.
(2) Plantilla a 31 de desembre en base consolidada.
Fonts:BBA, Annual Abstract of Banking Statistics 1995;Building Societies Commission, Annual Report 1994-95, i ela-
boració pròpia.

També, el 1994, després de molts anys d’expansió moderada, les buil-

ding societies van reduir la plantilla dels seus grups –no es disposa d’informa-

ció de les entitats matrius– en 2.849 empleats. Aquest moviment resulta d’una

pèrdua de 3.364 empleats fixos i d’un augment de 515 empleats a temps par-

cial. Una particularitat d’aquest col·lectiu és, precisament, la utilització de per-

sonal a temps parcial –que representa un 23% del total d’empleats– per adap-

tar la plantilla disponible a les fluctuacions del trànsit de clients a les oficines.

D’altra banda, la xarxa d’oficines dels retail banks i de les building

societies era inferior en 2.385 unitats a l’existent el 1990. Els bancs, amb una

reducció de 1.900 oficines, han intensificat en aquest període un procés que

s’havia desenvolupat amb caràcter gradual al llarg dels anys vuitanta. El fet

ha estat contrarestat amb un fort increment de la xarxa de caixers automà-

tics que, en deu anys, ha passat de 6.172 a 14.606 unitats. Aproximadament

un 12% dels caixers automàtics estan instal·lats en llocs diferents a les matei-

xes oficines bancàries.
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Quadre 3.12

EVOLUCIÓ D’OFICINES
A 31 de desembre

1990 1991 1992 1993 1994

Retail banks 14.021 13.338 12.772 12.457 12.121

Building societies 6.051 5.921 5.765 5.654 5.566

TOTAL 20.072 19.259 18.537 18.111 17.687

Fonst:BBA, Annual Abstract of Banking Statistics 1995;Building Societies Commission, Annual Report 1994-95, i ela-
boració pròpia.

El cas de les building té connotacions particulars. En el període

1970-85, el sector va créixer de manera ràpida i la xarxa d’oficines va passar 

de 2.016 a 6.925, incloses les d’Abbey National que després abandonaria el

sector. Les building dominaven la captació d’estalvis i el mercat hipotecari,

i treballaven amb tipus d’interès fixats administrativament. En absència de

competència en els preus dels productes, el principal avantatge competitiu

de les entitats procedia del nombre de punts de venda. La liberalització de

preus, unida al desenvolupament de les primeres xarxes de caixers automà-

tics, va fer baixar el ritme d’obertura d’oficines, que encara es va mantenir

estable entre els anys 1985 i 1989. Des del 1990, el nombre d’oficines s’ha

reduït en 485 i s’ha creat una xarxa de caixers que, a finals de 1994, incor-

porava unes 4.000 unitats. En total, eren 20 les building que s’havien dotat

d’una xarxa de caixers.

Ratios

A partir de les xifres d’empleats i oficines disponibles, es presenta a

continuació la situació i evolució recent de les ratios de servei bancari dels

retail banks i de les building societies. En aquest últim cas, les ratios de 1994

que mostren la cobertura d’habitants per empleat i la concentració d’empleats

per oficina es calculen a partir de la plantilla consolidada dels grups –que és

l’única disponible–, mentre que el 1990 el càlcul s’ha efectuat en base indivi-

dual, criteri amb el qual es calculen les ratios dels bancs. Així, doncs, l’incre-
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ment que s’observa en les esmentades ratios és fruit d’un trencament de la

sèrie estadística i no s’ha d’interpretar com un comportament real.

Destaquen la baixa densitat d’oficines i, potser en correspondència,

la seva considerable dimensió –mesurada pel nombre d’empleats per ofici-

na–, sobretot en els retail banks. Si s’analitza la localització funcional de la

plantilla de les cinc primeres building societies, l’any 1994, es distribuïa

entre un 29% als serveis centrals i un 71% a la xarxa d’oficines. És a dir, per

cada empleat a les dependències centrals hi ha 2,4 empleats a les oficines.

L’informe de la Building Societies Association, «Housing Finance. The

Building Society Model», indica que la ratio mitjana d’empleats per oficina

incorpora en aquest sector oficines de tipologia molt diferent, des de les ofi-

124 ■ EL SISTEMA BANCARI DEL REGNE UNIT

Oficines bancs

Oficines building
societies

ATM bancs

ATM building
societies

   18.000

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

1980 1985 19941990

(1) MBBG, exclòs Standard Chartered, més Clydesdale Bank, The Co-operative Bank i Yorkshire Bank.

Fonts: BBA, Annual Abstract of Banking Statistics 1995; Building Societies Commision, Annual Report 1994-95,
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Gràfic 3.5

EVOLUCIÓ DE LES XARXES D’OFICINES I CAIXERS AUTOMÀTICS
Retail banks (1) i building societies



cines secundàries, amb dos o tres empleats, fins a les sucursals centrals de

les grans ciutats, amb més de 100 empleats.

Quadre 3.13

RATIOS DE SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

1990 1994

Oficines/ Empleats/ Empleats/ Oficines/ Empleats/ Empleats/

10.000 hab. Oficina 1.000 hab 10.000 hab. Oficina 1.000 hab

Retail banks 2,4 27,1 6,6 2,1 26,5 5,5

Building societies 1,1 12,6 1,3 1,0 18,7 (a) 1,8 (a)

TOTAL 3,5 22,8 8,0 3,1 24,0 7,3

(a) Plantilla en base consolidada.
Fonts: BBA, Annual Abstract of Banking Statistics; Informes Anuals de la Comissió de Building Societies; OCDE, Main

Economic Indicators, i elaboració pròpia.

El pes del sector públic

Al contrari del que succeeix a la majoria de països europeus, el sec-

tor bancari britànic es caracteritza per la inexistència d’entitats controlades

pel sector públic. No obstant això, hi ha una entitat pública, no integrada en

el sector bancari, que ofereix serveis bancaris: el National Savings Bank. Les

seves característiques, descrites a l’apartat «Estructura del sistema», el con-

verteixen en un competidor directe per als bancs i building societies. Els

recursos aliens que administra, a través dels comptes ordinaris i d’inversió,

juntament amb els altres productes d’inversió dissenyats pel Departament

d’Estalvis Nacional, del qual depèn, absorbeixen un 11,4% dels actius

líquids en mans de les economies domèstiques.

El 1990, l’única entitat de crèdit pública existent, que era el Giro-

bank, fou adquirida per Alliance & Leicester, operació que té també la parti-

cularitat de ser l’única compra d’un banc que ha protagonitzat una building

society. Actualment, el banc continua operant independentment de la matriu

a través de les 19.782 oficines de correus, si bé li ha transferit el negoci de

banca personal.
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En l’àmbit creditici, el sector públic proveeix finançament a les em-

preses a través de les agències de finançament especial, entre elles Scottish

Enterprise, Highlands and Islands Enterprise, la Welsh Development

Agency, Industrial Development Board for Northern Ireland i ECGD (Ex-

ports Credit Guarantee Department).

Internacionalització

Presència d’entitats estrangeres

Londres és, amb Nova York i Tòquio, un dels tres grans centres

financers internacionals. Des del punt de vista bancari, la City –concepte

que abasta el conjunt de mercats i institucions financeres instal·lades a la

famosa Square Mile de la capital britànica– té la major concentració de

bancs forans a escala mundial. La instal·lació a Londres constitueix per a

molts bancs no europeus el nucli de les seves operacions a Europa, mentre

que els bancs europeus de primera fila la utilitzen de manera creixent per

coordinar les activitats en els mercats de divises, de capitals i de derivats.

L’adquisició de merchant banks així ho confirma.

A començament de 1995, més de la meitat de les entitats que opera-

ven procedien d’altres països. La importància del volum de negoci que con-

centren s’ha posat de manifest en fer l’anàlisi de l’estructura del sistema

bancari per tipologia d’entitats. Hi ha una tendència ascendent en la

implantació d’entitats procedents de països de l’Àrea Econòmica Europea,

alhora que s’està reduint la d’altres àrees geogràfiques. La presència d’inte-

ressos forans a la banca britànica es completa amb les participacions adqui-

rides en bancs de nacionalitat britànica, entre els quals destaquen el

Midland, en mans del hòlding Hong Kong & Shangai Banking Corporation,

els retails Yorkshire i Clydesdale, del grup National Australia Bank, i els

merchant Warburg, Barings, Kleinwort Benson i Samuel Montagu, aquest

últim també del grup HSBC.
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Quadre 3.14

COMPOSICIÓ DELS BANCS PER NACIONALITATS
A 28 de febrer

1991 1992 1993 1994 1995
Estructura

(%)

De nacionalitat britànica (1) 275 263 253 232 224 49,8

Procedents d’altres països 255 255 255 254 257 50,2

Entitats autoritzades europees — — 79 97 102 15,6

De fora de l’Àrea Econòmica Europea (1) — — 176 157 155 34,6

TOTAL BANCS 530 518 508 486 481 100,0

(1) Des de l’any 1992 són els bancs autoritzats pel Bank of England.
Fonts: Bank of England i elaboració pròpia.

Els aspectes més valorats pels bancs estrangers ubicats a Londres

són la qualitat de les telecomunicacions, la disponibilitat de treballadors

qualificats, la tradició de Londres com a centre financer i la profunditat dels

mercats financers. Aquestes conclusions figuren en un informe de la

Cambra de Comerç de Londres, de novembre de 1994, fet a partir d’una

enquesta entre els bancs estrangers. Tres anys abans, es destacaven també la

innovació financera i la comparativament més suau regulació britànica. Els

principals punt febles són la infraestructura dels transports, els costos d’ex-

plotació, la competència creixent d’altres centres financers internacionals i

la necessitat decreixent de proximitat geogràfica als mercats derivada dels

avenços de les telecomunicacions. La inversió directa dels bancs estrangers

al Regne Unit va sumar, el 1993, un total de 12.574 milions de lliures, amb

un augment del 33% respecte a l’any 1990, segons l’últim cens trienal del

Bank of England. Aquest increment significatiu mostra la continuïtat de l’a-

tracció de Londres com a centre financer.

Presència a l’exterior

La inversió directa dels bancs britànics a l’exterior, en el mateix perí-

ode considerat, ha passat de 2.962 a 4.529 milions de lliures. Així doncs, les

inversions procedents de l’exterior gairebé tripliquen les realitzades per les
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entitats britàniques. Els Estats Units són el país que origina i rep una pro-

porció més elevada de les inversions.

Els quatre grans grups amb vocació internacional són Hong-Kong

and Shangai Banking Corporation –HSBC–, Standard Chartered, NatWest i,

en menor mesura, Barclays. En el cas dels dos primers, el nucli de la seva

activitat es realitza principalment a l’Àsia de l’Est, on s’origina la major pro-

porció dels seus beneficis. L’estratègia del NatWest s’havia basat en una

reducció de la seva dependència de l’economia britànica i en un reforça-

ment dels ingressos originats a l’exterior, els quals van aportar, el 1994, gai-

rebé les dues terceres parts del benefici abans d’impostos del grup. El

reforçament de les posicions en el mercat interior dels retail banks amb

vocació nacional i els canvis estructurals que afecten el mercat bancari als

Estats Units, on aquesta entitat havia pres posicions importants, han provo-

cat una revisió dels seus plans futurs. En aquest sentit, el 19 de desembre de

1995 es va acordar la venda de la filial nord-americana NatWest Bancorp al

grup nord-americà Fleet Financial per un valor de 3.560 milions de dòlars.

Una part dels recursos obtinguts s’aplicarà a l’adquisició d’altres entitats

comercials, d’inversió i privades del Regne Unit. A diferència dels anteriors,

el grup Barclays obté un 66% dels beneficis de la seva activitat bancària

minorista al Regne Unit.

Precisament NatWest, a través de les filials bancàries Banco

NatWest España i Banco de Asturias, i Barclays, amb Barclays Bank España,

són dos dels bancs estrangers amb major presència a Espanya, on desenvo-

lupen una activitat de banca comercial tradicional amb el suport d’unes

xarxes de 107 oficines del Banco NatWest España, 82 del Banco de

Asturias i 234 del Barclays Bank España. Els actius totals de les tres filials

espanyoles sumaven, a 31 de desembre de 1994, 342, 90 i 609 milers de

milions de pessetes, respectivament. Abbey National, el 1991, i Halifax, el

1993, han constituït cadascuna una filial espanyola, Abbey National Bank,

SAE i Banco Halifax Hispania, que en el cas de la building society té la par-

ticularitat de ser l’única entitat de crèdit europea del grup. Els volums de
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negoci són més modestos, com indica el total dels balanços, que sumen 42

i 9 milers de milions de pessetes.

Cal fer referència a l’aliança estratègica del Royal Bank of Scotland

amb el Banco Santander. El banc britànic controla, l’abril de 1996, el 4,3%

de l’entitat de crèdit espanyola, de la qual és el primer accionista individual.

Recíprocament, el Banco Santander té una participació del 9,88% en el

grup amb seu a Edimburg.

Altres indicadors

A conseqüència de la importància de Londres com a centre finan-

cer, els bancs instal·lats tenen una participació molt activa en operacions de

finançament internacional. D’acord amb les estadístiques del Banc de

Pagaments Internacional, la City concentrava, a finals de 1993, un 17,3% del

finançament internacional total atorgat pels bancs a escala mundial, amb

1.338 milers de milions de dòlars. El segon gran centre geogràfic és el Japó,

amb 1.255 milers de milions de dòlars i una participació del 16,2%. L’any

1980, el pes específic de Londres era del 27%, i entre els anys 1988 i 1991 el

Japó va dominar el finançament bancari internacional.

No obstant la similitud dels volums de finançament d’ambdós cen-

tres, el negoci a Londres és preferentment internacional. L’activitat finance-

ra amb no residents instrumentada en divises, la més representativa a efec-

tes d’internacionalització, representava a Londres un 71% del finançament

total, mentre que al Japó era del 34%.
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IV. EL SISTEMA BANCARI D’ITÀLIA

4.1. Organització institucional

El sistema bancari italià està organitzat pel Decret Legislatiu nº 385,

de l’1 de setembre de 1993, conegut com a «Text únic de les lleis en matè-

ria bancària i creditícia» (Testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-

ditizia). Aquesta disposició, en vigor des de l’1 de gener de 1994, completa

el procés de liberalització desenvolupat des de l’inici de la dècada dels

noranta amb l’objectiu d’adaptar les possibilitats operatives i les mesures de

supervisió de les entitats de crèdit a les directrius del mercat únic. Els

aspectes bàsics regulats són els referents a les autoritats creditícies, l’activi-

tat bancària i la seva organització, el règim de supervisió dels bancs i dels

grups bancaris i la regulació de les crisis. Un pas previ important havia estat

la incorporació al dret bancari italià –D.L. 481, de 14 de desembre de 1992–

dels principis continguts a la segona directiva de coordinació bancària, la

qual va suposar el reconeixement del model de banca universal, després

d’una etapa dominada pel principi d’especialització de les entitats de crèdit

establert a l’antiga Llei Bancària de 1936.

Els tres òrgans de supervisió del sector creditici són:

■ El Comitè Interministerial per al crèdit i l’estalvi (CICR), l’anomenat

Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio.

■ El ministre del Tresor.

■ La Banca d’Italia.

El CICR és l’organisme principal de supervisió bancària, que delibe-

ra sobre totes les matèries de caràcter general que afecten l’ordenació del

crèdit i de la banca. Presidit pel ministre del Tresor, el Comitè està integrat

pels ministres de l’àrea econòmica i compta amb el suport de la Banca

d’Italia, el governador de la qual assisteix a les sessions.
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El ministre del Tresor, com a president del CICR, promulga les dispo-

sicions adoptades per aquest organisme i el substitueix en processos

d’urgència.

La Banca d’Italia és l’òrgan tècnic responsable de desenvolupar les

decisions adoptades pel CICR i es troba sota el control directe del ministre

del Tresor, que participa en les sessions dels seus òrgans d’administració.

Formula les propostes que ha de deliberar el CICR i promulga les disposi-

cions en les matèries que preveu la llei. La funció de vigilància s’estén, en

col·laboració amb la CONSOB (Comissione Nazionale per la società e la

borsa), als intermediaris financers no bancaris: les societats financeres, les

societats d’intermediació mobiliària i les societats d’inversió amb capital

variable. Responsable de la instrumentació de la política monetària, verifica

el respecte de les sucursals estrangeres a les mesures d’actuació en aquesta

matèria i valora, en col·laboració amb l’autoritat del país d’origen, la seva

situació de liquiditat. Aquesta col·laboració també es realitza per a la

vigilància dels riscs derivats de la posició oberta als mercats financers ita-

lians de les entitats de crèdit comunitàries.

La Llei Bancària de 1936 va reconèixer a la Banca d’Italia les fun-

cions de banc central i únic emissor de bitllets, i la declarà institut de dret

públic. Està constituïda en forma societària i el seu capital està en mans dels

antics instituts de dret públic i bancs d’interès nacional i de les caixes d’es-

talvis, com també d’instituts de previsió i companyies d’assegurances. Els

seus òrgans d’administració són l’Assemblea d’accionistes, el Consell

d’Administració i el Comitè Executiu. D’altra banda, el banc central, el

ministre del Tresor i el CICR comparteixen amb l’UIC (Ufficio Italiano dei

Cambi) les funcions de control de canvis. A la Banca d’Italia i a l’UIC, inde-

pendent del banc central, però que presideix el mateix governador, els

correspon la propietat i la gestió de les reserves en divises.

El gràfic 4.1 presenta un esquema general del sistema bancari italià i

de les seves autoritats de supervisió. El sector bancari està integrat per dues

grans categories d’entitats de crèdit, que es diferencien per la seva estructu-
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ra jurídica, d’acord amb els únics models societaris reglamentàriament pre-

vistos per fer banca a Itàlia: el grup de bancs ordinaris, que inclou les enti-

tats de crèdits constituïdes com a societats anònimes –entre les quals hi ha

les caixes d’estalvis–, i el de bancs cooperatius, que inclou les figures dels

bancs populars i dels bancs de crèdit cooperatiu. També s’hi recullen les

associacions que els representen, la més important de les quals és

l’Associazione Bancaria Italiana.

4.2. Estructura del sistema

A 31 de desembre de 1994, el sistema bancari italià estava integrat

per 1.002 entitats de crèdit, que poden desenvolupar tota la gamma d’acti-

vitats subjectes al principi de reconeixement mutu en l’àrea comunitària,

sense perjudici de les restriccions imposades per les especificitats d’alguna

132 ■ EL SISTEMA BANCARI D’ITÀLIA

Gràfic 4.1

EL SISTEMA BANCARI D’ITÀLIA

MINISTRE 
DEL TRESOR

ENTITATS
BANCÀRIES

BANCA 
D’ITALIA

BANCS SpA 
A CURT TERMINI

BANCS SpA 
A LLARG TERMI-

NI

BANCS POPU-
LARS

BANCS DE CRÈ-
DIT COOPERA-

TIU

INSTITUTS 
CENTRALS DE 
CATEGORIA

ASSOCIACIÓ DE
LES CAIXES D’ES-
TALVIS ITALIANES

(ACRI)

ASSOCIACIÓ DE
LA 

BANCA PRIVADA

ASSOCIACIÓ 
NACIONAL DELS

BANCS POPULARS

ASSOCIACIÓ DE
LES CAIXES RURALS

I ARTESANALS
(ACCREA)

ASSOCIACIÓ 
BANCÀRIA 

ITALIANA (ABI)

COMISSIÓ NACIONAL 
PER A LES SOCIETATS 
I LA BORSA (CONSOB)

COMITÈ INTERMINISTE-
RIAL PER AL CRÈDIT I

L’ESTALVI



d’elles. El balanç agregat ascendeix a 3.103.044 milers de milions de lires

(251.750 milers de milions de pessetes). En l’exercici de l’activitat credití-

cia, compten amb uns mitjans operatius integrats, bàsicament, per 23.120

oficines i 356.199 empleats. En la mateixa data, la Banca d’Italia tenia regis-

trats 94 grups bancaris, dels quals formen part 151 bancs, expressió amb la

qual es refereix a les entitats de crèdit, amb caràcter general, en aquest país.

Quadre 4.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1994

Entitats Total Inversions Recursos
passius (1) creditícies aliens

Nombre % % % %

Bancs SpA 207 20,7 79,5 84,4 81,1

Bancs SpA a curt termini 170 17,0 65,9 64,0 68,6

Bancs SpA a llarg termini 37 3,7 13,6 20,4 12,5

Bancs d’estructura cooperativa 746 74,4 16,2 14,0 18,7

Bancs populars 100 10,0 11,5 10,7 12,5

Bancs de crèdit cooperatiu 646 64,4 4,7 3,3 6,2

Instituts centrals de categoria 4 0,4 1,3 0,4 0,1

Sucursals de bancs estrangers 45 4,5 3,0 1,2 0,1

TOTAL 1.002 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:
Total, en milers de milions de lires 2.131.224 1.165.470 1.208.613

(1) La magnitud fa referència a la suma de les principals partides del passiu –recursos interbancaris, recursos aliens de
residents, passius sobre l’exterior i patrimoni–, que són les publicades per la Banca d’Italia en la presentació de les esta-
dístiques bancàries per categories institucionals.
Fonts: Banca d’Italia, Relazione Annuale 1994; Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, i elaboració pròpia.

L’estructura institucional del sector adopta com a criteri bàsic de

diferenciació el de la forma jurídica de les entitats, que classifica en dos

grans grups: els bancs constituïts com a societat anònima i els bans d’es-

tructura cooperativa. El panorama global el completen els anomenats insti-

tuts centrals de categoria i les sucursals de bancs estrangers. La segmenta-

ció operativa entre entitats, que ha regit en l’ordenament bancari italià des

de l’any 1936 fins a l’etapa recent de liberalització, es reconeix en la separa-
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ció de les entitats que operen principalment a curt termini i les que ho fan

a llarg termini.

Quadre 4.2

MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1994

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Bancs SpA 16.654 72,0 279.833 78,6

Bancs SpA a curt termini 16.535 71,5 272.282 76,4

Dels quals, caixes d’estalvis 5.681 24,6 82.236 23,1

Bancs SpA a llarg termini 119 0,5 7.551 2,2

Bancs d’estructura cooperativa 6.388 27,7 72.903 20,5

Bancs populars 4.045 17,5 53.971 15,2

Bancs de crèdit cooperatiu 2.343 10,2 18.932 5,3

Instituts centrals de categoria 8 0,0 1.549 0,4

Sucursals de bancs estrangers 70 0,3 1.914 0,5

TOTAL 23.120 100,0 356.199 100,0

Fonts: Banca d’Italia, Relazione Annuale 1994; Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, Relazione del Direttore

per l’anno 1994; Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, i elaboració pròpia.

Abans d’iniciar la descripció institucional, cal precisar que les xifres

–tant globals com per categories– representatives de l’activitat del sector

corresponen a un col·lectiu de 284 entitats de crèdit, que formen part del

total de 1.002 bancs, proveïdores d’informació estadística periòdica a la

Banca d’Itàlia. Aquesta base estadística, que concentra un 94% dels recursos

de tercers del sector, estava formada per 178 bancs que són societats anòni-

mes, dels quals 143 es finançaven bàsicament a curt termini i 35 ho feien a

terminis més amplis, 69 bancs populars, 10 bancs de crèdit cooperatiu, 4

instituts centrals de categoria i 23 sucursals de bancs estrangers.



Bancs constituïts sota la forma jurídica de societat
anònima (Banche SpA - società per azione)

A 31 de desembre de 1994, 207 bancs italians operaven amb la forma

jurídica de societat anònima, un 82% dels quals ho feien bàsicament en el

mercat a curt termini. Constitueixen la part fonamental del sector, ja que con-

centren, amb escreix, més de les tres quartes parts dels recursos gestionats i

integren les més grans entitats de crèdit del país, segons s’observa en el ràn-

quing d’entitats que es mostra en l’apartat de «Característiques generals».

Bancs SpA a curt termini

El grup de bancs que operen bàsicament en el sector a curt termini

estava integrat per 170 entitats amb una quota de mercat del 65,9% dels

actius, el 64% de la inversió creditícia i el 68,6% dels recursos aliens. Les

entitats incloses són aquelles d’estructura no cooperativa a les quals la Llei

de 1936 va reservar el monopoli de la banca al detall i les va autoritzar a

operar en els trams de venciment de fins a 18 mesos. Si s’adopta l’antiga

tipologia d’entitats, derogada com a tal l’1 de gener de 1993, aquest subsec-

tor estaria compost per les institucions següents:

■ Les antigues entitats de dret públic: Banca Nazionale del Lavoro, Istituto

Bancario San Paolo di Torino, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco di

Napoli, Banco di Sicilia i Banco di Sardegna, controlades pel Tresor ita-

lià. A 31 de desembre de 1994, l’Istituto San Paolo era l’entitat de crèdit

més gran del país amb uns actius totals de 15,6 bilions de pessetes.

■ Els antics bancs d’interès nacional: Banca di Roma –del grup Cassa di

Risparmio di Roma–, Credito Italiano i Banca Commerciale Italiana, que

eren entitats de crèdit també de naturalesa pública, participades majo-

ritàriament pel grup IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), però,

al contrari de les anteriors, de dret privat. Des de 1994, les dues últimes

pertanyen al sector privat. La Banca di Roma és la segona entitat bancà-

ria italiana, els actius de la qual s’elevaven a la fi de 1994 a 12,3 bilions

de pessetes.
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■ Les 76 caixes d’estalvis i monts de pietat de primera categoria, que exer-

cien la seva activitat creditícia com a fundacions públiques i que ara ho

fan com a entitats de dret privat. Cassa di Risparmio delle Provincie

Lombarde –Cariplo–, Banca Cassa di Risparmio di Torino –Banca CRT– i

Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona encapçalen el

moviment de caixes d’estalvis del país en funció dels seus actius totals.

La Cariplo és la quarta entitat de dipòsit italiana amb uns actius totals de

10,5 bilions de pessetes.

■ Les 85 entitats restants, conegudes com a bancs de crèdit ordinari, que

es diferencien històricament de les anteriors per l’estructura de propie-

tat del seu capital, bàsicament en mans privades, encara que alguns

d’ells són filials dels grans bancs públics. Les entitats de major relleu

són: Banco Ambrosiano Veneto (amb uns actius de 3,7 bilions de pesse-

tes), Credito Romagnolo –del grup Credito Italiano– i Banca Nazionale

dell’Agricoltura –del grup Cassa di Risparmio di Roma–, ambdues amb

un balanç de 2,7 bilions de pessetes. En el rànquing d’entitats de crèdit

del país se situen en els llocs 11, 16 i 17.

No obstant les restricciones operatives al finançament a llarg termi-

ni, moltes entitats de la categoria han estat presents en aquest mercat a tra-

vés de filials especialitzades o, en el cas de les principals caixes d’estalvis i

dels instituts de crèdit de dret públic, de la constitució de seccions autòno-

mes de crèdit especial, els actius de les quals s’havien de mantenir segregats

de la resta. A partir de l’any 1994 s’ha intensificat l’absorció d’aquestes enti-

tats pels bancs matrius, estratègia que han seguit entitats com la Banca

Nazionale del Lavoro, que adopten el model de banca universal.

Un dels fets més rellevants que les ha afectat, derivat del seu compo-

nent públic, ha estat la reestructuració del sector públic de crèdit, impulsa-

da l’any 1990 per la Llei Amato, la qual ha comportat la transformació en

societat anònima dels instituts de crèdit de dret públic i de les caixes d’es-

talvis. L’última etapa del procés la va protagonitzar, l’agost de 1995, el

Monte dei Paschi di Siena, única entitat que conservava la forma jurídica
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originària i que ha adoptat la denominació social de Banca Monte dei

Paschi di Siena, SpA.

Conseqüentment amb les característiques del negoci que han desen-

volupat, els bancs SpA a curt termini es caracteritzen per una major partici-

pació dels dipòsits –bàsicament instrumentats en comptes corrents i certifi-

cats de dipòsit–entre les seves fonts de finançament, un 50,8% del total, en

relació amb els bancs a llarg termini. El finançament mitjançant recursos a

llarg termini només suposa el 8,2% del balanç. Des del punt de vista de l’ac-

tiu, destaca la diversificació del risc entre crèdits i valors de renda fixa,

inclòs el deute públic, als quals correspon una participació en el balanç del

53% i del 19,7%, respectivament.

Quadre 4.3

ESTRUCTURA DE BALANÇ DELS BANCS SpA
A 31 de desembre de 1994, en percentatge

Bancs SpA a Bancs SpA a Total
curt termini llarg termini Bancs SpA

Tresoreria 5,5 0,0 4,5

Entitats de crèdit (1) 8,9 3,6 7,9

Inversions creditícies 53,0 82,2 58,1

Cartera de renda fixa 19,7 5,8 17,3

Accions i participacions 2,5 2,1 2,5

Actius sobre l’exterior 10,4 6,3 9,7

TOTAL ACTIU 100,0 100,0 100,0

Entitats de crèdit (1) 14,7 4,5 12,9

Recursos aliens 59,0 52,4 57,9

Passius sobre l’exterior 16,6 25,3 18,1

Altres comptes (1,1) 6,7 0,2

Recursos propis 10,8 11,1 10,9

TOTAL PASSIU 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Actiu = Passiu,
en milers de milions de lires 1.404.186 289.957 1.694.143

(1) Inclou les adquisicions o cessions temporals d’actius a clients.
Fonts: Banca d’Italia, Relazione Annuale 1994, i elaboració pròpia.
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Bancs SpA a llarg termini

Aquest grup està constituït pels antics instituts de crèdit especial,

que eren les entitats de crèdit especialitzades en el finançament a mitjà i

llarg termini a sectors concrets d’activitat: indústria, agricultura, obres públi-

ques, immobles i construcció. A 31 de desembre de 1994, eren 37 entitats

amb una activitat creditícia rellevant i una poc desenvolupada xarxa comer-

cial integrada per només 119 oficines. La seva cartera de crèdits concentra

una cinquena part del saldo total de crèdits del sistema bancari. En termes

d’actius totals i recursos aliens, les quotes de mercat són inferiors, de l’or-

dre del 13%.

Durant els darrers quatre anys, l’estructura del sector ha experimen-

tat un procés important de reordenació, ja que el 1990 es comptabilitzaven

92 entitats, una bona part de les quals eren de naturalesa pública. La trans-

formació en societat anònima ha fet possible la integració de moltes d’elles

en el balanç dels bancs als quals estaven adscrites i ha facilitat les fusions

entre les que pertanyien al mateix grup bancari. El sector inclou dues enti-

tats de propietat estatal amb una activitat central de refinançament, la Cassa

per il Credito alle Imprese Artigiane-Artigiancassa i el Mediocredito

Centrale, que operen en interès de les empreses artesanes i de les petites i

mitjanes empreses.

L’estructura del balanç dels bancs a llarg termini presenta, com ja

s’ha observat, diferències significatives en relació amb els bancs a curt ter-

mini. Pel que fa a les inversions, la cartera creditícia concentra un 82,2%

dels actius totals i és inapreciable la tresoreria, atès que fins l’any 1994 no

han estat subjectes al coeficient de caixa. D’altra banda, són els principals

creditors bancaris de les administracions públiques, mentre que els bancs a

curt termini ho són de famílies i empreses.

Les principals entitats d’aquesta categoria són l’IMI-Istituto

Mobiliare Italiano, SpA; Crediop-Credito per le Imprese e le Opere Pubbli-

che, SpA i Mediobanca, SpA. Les dues primeres són, pel seu volum d’actius,
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Quadre 4.4

DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ CREDITÍCIA PER SECTORS ECONÒMICS
A 31 de desembre de 1994, en percentatge

Bancs a curt Bancs a llarg Total Promemòria:
termini (1) termini bancs m.m. de lires

Administracions públiques 15,1 84,9 100,0 101.997

Empreses no financeres 66,2 33,8 100,0 569.467

Famílies 73,2 26,8 100,0 192.978

Entitats financeres 68,4 31,6 100,0 166.487

Altres 60,3 39,7 100,0 38.073

TOTAL 62,7 37,3 100,0 1.069.002

(1) Inclou els bancs d’estructura cooperativa. Les seccions especials de crèdit incorporades als bancs a curt termini s’in-
clouen en els bancs a llarg termini.
Fonts: Banca d’Italia, a partir de les estadístiques de la Centrale dei Rischi, i elaboració pròpia.

4,3 i 4,0 bilions de pessetes, respectivament, la novena i desena entitat de

crèdit del país. L’IMI ha completat, dins l’any 1995, el procés de privatitza-

ció iniciat l’any anterior. En la nova estructura accionarial, la pèrdua de la

participació del Tresor s’ha efectuat en favor d’un nucli estable d’accionis-

tes, tots ells entitats públiques, constituït pel Monte dei Paschi di Siena, el

Gruppo Bancario San Paolo di Torino i la Cariplo, que n’han adquirit un

10% cadascun. Precisament, el San Paolo és l’accionista majoritari de

Crediop. La milanesa Mediobanca, els actius de la qual s’elevaven a 30 de

juny de 1995 a 2,3 bilions de pessetes, és una entitat de crèdit molt influent

en el país que manté lligams estrets amb els grans grups industrials de la

Itàlia del Nord: ha participat en la seva reestructuració i els ha donat entra-

da en el seu accionariat.

Bancs d’estructura cooperativa

Són un conjunt de 746 bancs, gairebé les tres quartes parts del siste-

ma bancari italià, constituïts com a societats cooperatives per accions de

responsabilitat limitada, que tenen com a característiques fonamentals la

fragmentació del capital social i, fins a l’any 1993, la condició d’entitat espe-
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cialitzada en la captació de recursos curt termini. El nombre de socis ha de

ser d’un mínim de 200 i cadascun d’ells només disposa d’un vot a l’assem-

blea de socis, independentment de la seva participació. S’ha de diferenciar

entre bancs populars i bancs de crèdit cooperatiu.

Bancs populars

El grup de bancs populars l’integren 100 entitats, que tenen un

paper destacat en l’àmbit local i regional, amb una xarxa de 4.045 oficines.

Els seus actius totals concentren un 11,5% de tot el sistema bancari (70%

del total dels bancs d’estructura cooperativa), percentatge que s’eleva al

12,5% si es refereix als recursos aliens. A nivell operatiu, la Llei Bancària de

1993 els ha equiparat a la banca constituïda en societat anònima i els ha

autoritzat a adoptar aquesta forma jurídica, amb l’aprovació prèvia de la

Banca d’Italia. Aquesta possibilitat ha estat utilitzada el 1994 per alguns

bancs populars en dificultats. La seva estructura de balanç, comparada amb

la dels bancs SpA a curt termini, els seus principals competidors, posa de

manifest una menor activitat amb no residents, un pes més elevat dels dipò-

sits de clients i una major participació de les col·locacions en el mercat

interbancari, en detriment del crèdit a clients.

Els socis d’aquest grup de bancs no poden mantenir una participa-

ció superior al 0,5% del capital social i són els que elegeixen els òrgans de

govern: el consell d’administració i el consell sindical. El valor nominal de

les accions no pot ser inferior a 5.000 lires. Han de destinar un 10% dels

seus beneficis a dotar la reserva legal, i la resta que no s’hagi aplicat a altres

reserves, a les finalitats establertes en els estatuts o a dividends, es destina a

finalitats socials o assistencials.

Segons els actius totals, els primers bancs populars són la Banca

Popolare di Novara, SCaRL; la Banca Popolare di Milano, SCaRL i la Banca

Popolare di Bergamo-Credito Varesino, SCaRL, que en el rànquing total d’en-

titats bancàries italianes ocupen les posicions 14, 15 i 20, respectivament.
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Quadre 4.5

ESTRUCTURA DE BALANÇ PER CATEGORIA DE BANCS 
A 31 de desembre de 1994, en percentatge

Principals
Bancs Bancs bancs

Instituts Sucursals

SpA populars de crèdit
centrals de de bancs

cooperatiu (2)
categoria estrangers

Tresoreria 4,5 6,5 0,8 0,1 0,1

Entitats de crèdit (1) 7,9 10,6 12,1 32,8 17,3

Inversions creditícies 58,1 51,0 44,1 18,2 21,5

Cartera de renda fixa 17,3 24,3 41,3 35,9 23,9

Accions i participacions 2,5 3,1 1,3 2,6 0,1

Actius sobre l’exterior 9,7 4,5 0,4 10,4 37,1

TOTAL ACTIU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Entitats de crèdit (1) 12,9 16,3 17,3 66,7 32,1

Recursos aliens 57,9 61,7 71,6 3,6 1,3

Dels quals, dipòsits 45,1 61,7 71,6 3,3 1,3

Passius sobre l’exterior 18,1 9,7 0,5 15,9 64,8

Altres comptes 0,2 0,1 (3,4) 3,6 (0,2)

Recursos propis 10,9 12,2 14,0 10,2 2,0

TOTAL PASSIU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Actiu = Passiu,
en m.m. de lires 1.694.143 245.053 8.748 27.922 63.245

(1) Inclou les adquisicions o cessions temporals d’actius als clients.
(2) Exclosos bancs de crèdit cooperatiu de petites dimensions.
Fonts: Banca d’Italia, Relazione Annuale 1994, i elaboració pròpia.

Bancs de crèdit cooperatiu

Sota aquesta denominació s’integra el grup d’entitats de caràcter

mutual, les antigues caixes rurals i artesanals, el grup més nombrós entre 

els que configuren el sistema bancari italià: 646 entitats de caràcter total-

ment local. Són entitats de petites dimensions que, en conjunt, represen-

ten un 4,7% dels actius del sistema bancari. La ratio d’oficina/entitat és 

lleugerament superior a 3 unitats, ja que molts operen a través d’una única

oficina.
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El seu caràcter mutual es reflecteix especialment en les relacions

amb els socis, als quals han de destinar més del 50% de l’activitat total. Els

socis no poden participar en el capital dels bancs en més de 80 milions de

lires i han de residir o operar en el territori de competència dels bancs, àrea

que pot ser ampliada a altres municipis amb l’augment previ de 200 nous

socis. Els beneficis s’han d’aplicar a la reserva legal, com a mínim en un

70%, i a fons mutualístics i de foment de la cooperació. L’import disponible,

després de pagar dividends als socis, es destina a finalitats socials.

Les tres primeres caixes rurals són Cassa Rurale e Artigiana di Roma,

Cassa Rurale e Artigiana di Cantù i Cassa Rurale e Artigiana di Carate

Brianza. Els seus actius totals eren de 239, 97 i 92 milers de milions de pes-

setes, respectivament. En el rànquing d’entitats de crèdit del país ocupen

els llocs 101, 164 i 167.

Instituts centrals de categoria

Es tracta de 4 entitats de crèdit constituïdes com a societat anònima

per iniciativa de les entitats pertanyents a les diferents categories institucio-

nals, per a les quals actuen com a bancs centrals. Faciliten serveis bancaris

als seus accionistes alhora que els proveeixen d’assistència legal, operativa i

tècnica. Entre altres funcions, fan la redistribució de recursos entre les insti-

tucions que representen mitjançant la intermediació al mercat interbancari.

Un 66,7% del seu passiu prové d’aquest mercat.

■ Istituto Centrale di Banche e Banchieri, SpA, per als antics bancs d’in-

terès nacional, entitats de crèdit de dret públic i bancs de crèdit ordinari.

■ Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, SpA (ICCRI), per a

les caixes d’estalvis.

■ Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, SpA, per als bancs popu-

lars.

■ Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo, SpA, (ICCREA),

per als bancs de crèdit cooperatiu.
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Sucursals de bancs estrangers

El subsector és representat per 45 entitats amb 70 oficines i 1.914

empleats. Els seus actius totals suposen un escàs 3% del total del sector. La

importància dels saldos amb no residents, una menor participació de la

inversió creditícia i la dependència del mercat interbancari per a l’obtenció

de recursos són els principals aspectes que el diferencien de la resta de

societats bancàries.

LA REESTRUCTURACIÓ DE LES ENTITATS PÚBLIQUES

DE CRÈDIT

La Llei 218/1990, coneguda com a Llei Amato, ha permès una rees-

tructuració profunda del sistema bancari italià, en particular de

les entitats públiques de crèdit –entre elles les caixes d’estalvis–, les

quals va obligar a transformar-se en societats anònimes. L’adopció

d’aquest model societari ha impulsat, després, la construcció de

grups crediticis i la concentració entre entitats. La Llei va preveure

importants incentius fiscals, tant per l’operació de transformació

com per les actuacions de concentració, els quals, a través de dife-

rents pròrrogues, han estat vigents fins a finals de 1995. Entre els

de major relleu, l’exempció en l’impost sobre societats de les

plusvàlues generades en les actualitzacions d’actius i, en processos

de fusió, la deduïbilitat fiscal de les provisions realitzades a un

fons de reserva especial durant un període màxim de 5 anys. El

fons no pot excedir l’1,2% de la diferència entre la suma de prés-

tecs i dipòsits de les entitats fusionades i la de préstecs i dipòsits de

l’entitat més gran implicada en la fusió.

El procediment de transformació previst per la Llei va diferenciar

entre les entitats públiques de naturalesa corporativa o associativa
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i les entitats de naturalesa fundacional, grup en el qual s’inserta-

rien la majoria de caixes d’estalvis i de monts de pietat. En el pri-

mer cas, caracteritzat per la presència de socis en el fons de dota-

ció, l’entitat podia optar per una transformació directa o per l’es-

cissió de l’activitat bancària i el traspàs del patrimoni net afecte a

una societat anònima, constituïda o no per a tal fi. Per a les enti-

tats de naturalesa fundacional, únicament era aplicable la segona

opció, és a dir, la segregació de l’activitat bancària. L’entitat ori-

ginària, que transferia el negoci, rebia a canvi les accions repre-

sentatives del capital de la nova societat. Es van establir els meca-

nismes per a la conversió dels títols de participació emesos amb

anterioritat com a mitjà per ampliar els recursos propis –quotes

d’estalvi, quotes de participació o quotes d’estalvi participatiu– en

accions ordinàries o accions d’estalvi, segons el cas.

La mesura no es preveia en el marc d’una estratègia governamen-

tal per forçar la privatització del sector, sinó que assegurava el

manteniment del control públic en determinar que almenys un

51% del capital de la nova entitat bancària havia de continuar en

mans públiques, és a dir, de l’entitat transferent. Les expectatives

d’una privatització real de les entitats s’han generat amb la pro-

mulgació de la Llei 474, de 30 de juliol de 1994, que autoritza els

actuals propietaris a desprendre’s de participacions majoritàries, i

del Decret de 18 de novembre de 1994, que estableix els criteris 

i procediments aplicables en la cessió de les accions.

La reforma de les caixes d’estalvis italianes

Les caixes d’estalvis - SpA

La nova articulació del sistema bancari ha suprimit l’existència de

les caixes d’estalvis i del monts de pietat com a categories jurídiques dife-
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renciades. Tots ells desenvolupen ara la seva activitat creditícia a través d’un

banc constituït com a societat anònima, que opera en igualtat de condi-

cions a la resta d’entitats del sector. No obstant la reforma que les ha afec-

tat, la majoria d’entitats han conservat la seva denominació tradicional, i el

conjunt del sector d’estalvi ha reafirmat les connotacions peculiars en què

es basa la seva identitat, en especial la vinculació amb el territori i la volun-

tat de servei a les famílies i a les mitjanes empreses, com també la reversió

d’una part dels seus beneficis a finalitats socials.

Quadre 4.6

RÀNQUING DE CAIXES D’ESTALVIS ITALIANES
A 31 de desembre de 1994, en milers de milions de pessetes

Actius totals Dipòsits Oficines Plantilla

Cariplo-Cassa di Risparmio delle Provincie

Lombarde 10.498,9 5.742,2 686 14.466

Banca Cassa di Risparmio di Torino (Banca CRT) 3.067,9 1.690,3 357 5.410

Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno 

e Ancona (Cariverona) 2.313,0 1.264,5 320 4.708

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 1.921,2 1.340,2 283 4.448

Cassa di Risparmio in Bologna (Carisbo) 1.887,0 1.083,5 230 3.877

Carimonte Banca 1.481,1 1.202,7 240 3.838

Cassa di Risparmio di Firenze 1.474,2 1.079,0 150 2.110

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 1.382,2 875,0 171 2.907

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 1.315,6 832,2 204 3.226

Sicilcassa 1.302,3 901,4 123 2.085

Tipus de canvi a la fi de 1994, 100 lires = 8,113 pessetes.
Font: Servei d’Estudis de ”la Caixa”.

La transformació de les caixes es va fer a l’empara de la Llei Amato

per a la reorganització de les entitats públiques de crèdit, en virtut de la

qual les funcions creditícia i social es van assignar a dos ens diferenciats,

l’entitat bancària i la fundació, respectivament. Les fundacions són les enti-

tats públiques successores de les originàries caixes d’estalvis que, en segre-

gar el negoci bancari, es van constituir pràcticament com a úniques accio-

nistes dels nous bancs.



A conseqüència d’aquesta modificació estructural, les estadístiques

oficials de la Banca d’Italia no faciliten informació sobre el col·lectiu de cai-

xes d’estalvis. Per avaluar la quota de mercat de les caixes d’estalvis es dis-

posa de les dades facilitades per l’Associazione fra le Casse di Risparmio

Italiane, ACRI, l’associació central de les caixes. A 31 de desembre de 1994,

el sistema de caixes «Sistema Casse», com l’anomena l’ACRI, era integrat per

76 entitats –exclòs l’ICCRI, l’institut central–, que desenvolupaven l’activitat

bancària a través d’una xarxa de 5.681 oficines i 82.236 empleats. La quota

de mercat respecte al total del sistema bancari era del 25,5% dels dipòsits

en lires de residents i del 23,4% dels crèdits a residents. La Cassa di

Risparmio delle Provincie Lombarde (Cariplo) és la primera caixa d’estalvis

italiana, com també, en termes d’actius totals, de l’àmbit europeu.

La base associativa de l’ACRI, després de l’adaptació dels seus esta-

tuts al nou entorn, està integrada pels socis ordinaris, que són les fundacions

i les entitats que exerceixen l’activitat creditíca, i els socis agregats, grup

que inclou les societats i altres entitats participades pels socis ordinaris,

com també les caixes d’estalvis d’altres països que operen a Itàlia. En l’àm-

bit de l’ACRI s’ha constituït, el 1993, el Comitato Consultivo degli Enti-fon-

dazione, que té competències per tractar totes les qüestions d’interès per a

les fundacions i, en especial, les seves estratègies institucionals i operatives.

Les caixes d’estalvis - Fundacions

Les fundacions nascudes de la Llei Amato, i altres normes derivades,

són entitats públiques que han heretat les finalitats d’utilitat pública i d’in-

terès social de les antigues caixes d’estalvis, i que en cap cas no poden

exercir activitat bancària. Són també entitats amb plena capacitat de dret

privat i no dependents financerament de l’Estat. La vigilància correspon al

ministre del Tresor, que ha d’aprovar els seus balanços anuals i al qual han

de trametre informació periòdica, com també a la Banca d’Italia.

La primera regulació de l’any 1990 els va atribuir una actuació prio-

ritària en els camps de la investigació científica, l’educació, l’art i la sanitat, i
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les autoritzà a continuar amb el manteniment de les finalitats originàries:

l’assistència i protecció de les classes socials més desfavorides. Les funda-

cions podien fer les operacions financeres, comercials, mobiliàries i immo-

biliàries que consideressin oportunes per realitzar el seu objectiu social,

administrar la seva participació en el capital de l’entitat de crèdit a la qual

havien transferit l’activitat bancària i adquirir i cedir participacions mino-

ritàries en el capital d’altres empreses bancàries i financeres. La principal

font de finançament eren els dividends que percebien de la banca partici-

pada, una part dels quals destinaven a dotar un fons de reserves, que s’in-

vertia en fons públics i garantia la capacitat de la fundació de mantenir el

control de la societat bancària, i la resta es destinava a finançament de les

obres socials. La majoria d’estatuts preveien una dotació al fons del 50%

dels dividends percebuts.

Pel que fa als òrgans de govern, inicialment es va mantenir la disci-

plina vigent en les antigues caixes d’estalvis, a pesar de les no poques

diferències de funcions que les separaven de les seves matrius històriques.

Els òrgans de govern van quedar constituïts pel president, el consell d’admi-

nistració, el col·legi sindical i el comitè executiu. En el cas de les caixes de

base associativa es preveia també una assemblea de socis com a òrgan

col·legial que escollia els òrgans d’administració i de control i aprovava el

balanç i les modificacions estatutàries. Els càrrecs de president i vicepresi-

dent eren nomenats directament pel ministre del Tresor, d’acord amb una

norma de l’any 1938; els consellers eren designats entre les entitats públi-

ques d’interès, convenientment individualitzades en els estatuts, o entre els

membres de l’assemblea de socis, en les caixes d’estructura associativa.

Posteriorment, el DL 481/1992 va imposar els requisits de professionalitat i

honorabilitat als administradors de les fundacions, així com a la resta d’ac-

cionistes de les entitats creditícies, i en data 18 d’abril de 1993 es va dero-

gar per referèndum la norma que preveia el nomenament governamental

dels càrrecs de president i vicepresident. Un decret del ministre del Tresor

del novembre de 1993 va determinar la incompatibilitat entre els càrrecs de
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la fundació i els de la societat bancària o societats del grup bancari, i l’adap-

tació dels estatuts corresponents abans de l’1 de juny de 1994. També es va

imposar l’obligació de dedicar una part dels seus recursos al finançament

dels Centres Regionals de Servei de les Organitzacions del Voluntariat,

mesura que ha estat recorreguda per intervencionista.

La poca claredat de la regulació de les fundacions, tant organitzativa

com funcional, i l’escàs desenvolupament dels estatuts –potser perquè l’a-

tenció dels implicats en la reforma, les mateixes caixes i l’autoritat de con-

trol, estava polaritzada sobre la nova entitat bancària– es van intentar corre-

gir, dins l’any 1994, amb dues normes d’interès: la Llei 474, de 30 de juliol,

libera les fundacions de l’obligació de conservar la participació majoritària

en l’accionariat de l’entitat de crèdit, i la directiva del ministre del Tresor

del 18 de novembre de 1994, a més d’establir les normes per accelerar la

privatització de les societats bancàries en mans de les fundacions –que s’es-

menten més endavant en l’apartat «El pes del sector públic i el procés de

privatitzacions»–, dicta prescripcions sobre els estatuts i la composició dels

òrgans col·legials, que havien de ser adoptades abans del 30 de juny de

1995. Aquests apartats específics de la directiva han estat objecte, el desem-

bre de 1994, d’una interrogació parlamentària perquè es consideraven un

exercici de dirigisme econòmic que contrastava amb els resultats del

referèndum popular que va eliminar la possibilitat que el ministre del

Tresor nomenés els administradors dels bancs i de les fundacions. La direc-

tiva estableix els principis següents:

■ Les fundacions han de procedir a individualitzar en els seus estatuts els

sectors específics d’intervenció i els criteris per a la gestió de les activi-

tats programades, que es finançaran amb els rendiments derivats de les

activitats en què s’inverteixi el seu patrimoni.

■ Es fixarà un reglament on figurin, entre d’altres, els criteris per a l’assig-

nació de recursos a cadascun dels sectors d’intervenció previstos; els

processos de selecció dels projectes individuals a finançar; la previsió

de sotmetre a experts externs la valoració dels projectes de major
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dimensió i l’obligació de publicar resums anuals dels projectes finançats

i dels resultats obtinguts. Per a la realització dels objectius institucionals

es contempla l’assumpció de serveis públics en règim de concessió.

■ En el termini preestablert, les fundacions han de presentar al ministre

del Tresor les modificacions estatutàries que continguin: a) la redefini-

ció organitzativa, amb especial referència a la composició dels òrgans

col·legials, que ha d’afavorir una major representativitat dels interessos

dels sectors d’intervenció, i b) l’eliminació o reducció del percentatge

dels dividends cobrats de la societat bancària que es destinen al fons de

reserva. El percentatge no podrà ser inferior al 10% mentre la fundació

mantingui el control de la societat bancària.

Privatitzacions i aliances

La conversió en societats anònimes només havia conduït, l’abril de

1995, a una privatització parcial de les caixes d’estalvis. La presència del

sector privat en l’accionariat es limitava al 7,8%, representat per 32 caixes

–24 un any abans–, mentre que el 60% estava en mans de les fundacions. Un

23,9% era propietat dels hòldings constituïts per les mateixes entitats del

sector, i el 8,3% restant d’altres caixes o bancs. En el quadre 4.7 es poden

observar les diferents estratègies seguides per les primeres entitats ordena-

des en funció del seu capital social.

Del conjunt del sector, un grup de 9 caixes, entre les quals la

Cariplo, tenien com a única accionista la fundació i 46 caixes més continua-

ven tenint la fundació com a accionista majoritària. En 15 casos, la fundació

no era accionista majoritària directa de la caixa, sinó que ho era l’entitat

hòlding del grup. D’altra banda, entre les 76 entitats, trenta-set tenien parti-

cipacions en altres caixes i tan sols en set hi eren presents altres entitats de

crèdit, una de elles amb caràcter majoritari.



Quadre 4.7

COMPOSICIÓ DE L’ACCIONARIAT
Abril de 1995

Capital social
Distribució del capital social entre els accionistes, en %

(en m.m. Societat
Caixes i Sector

de lires)
Fundació

hòlding
monts Bancs privat Total
pietat i altres

Cariplo 3.500 100,0 100,0

Cariverona Banca 1.653 92,4 7,6 100,0

Banca Carige 1.363 82,0 4,8 13,2 100,0

Carisbo 1.196 72,9 2,6 24,5 100,0

CR Parma e Piacenza 1.168 72,3 27,7 100,0

Banca CRT 1.000 100,0 100,0

CR Firenze 1.000 40,1 50,3 2,6 2,6 4,4 100,0

BRE Banca 850 94,6 5,4 100,0

CR Prato 549 12,2 86,2 1,6 100,0

TOTAL SECTOR 22.152 60,0 23,9 5,8 2,5 7,8 100,0

Font: Associació de caixes d’estalvis italianes.

Aquestes xifres revelen la importància del procés d’aliances que

estan desenvolupant les primeres entitats del sector, materialitzat a través

de la constitució de hòldings o de la presa de participacions accionarials,

que els permet d’augmentar de manera indirecta la seva presència a tot el

país, sense suportar els elevats costos de la presència directa. En la data de

referència, tan sols 16 caixes no s’havien adherit a alguna de les aliances

existents. Les 60 caixes restants s’havien agrupat entorn de 8 hòldings o

havien cedit i/o pres participacions significatives a d’altres entitats de crè-

dit. La Cariplo, SpA, té, per exemple, participacions en 16 caixes, i la Banca

Cassa di Risparmio di Torino, SpA en 5. Dos bancs, la Banca Monte dei

Paschi di Siena i la Banca di Roma, tenien participacions en dues i tres cai-

xes, respectivament.

El gràfic 4.2 exposa el procés d’ordenació estratègica de l’acciona-

riat de Cariverona, tercera caixa del país, des que el desembre de 1991 va

transferir l’activitat bancària a una societat anònima, Cassa di Risparmio di
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Verona Vicenza Belluno e Ancona, SpA, de nova constitució, la qual era pro-

pietat de la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e

Ancona. El seu cas és un exemple de les entitats que han desenvolupat les

dues formes d’aliances, d’una banda la joint venture amb Cassamarca, que

ha conduït a la constitució de la hòlding Unicredito, i de l’altra la participa-

ció directa en dues caixes d’estalvis, Banca del Monte di Rovigo, SpA i Cassa

di Risparmio di Udine e Pordenone, SpA, les quals no es presenten en l’or-

ganigrama final, per simplificar-lo.
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Gráfic 4.2
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4.3. Característiques generals

Regulacions diverses

Amb l’entrada en vigor, l’1 de gener de 1994, de la nova Llei

Bancària de 1993, la legislació italiana incorpora els criteris generals d’orde-

nació creditícia continguts en les disposicions comunitàries amb el reconei-

xement del model de banca universal. Les oportunitats estratègiques que la

mesura atorga a les entitats del sector són àmplies, si es considera el marc

restrictiu imposat per l’especialització sectorial i temporal de la seva activi-

tat i el fet que, fins a l’any 1990, van existir limitacions geogràfiques a l’ober-

tura d’oficines per tot el territori nacional. No obstant això, l’autoritat

bancària ha desenvolupat un intens procés de promulgació de normatives

derivades que han introduït mecanismes de control dels majors riscos que

es puguin presentar per la diversificació de l’oferta financera, en especial de

l’operativa a mitjà i llarg termini i de les participacions en capital.

Les entitats estan subjectes a la cobertura del coeficient de caixa

que, des del juliol de 1994, ha establert una regulació idèntica per a tota la

banca, inclosos els bancs de crèdit cooperatiu i els bancs especialitzats a

mitjà i llarg termini. Tots ells estan obligats a mantenir un 15% de la variació

mensual dels seus passius computables en dipòsits a la Banca d’Itàlia, que

meriten un interès del 5,5%. Els recursos computables estan integrats pels

dipòsits en lires de residents i no residents, com també pels dipòsits en divi-

ses de residents. S’exclouen les cessions temporals d’actius, els dipòsits

interbancaris i els certificats de dipòsits, bons i obligacions amb venciment

superior als 18 mesos. S’ha fixat una franquícia de cobertura de 200 milers

de milions de lires sobre la base computable.

Pel que fa a l’autorització de l’activitat bancària, la Banca d’Itàlia

requereix un capital mínim desemborsat no inferior als 25 milers de

milions de lires per als bancs sota la forma de societat anònima i de 10

milers de milions de lires per als bancs populars, i no inferior als 2 milers

de milions per als bancs de crèdit cooperatiu.
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PRINCIPALS MESURES PRUDENCIALS

El coeficient mínim de solvència, d’aplicació a tota la banca, és

del 8%, tant a nivell individual com consolidat. S’exceptuen els

bancs integrats en un grup, per als quals el coeficient individual

mínim és del 7%, sempre que cobreixin el 8% consolidat. En el seu

càlcul, i pel que fa als coeficients de ponderació del risc, l’aspecte

més destacable és la penalització que suporten els crèdits dubtosos,

amb un percentatge del 200%. El coeficient de dimensió, vigent

des del 1986, es defineix com la relació entre els recursos propis i

els actius totals no ponderats. Referit a la intermediació realitzada

a Itàlia, no pot ser inferior al 4,4%. No s’aplica als bancs a llarg ter-

mini ni als bancs de crèdit cooperatiu.

Limitacions a l’activitat creditícia i a la captació de recursos

de clients. Les entitats de crèdit poden operar en qualsevol tram de

venciment, tant pel que fa a l’origen com a l’aplicació de fons. No

obstant aquesta àmplia autorització, la Banca d’Italia ha establert,

el gener de 1994, algunes restriccions, en funció dels recursos pro-

pis i l’estructura de passiu, que configuren el panorama següent:

a) Crèdits a mitjà i llarg termini a titulars que no són empreses:

No hi ha limitacions.

b) Crèdits a mitjà i llarg termini a empreses: Poden ser concedits

sense límits pels bancs especialitzats a mitjà i llarg termini, com

també per d’altres amb patrimoni superior a 2.000 milers de

milions de lires o als 50 milers de milions quan pertanyin a un

grup bancari el patrimoni consolidat del qual supera els 2.000

milers de milions. La resta de bancs els poden atorgar, llevat d’au-

toritzacions especials de la Banca d’Italia, fins al 20% dels seus

recursos aliens.
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c) Emissions d’emprèstits. Els bancs a curt termini amb patrimoni

inferior als 50 milers de milions de lires només poden emetre obli-

gacions d’un valor unitari mínim del títol de 100 milions de lires.

Per a la resta de bancs, inclosos els de mitjà i llarg termini, aquest

import mínim regeix per a les emissions no cotitzades inferiors a

300 milers de milions de lires; en la resta dels casos –emissions

admeses a cotització i d’import superior als 300 milers de milions

de lires– el valor mínim unitari del títol és de 5 milions.

Participacions de les entitats no financeres en el capital

de les entitats de crèdit

No es poden mantenir participacions superiors al 15%. No obstant

això, quan se superi el 5%, els increments successius requereixen

autorització prèvia de la Banca d’Italia.

Participacions de les entitats de crèdit

a) Participacions en altres entitats de crèdit, societats financeres i

companyies d’assegurances

Amb caràcter general, es requereix l’autorització prèvia de la

Banca d’Italia quan la inversió en capital supera el 10% dels

recursos propis consolidats del banc adquirent o el 10% del capital

de l’entitat de crèdit, financera o d’assegurances que es vol adqui-

rir. També, en la presa del control absolut de societats de serveis

bancaris auxiliars.

Les participacions totals en companyies d’assegurances no poden

excedir el 40% dels recursos propis individuals. Cas que l’entitat de

crèdit pertanyi a un grup, el límit és del 60%, però ha de mantenir

el límit del 40% dels recursos propis consolidats.

b) Participacions en empreses no financeres

Des del juny de 1993, la Banca d’Italia ha establert que les entitats

de crèdit no poden mantenir una participació superior al 15% del
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capital de les empreses no financeres. Paral·lelament, han de respec-

tar uns límits en relació amb els seus recursos propis computables

que diferencien tres categories d’entitats: bancs, «bancs i grups ban-

caris amb autorització especial» (banche abilitati) i bancs especia-

litzats en mitjà i llarg termini. Es permet a aquests dos últims

grups superar aquell 15%, sempre que l’import de la inversió no

superi el 2% dels recursos propis de l’entitat de crèdit.

Quadre 4.8

Límits de la inversió en accions Bancs i grups amb Bancs
d’empreses no financeres

Bancs
autorització especial especialitzats

En funció dels recursos propis

computables:

• Per empresa o grup d’empreses 3% 6% 15%

• Total (1) 15% 50% 60%

(1) Com a màxim un 50% d’aquest límit pot estar materialitzat en accions d’empreses no cotitzades en

mercats organitzats.

La categoria de «bancs amb autorització especial» inclou els bancs

a curt termini amb uns recursos propis computables no inferiors a

2.000 milers de milions de lires i un coeficient de solvència satis-

factori. El col·lectiu de bancs especialitzats ha de complir, junta-

ment amb els mateixos requisits de patrimoni i solvència, el d’una

estructura de passiu constituïda bàsicament per recursos a mitjà i

llarg termini.

Sistemes de garantia de dipòsits

L’autoritat italiana no ha promulgat la normativa de creació d’un sis-

tema de garantia de dipòsits adaptat als requeriments de la Directiva

94/19/CE, de 30 de maig de 1994 –el termini d’adaptació acabava el 31 de



juliol de 1995–, que en qualsevol cas ha de suposar una important reforma

del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), creat el 1988, en els

aspectes d’adhesió obligatòria, reducció dels dipòsits màxims garantits,

ampliació de la cobertura a la banca a mitjà i llarg termini i garantia per

dipositant i no per dipòsit.

El Fitd, el reglament del qual va ser aprovat per l’Associazione

Bancaria Italiana, és d’adhesió voluntària i està gestionat per les mateixes

entitats que l’integren. En cas d’insolvència de l’entitat de crèdit, es ga-

ranteix el reemborsament dels dipòsits dels clients fins a uns percentatges

determinats de cada dipòsit: 100% per als primers 200 milions de lires de

saldo i 75% per als següents 800 milions. El límit màxim que es garan-

teix és, doncs, de 800 milions de lires per dipòsit. Els bancs de crèdit coope-

ratiu no participen en el sistema, ja que des del 1978 disposen d’un meca-

nisme propi de garantia, el Fondo centrale di garanzia delle Casse Rurali 

ed Artigiane.

Dimensió i concentració

La dimensió de les primeres entitats de crèdit italianes és considera-

blement inferior a la de les seves homòlogues d’altres països europeus.

En aquest sentit, el primer grup creditici italià ocupa el lloc 25 del rànquing

europeu d’entitats de crèdit corresponent a l’any 1994, que publica la revis-

ta «The Banker», per sota dels principals bancs alemanys, anglesos i france-

sos. Aquesta situació s’explica per les implicacions de la seva antiga espe-

cialització operativa, que ha provocat un desenvolupament insuficient de

les activitats pròpies de la banca comercial i una oferta més reduïda de pro-

ductes financers, per les xarxes d’oficines més petites i per la dificultat de

penetració en el mercat intern, molt dominat per la banca local.
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Quadre 4.9

DADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS ITALIANS
A 31 de desembre de 1994, en milers de milions de pessetes

GRUP BANCARI ENTITAT MATRIU
Actius Posició Actius Recursos

Oficines Empleats
consolidats (*) totals aliens

Istituto Bancario San Paolo 

di Torino 15.914,8 25 15.643,6 9.229,3 1.093 19.772

Cariplo - Cassa di Risparmio

delle Provincie Lombarde 14.251,5 32 10.498,9 5.742,2 686 14.466

Gruppo Cassa Risparmio 

di Roma / Banca di Roma 13.450,8 38 12.345,6 5.687,4 1.265 22.878

Banca Nazionale del Lavoro 13.044,9 36 11.468,7 5.891,7 594 20.856

Banca Commerciale Italiana 12.237,2 39 10.002,8 4.663,4 817 19.478

Banca Monte dei Paschi di Siena 11.591,6 42 8.111,9 4.503,2 752 13.816

Credito Italiano 9.892,8 50 9.039,7 3.655,6 886 15.498

Banco di Napoli 9.798,9 51 8.369,1 3.992,5 810 11.526

Istituto Mobiliare Italiano 5.623,7 72 4.284,9 1.801,6 n.d. 877

Banca CRT - Cassa di Risparmio

di Torino 4.051,4 109 3.067,9 1.690,3 357 5.410

TOTAL SECTOR 251.749,9 109.735,9

Concentració 3 primeres entitats 15,7% 19,0%

Concentració 5 primeres entitats 23,8% 28,4%

Concentració 8 primeres entitats 30,7% 35,4%

Concentració 10 primeres entitats 37,1% 43,4%

(1) Posició al rànquing d’entitats bancàries publicat per la revista «The Banker», setembre de 1995. Tipus de canvi a la
fi de 1994, 100 lires = 8,113 pessetes.
Fonts: Banca d’Italia, Bolletino Statistico; «The Banker»; «Il Mondo» núm.29/1995; Informes Anuals, i elaboració pròpia.

El nivell de concentració és força elevat, si es considera la fragmenta-

ció del sector en un ampli grup d’entitats. Els bancs matrius dels deu pri-

mers grups bancaris concentren entorn del 37% del actius totals del sistema

bancari. La concentració s’ha incrementat els darrers anys amb el procés de

racionalització que han impulsat la desespecialització operativa, la reestruc-

turació dels ens crediticis públics i l’adopció del model de banca universal

per part de moltes entitats. Segons dades de la Banca d’Itàlia, en el qua-

drienni 1990-93 s’han fet una mitjana anual de 41 operacions de concentra-
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ció, enfront d’una mitjana de 20 en el període 1987-89 i de 9 en el trienni

1984-86. L’any 1994, les operacions de concentració –excloses les que han

afectat les entitats de crèdit cooperatiu– han estat de 31 (19 en forma de

fusions i 12 d’adquisició d’interessos de control).

Les més destacables han estat, el 1991, l’absorció de l’Istituto

Bancario Italiano per la Cariplo i la presa de control majoritària del Crediop

per part de l’Istituto Bancario San Paolo di Torino. Aquest banc es va fusio-

nar dos anys després amb els bancs filials Lariano i Banca Provinciale

Lombarda, i el febrer de 1994 va signar l’acord amb el Grup Ferrovie dello

Stato per a l’absorció de la Banca Nazionale delle Comunicazione. El 1992

es va constituir la Banca di Roma, segon banc del país per actius totals, per

la fusió del Banco di Santo Spirito, que prèviament havia absorbit els actius

i passius bancaris de la Cassa di Risparmio di Roma, amb el Banco di Roma.

Dins l’any 1993, l’operació més rellevant fou l’absorció del Banco San

Geminiano e San Prospero per part de la Banca Popolare di Verona, que ha

estat la primera OPA hostil culminada amb èxit a Europa.

Un any després, el 1994, la Banca di Roma va adquirir el control de

la Banca Nazionale dell’Agricultura, antic institut de crèdit especial de natu-

ralesa pública, i el Credito Italiano va presentar una OPA hostil sobre el ben

posicionat Credito Romagnolo, que va culminar amb èxit a començaments

de 1995. Aquesta operació, sens dubte la de més relleu d’ençà de la consti-

tució de la nova Banca di Roma, es va concloure després que un pool d’enti-

tats, liderat per la Cariplo, reaccionés amb una contraoferta. En canvi, no va

prosperar l’interès de la Banca Commerciale Italiana sobre el Banco

Ambrosiano Veneto.

Canvis en l’estructura de mercat

La reordenació que afecta el sector des de la promulgació de la Llei

Amato, el 1990, ha comportat una disminució de 154 entitats. Si bé la reduc-

ció més gran s’ha produït en la categoria dels bancs cooperatius, que s’han

158 ■ EL SISTEMA BANCARI D’ITÀLIA



reduït en nombre de 69, cal atribuir un més gran protagonisme al procés

paral·lel en els bancs especialitzats a llarg termini, per als quals la flexió ha

estat de 55 entitats, que s’han fusionat entre ells amb la creació d’una enti-

tat de la mateixa categoria o s’han incorporat a la seva matriu, un banc

especializat a curt termini, abandonant el subsector.

Quadre 4.10

COMPOSICIÓ DEL SISTEMA BANCARI ITALIÀ
A 31 de desembre

Nombre d’entitats

1990 1994

Bancs SpA a curt termini 199 170

Bancs SpA a llarg termini 92 37

Bancs populars 108 100

Bancs de crèdit cooperatiu 715 646

Instituts centrals de categoria 5 4

Sucursals de bancs estrangers 37 45

TOTAL 1.156 1.002

Font: Banca d’Italia.

Directament relacionat amb el procés de redimensionament de les

estructures, que inclou l’expansió de la xarxa d’oficines, el grup format pels

primers vuit bancs ha augmentat, entre els anys 1987 i 1994, la seva quota

de mercat, tant en el capítol de crèdits com de recursos aliens, en més de

vuit punts, cosa que el situa, en ambdós casos, entorn del 36%. L’avanç,

segons comenta la Banca d’Italia en el seu informe anual, s’ha realitzat en

detriment dels bancs de dimensions mitjanes, ja que els bancs de dimen-

sions petites –caixes d’estalvis, bancs populars i bancs de crèdit coopera-

tiu–, ben posicionats en els mercats locals respectius, han augmentat lleu-

ment la quota de mercat, en prop de 0,5 punts percentuals.
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El pes del sector públic i el procés de privatitzacions

Una particularitat estructural de les entitats de crèdit italianes és,

com ja s’ha fet evident, la situació de predomini del sector públic. A partir

de les estadístiques de la Banca d’Italia, disponibles només fins a l’any 1993,

més de la meitat dels recursos de clients es concentraven en entitats de crè-

dit sota control públic directe. Si bé la privatització, el 1994, de dues enti-

tats de primera fila haurà reduït aquesta participació, el fet que alguns dels

més importants bancs considerats privats, inclosos els privatitzats recent-

ment, estiguin controlats per entitats públiques de crèdit, fa pensar que la

realitat supera la visió que donen les xifres. La situació evidencia l’abast del

procés de privatització que han iniciat, amb relativament poca intensitat, les

entitats sota l’impuls dels seus propietaris. La Banca d’Italia ha estimat en

83 bilions de lires el patrimoni net de les entitats de crèdit en mans del

Tresor, fundacions, regions i altres ens públics, i en 35 bilions l’import

potencialment col·locable en el mercat en un temps reduït, d’acord amb

l’estat financer de les entitats.

Requereix un parèntesi la competència que exerceix, en matèria

financera, l’Ente Poste Italiane, controlada pel Tresor, la captació de passiu

de la qual, en forma de comptes corrents, llibretes i bons, s’elevava, a finals

de 1994, a 186.558 milers de milions de lires (15,1 bilions de pessetes). Des

del sector es reclama una modificació del marc normatiu en què desenvolu-

pa la seva activitat que comporti l’eliminació de privilegis respecte a la dis-

ciplina que regula l’activitat dels intermediaris crediticis.

Tornant al tema de les privatitzacions, el Govern italià va adoptar, el

1992, un programa que, en l’àmbit bancari, va afectar tres grans institucions:

el Credito Italiano, l’Istituto Mobiliare Italiano i la Banca Commerciale

Italiana. Les participacions del Tresor han quedat reduïdes als percentatges

del 3,3%, 6,9% i 28%, respectivament. Malgrat que es van limitar les partici-

pacions individuals per facilitar la distribució de les accions entre el major

nombre d’inversors petits, en la nova composició accionarial del Credito
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Italiano i de la Banca Commerciale Italiana han aparegut grups d’accionistes

majoritaris vinculats a Mediobanca, que també hi exerceix, doncs, la seva

influència indirectament. L’autoritat creditícia italiana ha promulgat, poste-

riorment, normes que impedeixen la formació de posicions dominants per

tal de garantir nivells adequats de competència en el mercat.

De menor relleu han estat les actuacions privatitzadores que afecten

les entitats bancàries controlades majoritàriament per les fundacions, grup

en el qual s’inclouen els altres bancs més grans del país, San Paolo di

Torino, Banca di Roma, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco di Napoli,

Banco di Sicilia i Banco di Sardegna, i el col·lectiu de caixes d’estalvis, l’es-

tratègia de les quals ja ha estat comentada.

L’estructura de propietat dels bancs controlats per fundacions can-

viarà molt probablement en els propers anys. El marc legal, que prohibia a

les fundacions de perdre la participació de control, ha estat derogat per la

Llei 474/1994 i la directiva del ministre del Tresor de 18 de novembre de

1994, on s’estableixen els criteris i procediments per a la cessió de la parti-

cipació de les entitats conferents o fundacions en les societats bancàries i

per a la diversificació dels riscos de les inversions efectuades per aquelles.

La directiva, més coneguda com a directiva Dini, determina que les

fundacions han de fixar la modalitat i el termini de realització del procés de

privatització. La llibertat, però, és aparent, ja que d’altra banda han de proce-

dir, en un termini de cinc anys –abans del 18 de novembre de 1999–, a la

diversificació dels seus actius de manera que més del 50% de les despeses

de manteniment de les actuacions estatutàries es cobreixin amb altres

ingressos als derivats de la societat bancària controlada, o, com a màxim, el

50% del seu patrimoni estigui invertit en accions de la societat bancària.

Donat que en la majoria de les fundacions el patrimoni està invertit única-

ment en la participació en el banc constituït en societat anònima, aquesta

última alternativa suposaria implícitament la pràctica separació entre l’enti-

tat pública i la de crèdit.

161EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■



Per encoratgar les entitats, es preveuen beneficis fiscals per a les

plusvàlues obtingudes en la transacció i, d’acord amb un decret del ministre

del Tresor de l’1 de febrer de 1995, es declaren exemptes de les normes

d’incompatibilitat de càrrecs les entitats o fundacions transferents que

hagin cobert ambdues alternatives. En el cas de les entitats que es compro-

meten a vendre les accions, l’exempció afecta només el consell d’adminis-

tració i fins a tres directius.

En relació amb l’exigència de salvaguardar el valor econòmic del

patrimoni de les entitats fundacionals, els recursos obtinguts amb la pri-

vatització, ja sia mitjançant oferta pública de venda o per designació d-

irecta, quan ho autoritzi el ministre del Tresor, s’invertiran com s’indica a

continuació:

a) un percentatge no inferior al 30% en deute de l’Estat italià o d’al-

tres països i en obligacions;

b) un percentatge no inferior al 30% en accions cotitzades als mer-

cats reglamentats italians o exteriors;

c) com a alternativa a les anteriors inversions, els recursos obtinguts

es podran aplicar, totalment o parcialment, a participacions en fons d’inver-

sió mobiliària italians o estrangers; i

d) la part no invertida en algun dels instruments dels apartats ante-

riors es destinarà a la realització d’estructures estables d’acord amb els sec-

tors d’intervenció declarats per la fundació, o bé, fins a un 20%, en altres

exigències, amb l’autorització prèvia del ministre del Tresor.

S’estableix que, en casos excepcionals, es pugui autoritzar la utilitza-

ció dels fons obtinguts per a finalitats de gestió de la fundació.

En el primer trimestre de 1995, la Fundació San Paolo di Torino va

anunciar que preveia per al mateix any abandonar el control en l’Istituto

Bancario San Paolo di Torino, que té instrumentat a través de la societat

hòlding Gruppo Bancario San Paolo. Després, la societat únicament ha acor-
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dat la venda de participacions accionarials del 2% al Banco Santander,

ampliable al 5%, i a l’Istituto Mobiliare Italiano, i del 0,5% al banc francès

Compagnie de Suez. Tots tres bancs tindran representació en el seu consell

d’administració. Una declaració pública d’intencions privatizadores també

la va fer, per dues vegades, la Fundació Cariplo, si bé en l’última d’elles –el

1995– va fixar una data límit de cinc anys per completar el projecte.

Servei bancari

Les restriccions existents a l’expansió de la xarxa d’oficines havien

configurat un sistema bancari amb una xarxa d’oficines poc desenvolupada.

Únicament tres bancs, els ex-bancs d’interès nacional: la Banca di Roma, la

Banca Commerciale Italiane i el Credito Italiano podien obrir oficines lliure-

ment per tot el territori italià. Amb la liberalització adoptada el 1990, el

nombre d’oficines ha crescut de manera considerable. En el període 1990-

Quadre 4.11

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’OFICINES I EMPLEATS
A 31 de desembre

Oficines Empleats

1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994

Bancs SpA 

a curt termini 13.682 14.769 15.826 16.535 272.974 273.466 274.467 272.282

Bancs SpA 

a llarg termini n.d. 120 124 119 7.705 7.824 7.594 7.551

Bancs populars 3.432 3.866 3.896 4.045 51.041 51.922 53.599 53.971

Bancs de crèdit 

cooperatiu 1.907 2.093 2.226 2.343 15.863 17.477 18.208 18.932

Instituts centrals 

de categoria 7 9 11 8 1.535 1.536 1.557 1.549

Sucursals de 

bancs estrangers 52 52 50 70 1.638 1.599 1.740 1.914

TOTAL 19.080 20.909 22.133 23.120 350.756 353.824 357.165 356.199

Fonts: Banca d’Italia, Relazione Annuale; Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, i elaboració pròpia.
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1994, la xarxa comercial s’ha incrementat en més de 5.000 unitats, fins a

situar-se en 23.120 oficines. Els bancs SpA a curt termini han protagonitzat

el major dinamisme, ja que gairebé les tres quartes parts de les noves ofici-

nes han passat a incrementar les seves xarxes de distribució.

Les ratios de servei bancari, tal com s’observa en el quadre 4.12, ten-

deixen a aproximar-se a les dels principals països europeus. La dimensió

mitjana de les oficines, mesurada per la ratio empleat per oficina, s’ha reduït

des de 18,4 a 15,4 empleats (l’any 1986 superava els 24 empleats). En el cas

del grup més representatiu de la banca minorista, la relació ha passat de 

20 a 16,5, ja que paral·lelament, l’any 1994, s’ha produït una reducció de les

plantilles, que han perdut 2.185 llocs de treball. Els bancs populars tenen

una mitjana de 13,3 empleats per oficina i els bancs de crèdit cooperatiu 

de 8,1, unes xifres molt per sota de les que presenten les institucions cen-

trals de categoria i els bancs a llarg termini, derivades de la seva especial

naturalesa.

Quadre 4.12

RATIOS DE SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

1991 1994

Oficines/ Empleats/ Empleats/ Oficines/ Empleats/ Empleats/

10.000 hab. oficina 1.000 hab. 10.000 hab. oficina 1.000 hab.

Bancs SpA a curt termini 2,4 20,0 4,8 2,9 16,5 4,8

Bancs SpA a llarg termini 0,0 n.d. 0,1 0,0 63,5 0,1

Bancs populars 0,6 14,9 0,9 0,7 13,3 0,9

Bancs de crèdit cooperatiu 0,3 8,3 0,3 0,4 8,1 0,3

Instituts centrals de categoria 0,0 219,3 0,0 0,0 193,6 0,0

Sucursals de bancs estrangers 0,0 31,5 0,0 0,0 27,3 0,0

TOTAL 3,4 18,4 6,2 4,0 15,4 6,2

Fonts: Banca d’Italia, Relazione Annuale; Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit; OCDE,Main Economic Indicators,

i elaboració pròpia.
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Rendibilitat

La reorganització del sistema creditici s’ha desenvolupat en un

entorn desfavorable per a les entitats, que ha ocasionat el descens de les

xifres de beneficis. La recessió econòmica, la contracció dels diferencials de

tipus actius i passius, la baixa demanda de crèdit, la desacceleració de la 

Quadre 4.13

COMPTE DE RESULTATS DE LES ENTITATS DE CRÈDIT
Exercici 1994, en percentatge sobre els actius mitjans

Bancs Dels quals, a Bancs B. crèdit Instituts Sucursals Total
SpA llarg termini populars cooperatiu (1) centrals estrang. bancs

Ingressos financers 7,70 8,86 7,67 9,06 6,61 6,12 7,64

Despeses financeres (5,13) (7,32) (4,33) (5,07) (5,04) (4,80) (5,02)

Marge financer 2,57 1,54 3,34 3,99 1,57 1,32 2,62

Productes ordinaris nets 0,82 0,00 1,13 0,95 0,94 (0,19) 0,84

Dels quals, per serveis 0,28 0,00 0,42 0,18 0,48 0,40 0,30

Marge ordinari 3,39 1,54 4,47 4,94 2,51 1,13 3,46

Despeses d’explotació (2,37) (0,55) (2,91) (3,25) (1,28) (0,74) (2,38)

De les quals,

de personal (1,54) (0,34) (1,79) (1,92) (0,60) (0,39) (1,52)

Marge d’explotació 1,02 0,99 1,56 1,69 1,23 0,39 1,08

Provisions, sanejaments 
i altres (0,85) (0,44) (0,94) (0,61) (0,67) 0,13 (0,83)

De les quals,

prov. insolvències (0,47) (0,50) (0,58) (0,26) (0,57) (0,06) (0,47)

Resultat abans 
d’impostos 0,17 0,55 0,62 1,08 0,56 0,52 0,25

Impostos (0,20) (0,34) (0,38) (0,06) (0,24) (0,25) (0,23)

Resultat net (0,03) 0,21 0,24 1,02 0,32 0,27 0,02

Actius mitjans,
en bilions de lires 1.968 308 289 10 31 67 2.365

(1) Principals entitats de la categoria.
Fonts: Banca d’Italia, Relazione Annuale, i elaboració pròpia.
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captació de recursos i altres fets conjunturals, com ara la caiguda de les

cotitzacions borsàries experimentada l’any 1994, han implicat una pèrdua

progressiva de rendibilitat, accentuada durant l’any 1994, que s’ha tancat

amb una escassa taxa del 0,02%, en termes de fons intermediats.

El resultat final divergeix segons la tipologia del subsector. Els més

rendibles són els bancs de crèdit cooperatiu –taxa de rendibilitat de l’1,02%–,

i els menys els bancs constituïts com a societat anònima a curt termini, que

han experimentat unes pèrdues del 0,08%. En conjunt, 47 entitats del sector

han sofert pèrdues que han ascendit a 4.200 milers de milions de lires. A títol

comparatiu, destaquen la diferent estructura del compte analític dels bancs

Quadre 4.14

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS DELS BANCS SpA A CURT TERMINI
En percentatge sobre els actius mitjans

1991 1992 1993 1994

Ingressos financers 9,29 9,15 8,93 7,48

Despeses financeres (5,85) (5,80) (5,89) (4,73)

Marge financer 3,44 3,35 3,04 2,75

Productes ordinaris nets 1,19 0,87 1,33 0,99

Dels quals, per serveis 0,22 0,19 0,32 0,33

Marge ordinari 4,63 4,22 4,37 3,74

Despeses d’explotació (3,17) (2,93) (2,82) (2, 71)

De les quals, de personal (2,09) (1,90) (1,79) (1,76)

Marge d’explotació 1,46 1,29 1,55 1,03

Provisions, sanejaments i altres (0,60) (0,67) (0,84) (0,93)

De les quals, prov. per a insolvències (0,54) (0,52) (0,70) (0,46)

Resultat abans d’impostos 0,86 0,62 0,71 0,10

Impostos (0,40) (0,34) (0,55) (0,18)

Resultat net 0,46 0,28 0,16 (0,08)

Actius mitjans, en bilions de lires 1.202 1.456 1.609 1.660

Fonts: Banca d’Italia, Relazione Annuale, i elaboració pròpia.



especialitzats a llarg termini per les particularitats del seu negoci –operen

amb un marge financer més reduït i desenvolupen una activitat limitada de

prestació de serveis– i la importància dels sanejaments de crèdits.

L’any 1994, els deutors morosos s’han incrementat un 29,9%, cosa

que ha situat la taxa de morositat del sector en el 8,8%. Els bancs presents a

la zona meridional del país, que presenten una ratio del 16,8%, han patit

més intensament el procés. El Banco di Napoli, a conseqüència de les pèr-

dues enregistrades, 1.147 milers de milions de lires –93 milers de milions

de pessetes–  ha presentat, a finals de 1995, un pla de reestructuració que

preveu la racionalització de la xarxa d’oficines i una ajuda financera per

part del Tresor i un grup d’11 entitats de crèdit de 2.500 milers de milions

de lires.

Els resultats de les entitats es veuen també negativament afectats pel

particular tractament fiscal de les provisions per a insolvències, ja que

només són deduïbles de la base fiscal imposable fins al límit del 0,5% anual

de la cartera creditícia, sempre que el fons per a insolvències no superi el

5% de la inversió.

Nivell de solvència

La ratio de solvència consolidada del sistema creditici italià a la fi de

1994 assolia un valor mitjà de l’11,7%, enfront d’uns requeriments mínims

del 8%. Segons dades de la Banca d’Italia, aquesta ratio era lleugerament

superior a la de la Unió Europea (10,9%) i estava bàsicament suportada per

recursos propis de primera categoria, els quals representaven un 86% dels

recursos propis totals computables. En base individual, el valor mitjà del

coeficient de solvència era del 12,8%, lleugerament per sota del de l’any

anterior, amb diferències importants segons la categoria institucional del

grup d’entitats. Si s’exclouen els bancs de crèdit cooperatiu i els instituts

centrals de categoria, la ratio més elevada correspon al sector dels bancs

populars, un 15,3%.
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Les estadístiques disponibles posen de manifest la major capitalitza-

ció de la banca de dimensions més reduïdes. Així, el coeficient de solvència

del grup de bancs a curt termini classificats com a més grans, grans i mit-

jans és del 10,2%, inferior a la mitjana, que contrasta amb el percentatge del

17,4% del grup de bancs petits i molt petits.

Internacionalització

A finals de 1994, el nombre de sucursals i filials bancàries de la ban-

ca italiana a l’estranger era de 158 (172, l’any 1992), de les quals més d’un

50% estaven localitzades en l’àmbit de la Unió Europea.
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Quadre 4.15

PRESÈNCIA A L’EXTERIOR DE LA BANCA ITALIANA
A 31 de desembre

Sucursals Filials bancàries Altres sucursals
Total

a la Unió Europea a la Unió Europea i filials bancàries

1993 61 28 81 170

1994 56 28 74 158

Font: Banca d’Italia: Relazione Annuale.

La Banca d’Italia no facilita informació del balanç agregat d’aquestes

entitats a l’estranger. Tanmateix, el quadre 4.16 recull els actius i passius

mantinguts per les entitats de crèdit italianes davant de no residents, tant en

lires com en altres divises, com a conseqüència de l’activitat de les seves

pròpies sucursals, tant a Itàlia com a l’estranger. No inclou, per tant, l’activi-

tat de les filials bancàries a l’exterior.

Quadre 4.16

ACTIUS I PASSIUS A L’EXTERIOR (1)

A 31 de desembre, en milers de milions de lires

1990 1994

Bancs a curt termini 106.670 183.924

Bancs a llarg termini 9.432 18.061

TOTAL ACTIUS 116.102 201.985

Bancs a curt termini 178.335 302.212

Bancs a llarg termini 53.771 73.504

TOTAL PASSIUS 232.106 375.716

(1) Actius i passius amb no residents, en lires i en divises. En els bancs a llarg termini inclou els títols adquirits a resi-
dents en divises.
Font: Banca d’Italia, Relazione Annuale.

En general, l’estratègia adoptada per les primeres entitats del país es

basa en una expansió internacional gradual, amb el doble objectiu d’oferir

els serveis adients als clients que operen en els mercats internacionals i de
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rendibilitzar les oportunitats que es detectin en aquests mercats. En molts

casos, la presència a l’exterior es realitza a través d’acords de col·laboració i

de l’adquisició de participacions en bancs comercials.

El Grup Banca Nazionale del Lavoro té la xarxa internacional d’ofici-

nes més desenvolupada, amb 103 unitats, que corresponen bàsicament a les

12 sucursals de l’entitat matriu i a les oficines de les seves 8 filials bancà-

ries. El Grup Monte dei Paschi di Siena en té 86, 40 de les quals correspo-

nen al banc espanyol Sindibank, del qual és accionista únic. La xarxa inter-

nacional del Grup Istituto Bancario San Paolo di Torino estava constituïda

per 12 oficines, mentre que la Cariplo tenia 5 sucursals, 9 oficines de repre-

sentació i 3 filials bancàries, amb 10 oficines. La Banca di Roma comptava

amb 16 sucursals i 7 oficines de representació.

La presència directa de bancs estrangers en territori italià és limita-

da. El nombre total d’oficines dels 45 bancs de dret estranger instal·lats era

de 70, els actius dels quals suposaven un escàs 3% del sistema bancari italià.

La distribució d’oficines segons la nacionalitat del banc era: 45 de la Unió

Europea, 19 d’altres països del Grup dels Deu, i 6 d’altres països. A més,

operaven 9 filials bancàries d’entitats de crèdit estrangeres, 3 de les quals de

fora de l’àmbit comunitari.

El Deutsche Bank és el banc estranger amb una major presència, que

es fa efectiva a través de les filials Banca Popolare di Lecco, SpA, adquirida

el 1993, i del Deutsche Bank, SpA, que és el nou nom amb què, des de l’1

d’octubre de 1994, opera la Banca d’America e d’Italia, amb seu a Milà. La

seva xarxa a Itàlia era de 260 oficines, que administraven uns actius totals

d’1,8 bilions de pessetes.

L’altre gran banc europeu present és el francès Crédit Lyonnais, a

través de la seva filial Credito Bergamasco, amb 163 oficines i més d’un

bilió de pessetes d’actius totals. A més, mantenia una participació significati-

va a la Banca Agricola Milanese, 12,8%.
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V. EL SISTEMA BANCARI DE BÈLGICA

5.1. Organització  institucional

La Llei de 22 de març de 1993 constitueix la norma legal bàsica

en matèria d’instal·lació, activitat i control de les entitats de crèdit que

operen a Bèlgica. Originada bàsicament per la necessitat d’incorporar a

la legislació del país els principis de les directives comunitàries de coor-

dinació bancària i de supervisió en base consolidada, la Llei compleix

també l’objectiu de modernitzar el marc legal existent, les bases del qual

s’havien establert en els anys trenta. En aquesta línia, la Llei substitueix la

diferent regulació aplicable a les tres grans categories d’entitats de dipò-

sit que històricament han constituït la base del sistema bancari belga

–bancs, caixes d’estalvis i entitats públiques de crèdit– per un règim

prescriptiu uniforme, que estableix un estatut legal únic i un règim de

supervisió comú a totes. Queden fora del seu àmbit d’aplicació la Banque

Nationale de Belgique, que és el banc central del país, l’Institut de Rées-

compte et de Garantie i La Poste (Postchèque), entitats subjectes a una

regulació específica.

La supervisió bancària es configura entorn del ministre de Finances,

responsable governamental de la seva regulació, i de la Commission

Bancaire et Financière, que concentra les competències relatives a l’aplica-

ció de l’estatut legal i al control prudencial de totes les entitats.

La Commission Bancaire et Financière, d’ara en endavant CBF, és

una institució pública autònoma amb personalitat jurídica pròpia que va

ser creada el 1935. Les decisions reglamentàries que adopta són sotmeses 

a l’aprovació dels ministres de Finances i d’Assumptes Econòmics. El pre-

sident i cinc dels seus sis membres són nomenats per decret-reial a pro-

posta conjunta dels ministres de Justícia, de Finances i d’Assumptes 

Econòmics. La Banque Nationale de Belgique proposa el membre restant
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d’entre els components del seu comitè de direcció. Les seves funcions

d’autorització, registre i control s’amplien a altres intermediaris i mercats

financers. La Llei de 6 d’abril de 1995 li ha confiat una nova funció, anome-

nada de «control de segona línia», sobre les respectives autoritats autòno-

mes encarregades del control dels mercats secundaris de valors mobiliaris

i d’altres instruments financers.

La legislació belga reserva a la Banque Nationale de Belgique les

funcions d’execució de la política monetària i de tipus de canvi –en

aquest sentit, controla les posicions de les entitats de crèdit– i proclama

la seva independència del ministre de Finances i del comissari del

Govern en les decisions que adopti en la matèria. El banc central, consti-

tuït el 1850 com a societat anònima i del qual l’Estat posseeix el 50% del

capital, realitza altres funcions, entre elles la impressió i emissió de bit-

llets i la posada en circulació de monedes, la prestació de serveis per

compte de l’Estat, entre ells el servei financer del deute públic i la gestió

dels dos circuits de compensació, la Cambra de Compensació de Bèlgica

i el CEC (Centre d’Échange d’opérations à Compénser du systeme

financier belge).

Dues altres institucions públiques amb funcions de regulació són

l’Institut de Réescompte et de Garantie (IRG), creat el 1935 amb l’objectiu

principal de proveir de liquiditat les entitats financeres, a través de la mobi-

lització d’efectes a curt termini, i que gestiona el fons de garantia de dipò-

sits, i el Fonds des Rentes, entitat autònoma constituïda el 1945, que assegu-

ra la liquiditat del mercat de títols de deute públic.
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EL CONTROL DE LES ENTITATS DE CRÈDIT

En el cas belga, el control de les entitats de crèdit s’organitza en dos

vessants: el control prudencial que exerceix la CBF i el control que es

confia als auditors autoritzats que hi col·laboren.Amb la finalitat de

garantir l’estabilitat de les entitats, la mateixa Comissió atorga, també,

un paper destacat a la independència dels gestors en l’exercici de les

seves funcions, per la qual cosa ha promogut, des de l’any 1960, la fir-

ma amb un gran nombre d’entitats de l’anomenat «Protocol sobre

l’autonomia de la funció bancària», que ha d’assegurar la gestió a dos

nivells: el del comitè de direcció, com a òrgan encarregat de la gestió

de l’activitat bancària en el marc de la política general definida pel

consell d’administració, i el del consell d’administració, integrat per

membres del comitè de direcció, representants dels accionistes, i sovint

per d’altres persones independents, que, a més, supervisa l’activitat

bancària i la gestió del comitè de direcció. Es reserva als accionistes

significatius la possibilitat d’adherir-se al protocol i a comprometre’s

en l’estabilitat de l’entitat i en la independència de la seva política.

Pel que fa al sistema de control dels auditors, reorganitzat per la

llei bancària, les dues figures existents des de l’any 1980 de «com-

misseur-reviseur», nomenat i remunerat per l’entitat de crèdit per a

les funcions previstes en el dret de societats, i de «reviseur» autorit-

zat –nomenat i remunerat per la CBF amb la que col·labora a efec-

tes de control–, s’han reagrupat en una única funció de «commis-

seur-reviseur» autoritzat, que pot ser una persona física o una

societat de revisors, escollit i remunerat per l’entitat de crèdit entre

la llista de revisors autoritzats per la CBF. El control disciplinari

dels revisors és competència de l’Institut de Revisors d’Empreses.

Les funcions dels revisors figuren a les directrius dictades per la

CBF i abasten tant aspectes de verificació comptable i examen

financer com de valoració de l’estructura organitzativa.



El gràfic 5.1 presenta l’estructura organitzacional bàsica del sector,

en el nucli central de la qual se situen la Commission Bancaire et Finan-

cière, com a òrgan supervisor, i una única categoria d’entitat de crèdit,

bancs en sentit ampli. Per atenuar l’efecte de la uniformització dels estatuts

en la pròpia voluntat de les entitats de conservar la seva identitat històrica

o d’incorporar determinades denominacions, la nova legislació permet que

les entitats escullin en quina de les llistes específiques d’entitats de crèdit,

heretades de l’antiga classificació institucional, volen ser inscrites. Cal enfa-

sitzar que l’elecció no implica diferències en l’ordenació de l’activitat credi-

tícia i la supervisió.
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Si prospera un projecte de llei del Govern belga, s’incorporarà una

nova categoria de banc a nivell registral, especialitzada en les activitats del

mercat borsari: els bancs d’inversió. La iniciativa ha sorgit de les societats de

borsa per evitar la reglamentació que els imposa mantenir segregats dels

fons propis els dipòsits a la vista o fins a un termini de tres mesos que, des

de l’1 de gener de 1996, estan autoritzats a rebre dels clients.

5.2. Estructura del sistema 

A finals de 1994, el nombre d’entitats de crèdit que operaven a

Bèlgica era de 147, 107 de les quals estaven constituïdes d’acord amb el

règim jurídic belga i 40 segons el règim d’altres països. Pel que fa a les enti-

tats de dret belga, a 31 de desembre de 1994, hi havia 59 bancs, 42 caixes o

bancs d’estalvis, 4 entitats públiques de crèdit i 2 caixes de crèdit comu-

nals, d’acord amb el registre d’entitats publicat per la Commission Bancaire

et Financière.

El quadre 5.1 presenta les magnituds bàsiques del sistema a partir de

les estadístiques de la Banque Nationale de Belgique, la qual, després dels

canvis normatius de 1993, ha adoptat un criteri de presentació més agregat

i ha abandonat la descripció per categories utilitzada tradicionalment. Les

entitats de crèdit de dret belga es presenten ara en dues úniques agrupa-

cions: els set grans bancs i la resta.

Set grans bancs

Les set primeres entitats de crèdit belgues són: Générale de Banque,

Crédit Communal de Belgique, Banque Bruxelles Lambert, Kredietbank,

CGER-Banque, Banque CERA i BACOB Banque. Constitueixen la part princi-

pal del sector, del qual gestionen gairebé un 60% dels actius totals, percen-

tatge que s’eleva al 70% en el cas dels crèdits i dipòsits dels clients. En

correspondència amb la importància del negoci, concentren les tres quartes

parts de l’ocupació del sector i un 85% de les seves oficines.
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Quadre 5.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1994

Nombre
Actius Inversions Recursos

entitats
% % totals creditícies aliens (1)Oficines Empleats

% % %

Entitats de crèdit
de dret belga 107 7.734 99,3 73.296 96,1 82,7 93,6 95,6

Grans bancs 7 6.591 84,6 56.841 74,5 59,5 69,2 69,8

Altres 100 1.143 14,7 16.455 21,6 23,2 24,4 25,8

Entitats de crèdit
de dret estranger 40 57 0,7 2.974 3,9 17,3 6,4 4,4

TOTAL 147 7.791 100,0 76.270 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:Total, en milers 
de milions de francs belgues 23.373,8 8.085,9 12.291,0

(1) No inclou els finançaments subordinats.
Fonts: Bulletin Mensuelle de la Banque Nationale de Belgique; Association Belge des Banques, Vade-mecum statistique

du secteur bancaire 1994, i elaboració pròpia.

Générale de Banque, Banque Bruxelles Lambert i Kredietbank, pri-

mera, tercera i quarta entitats de dipòsit del país per actius totals, respecti-

vament, són bancs privats que, en els seus orígens, estaven especialitzats en

la captació de dipòsits i en la concessió de crèdits a curt termini, especial-

ment a les empreses. En la seva trajectòria han desenvolupat una estratègia

agressiva de banca universal que les ha portat a encapçalar importants

grups financers internacionals. Els altres quatre grans bancs es defineixen

com a tals, a partir de l’any 1993, amb l’harmonització establerta per la llei

bancària. És el cas de les que foren les tres grans caixes d’estalvis del país,

CGER-Banque, BACOB i CERA, i de l’entitat pública de crèdit, Crédit

Communal, propietat dels governs regionals i municipals, que ha esdevingut

el segon banc del país i la seva activitat originària era el finançament a les

respectives administracions a través dels fons obtinguts del sector privat.

El quadre 5.2 presenta l’estructura dels seus balanços de situació

agregats, a 31 de desembre de 1994, comparada amb la de la resta d’entitats

de crèdit belgues i la de les sucursals d’entitats estrangeres. Les grans parti-



des del balanç tenen un pes percentual força diferenciat que està determi-

nat per la major participació relativa de les operacions interbancàries en les

sucursals d’entitats estrangeres, tot i que el recurs interbancari net és simi-

lar. La importància del finançament al sector públic, la cartera hipotecària

relativament baixa i l’autofinançament feble són els altres trets més signifi-

catius de les entitats de crèdit de dret belga.

Quadre 5.2

ESTRUCTURA DE BALANÇ DE LES ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre de 1994, en percentatge

Altres Sucursals
Set grans

bancs de bancs Total
bancs

dret belga estrangers

Tresoreria i interbancari 24,6 19,1 73,8 31,9

Crèdits 40,3 36,4 12,7 34,6

Dels quals: Hipotecaris 7,3 10,4 0,1 6,8

A termini 25,3 18,5 10,8 21,2

Efectes i fons públics 25,0 31,0 6,8 23,2

Obligacions i altres 4,4 7,4 2,2 4,7

Accions i participacions 0,3 0,3 0,0 0,2

Altres actius 5,4 5,8 4,5 5,4

TOTAL ACTIU 100,0 100,0 100,0 100,0

Deutes interbancaris 29,2 31,7 82,1 39,0

Dèbits dels clients 40,4 36,4 13,2 34,7

Dèbits repres. valors negociables 21,4 22,1 0,1 17,9

Provisions per a riscos 0,8 1,0 0,1 0,7

Altres passius 3,4 4,2 3,8 3,7

Passius subordinats 2,0 1,1 0,0 1,4

Recursos propis 2,8 3,5 0,7 2,6

TOTAL PASSIU 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:
Actiu = Passiu, en milers
de milions de francs belgues 13.898,0 5.428,6 4.047,2 23.373,8

Fonts: Bulletin Mensuelle de la Banque Nationale de Belgique i elaboració pròpia.

Les sis entitats de crèdit privades presenten una estructura de pro-

pietat molt diversificada. El 33% del capital del primer banc del país, la
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Générale de Banque, està en mans dels accionistes qualificats, que són la

Société Générale de Belgique (29,5%), la societat industrial Mutuelle Solvay

(3%) i l’Union Financière Boël (0,5%). La resta està repartida entre inversors

institucionals estrangers, un 20%, particulars i empleats. Quant a la BBL, el

66% del capital està en mans d’un conglomerat d’entitats hòlding, finance-

res i d’assegurances, d’entre les quals, Grup Bruxelles Lambert i Royale

Belge (cadascun amb un 12,4%), Grup Internationale Nederlanden (12,1%),

Crédit Communal (10,8%) i Grup Winterthur (8,3%). La societat SA Almanij,

que és l’entitat hòlding del grup Almanij-Kredietbank, té una participació de

prop d’un 40% en el capital del Kredietbank.

CGER-Banque, antiga Caisse Générale d’Épargne et de Retraite crea-

da per l’Estat belga el 1865 i que fou la caixa d’estalvis més important del

país, ha esdevingut, el 1993, filial del grup financer belgo-holandès Fortis,

després que aquest adquirís a l’entitat hòlding pública CGER-Holding una

participació del 49,9% i passés a controlar-ne el consell d’administració.

BACOB, abans COB (Coopération Ouvrière Belge) i sisena entitat de crèdit

del país per actius totals, té com a principal accionista, amb una participa-

ció del 66%, la Federació Nacional de Cooperatives Cristianes,Arcofin.

Finalment, CERA, que ocupa la setena posició del rànquing nacional,

és un banc cooperatiu constituït com a federació d’entitats de crèdit, que

opera com a banc comercial orientat bàsicament a famílies, agricultors, tre-

balladors per compte propi, professionals, petites i mitjanes empreses, grans

corporacions i entitats socials i mèdiques.Té els orígens en les caixes d’es-

talvis fundades a finals del segle passat, en el marc del moviment catòlic

rural. La federació la integren CERA Seu Central i 223 cooperatives locals,

amb 964 oficines. Les cooperatives locals, el capital de les quals està en

mans dels 420.041 membres, són les principals accionistes de CERA Seu

Central, en l’accionariat de la qual destaca la presència d’ABB, quarta asse-

guradora del país, i d’altres societats igualment vinculades al moviment

agrari Belgische Boerenbond.



Altres entitats de crèdit belgues

Són un grup de 100 entitats que administren aproximadament una

quarta part dels recursos totals del sistema creditici belga. En aquest grup

s’integrarien la resta d’entitats de crèdit belgues autoritzades per la Com-

mission Bancaire et Financière, és a dir, 52 bancs, 42 caixes d’estalvis, 4 enti-

tats públiques de crèdit i dues caixes de crèdit comunal. La seva descripció,

que s’ofereix a continuació, s’estructura entorn d’aquest antic model orga-

nitzatiu, bàsicament per mostrar l’heterogeneïtat de les entitats que s’hi

inclouen. D’altra banda, ha estat possible efectuar una bona aproximació a

la importància del seus respectius balanços a partir de les dades individuals

que publica l’Association Belge des Banques.

Bancs

Aquest grup de 52 entitats està format per 33 bancs filials d’entitats

de crèdit estrangeres, 18 bancs de propietat belga i 1 associació de crèdit

autoritzada per la Caisse Nationale de Crédit Professionnel. La xifra del
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Gràfic 5.2

ESTRUCTURA ACCIONARIAL DE BANQUE CERA
A 31 de desembre de 1994
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Font: Rapport Annuel 1994.
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balanç agregat supera lleugerament els 3 bilions de francs belgues, amb una

quota de mercat del 13%. Cal destacar el bon posicionament de les filials

bancàries d’entitats estrangeres, a les quals correspon una participació del

8,5% i al capdavant de les quals hi ha la Banque Paribas Belgique i el Crédit

Lyonnais Belgium.

Els 18 bancs de dret belga, de dimensions reduïdes, es distribueixen

un 4,5% del mercat. Banque IPPA i Crédit Générale de Banque, que són els

de major relleu, van tancar l’exercici 1994 amb uns actius totals d’1,1 i 0,9

bilions de pessetes.

Caixes d’estalvis o bancs d’estalvis

Són 42 entitats distribuïdes en dos grups: les caixes d’estalvis, en

sentit estricte, i les associacions de crèdit autoritzades per la Caisse Natio-

nale de Crédit Professionnel.

L’agrupació més nombrosa correspon a les 26 caixes d’estalvis «spa-

arkassen» o bancs d’estalvis «spaarbanken», nom que poden adoptar des

de l’any 1985. El moviment de caixes d’estalvis belgues s’inicià el 1825,

però fins a 1935, no va ser regulat. Es tracta d’entitats constituïdes jurídica-

ment com a societats anònimes –poques són societats cooperatives–, vincu-

lades en la seva majoria a societats privades de crèdit hipotecari o al movi-

ment obrer cooperatiu. La seva activitat bàsica és el foment de l’estalvi fami-

liar i la intermediació dels fons, que són invertits majoritàriament en fons

públics i crèdits per a finançament d’habitatges.A 31 de desembre de 1994,

els seus actius totals eren de 1.132,6 milers de milions de francs belgues i

els recursos aliens sumaven 965 milers de milions, xifres que representen

un 4,9% i un 7,9% del sector, respectivament. Les especificitats històriques

de les caixes d’estalvis es posen de manifest en la major dependència dels

recursos minoristes respecte a la resta d’entitats de crèdit. Un 85% del pas-

siu del balanç són recursos de clients, que, en canvi, representen un 52,6%

en el balanç agregat del sector.
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Quadre 5.3

EL SECTOR DE CAIXES D’ESTALVIS
A 31 de desembre de 1994, en milions de pessetes

Actius Inversions Recursos
totals creditícies aliens (1)

ANHYP 1.253.312 541.381 1.061.109

Argenta 832.107 192.129 741.939

HSA 694.246 209.814 615.978

Eural Unispar 323.473 33.289 265.692

Spaarkrediet 280.154 102.801 258.116

HBK 266.553 66.011 240.538

CODEP 302.792 82.252 230.715

VDK 169.834 27.844 154.520

Assubel 121.384 19.982 106.173

TOTAL SECTOR 4.686.619 1.508.713 3.993.064

Quotes de mercat

• Respecte total sector 4,85% 4,51% 7,85%

• Respecte entitats de crèdit belgues 5,86% 4,82% 8,21%

Nota: El grup correspon a les entitats que s’han inscrit al registre de la CBF en aquesta categoria. Per això, no hi figura
la CGER-Banque, tot i que continua estretament vinculada al sector de caixes d’estalvis.
Tipus de canvi a la fi de 1994: 100 francs belgues = 413,786 pessetes.
(1) No inclou finançaments subordinats.
Fonts: Association Belge des Banques, Les banques en 1994. Données individuelles, i elaboració pròpia.

El col·lectiu, tal com figura en el registre d’entitats de la CBF, no

inclou la CGER-Banque, CERA i BACOB, que eren les tres caixes d’estalvis

més importants i han abandonat aquest estatut per inscriure’s com a bancs

integrats en l’Association Belge des Banques (ABB).Aquesta associació pro-

fessional que agrupa els bancs establerts a Bèlgica integra també, des de

l’any 1994, les 26 caixes d’estalvis existents, ja que l’Association Belge des

Banques d’Épargne, organisme que les representava, ha desaparegut. Els

efectes de la desaparició, que va comportar la pèrdua de representativitat

d’aquest col·lectiu a escala europea i mundial, han estat contrarestats, a títol

individual, per la CGER-Banque i la caixa HBK amb la creació d’una nova

associació que les representa a l’Agrupació Europea de Caixes d’Estalvis i a

l’Institut Mundial de Caixes d’Estalvis.A 31 de desembre de 1994, eren les



úniques entitats de crèdit belgues membres d’aquests dos organismes. La

CGER-Banque manifesta, així, la seva vocació de mantenir-se vinculada al

sector de caixes d’estalvis.

ANHYP Banque d’Épargne, Argenta Spaarbank i HSA són les caixes

d’estalvis més importants, amb uns recursos aliens de 1.061, 742 i 616

milers de milions de pessetes, respectivament. Ocupaven, a 31 de desembre

de 1994, les posicions novena, onzena i setzena del rànquing d’entitats de

crèdit del país per aquest concepte. HSA és una de les dues filials del grup

Kredietbank que pertanyen al sector de caixes d’estalvis. L’altra és la

Spaarkrediet, l’operació de compra de la qual s’ha formalitzat el gener de

1995 i que té uns dipòsits de 258 milers de milions de pessetes. En conjunt,

ambdues caixes aporten al grup uns dipòsits de 874 milers de milions de

pessetes. L’estratègia del banc per consolidar la seva posició en el mercat

interior belga es basa en l’adquisició de caixes d’estalvis.

La composició del grup de caixes i bancs d’estalvis la completen 16

de les 17 associacions de crèdit autoritzades per la Caisse Nationale de

Crédit Professionnel (CNCP), que és una entitat pública de crèdit especialit-

zada en el segment de clients constituït pels professionals i les petites i mit-

janes empreses.Amb uns actius totals que, a la fi de 1993, s’elevaven a 139

milers de milions de francs belgues, el seu pes específic és marginal en el

sector –no arriba a una quota de mercat de l’1%– i la seva activitat es con-

centra en la concessió de crèdits. Segons figura a l’Informe Anual de l’exer-

cici 1994 de la CNCP, les 17 associacions de crèdit disposaven de 111 ofici-

nes i una plantilla de 730 empleats.

Entitats públiques de crèdit

Aquesta categoria estava integrada, a 31 de desembre de 1994, per

tres entitats de crèdit, la Société Nationale de Crédit à l’Industrie (SNCI), la

Caisse Nationale de Crédit Professionnel (CNCP) i l’Office Central de Crédit

Hypothécaire (OCCH), i per una federació d’entitats de crèdit, el Groupe

Crédit Agricole. Originàriament orientades al finançament privilegiat de sec-

tors d’interès prioritari, han abandonat progressivament l’especialització,
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tot diversificant la gamma de productes i serveis que ofereixen. Dins l’any

1995, l’Office Central de Crédit Hypothécaire ha cessat l’activitat de capta-

ció de dipòsits i, per tant, ha perdut la seva condició d’entitat de crèdit. Els

dipòsits de clients han estat transferits a la Société Nationale de Crédit à

l’Industrie, la de major volum de negoci, que és la desena entitat bancària,

amb un balanç de 2.268 milers de milions de pessetes.

El Crédit Agricole l’integren la societat anònima de dret públic

INCA, que és l’organisme central, i les caixes afiliades Agricaisse, s.c. i

Lanbokas, s.c.. La Caisse Nationale de Crédit Professionnel (CNCP) i les 17

associacions de crèdit són la base de la Réseau du Crédit Professionnel, de

la qual també formen part un grup de societats de caució mutual i de socie-

tats de crèdit per a utillatge artesanal.Aquesta entitat, que es finança bàsica-

ment amb l’emissió d’emprèstits i, en menor quantia, dipòsits, actua com a

centre financer i operacional de pagament de les associacions. Crédit

Agricole i CNCP ocupen els llocs divuitè i trenta-dosè, respectivament, del

rànquing d’entitats per actius totals.

Quadre 5.4

LES ENTITATS PÚBLIQUES DE CRÈDIT
A 31 de desembre de 1994, en milions de pessetes

Actius Inversions Recursos
totals creditícies aliens (1)

Société Nationale de Crédit à l’Industrie (SNCI) 2.268.528 1.401.352 1.895.492

Office Central de Crédit Hypothécaire (OCCH) 864.014 741.314 531.607

Groupe Crédit Agricole 573.301 352.786 497.081

Caisse Nationale de Crédit Professionnel (CNCP) 517.932 97.385 352.744

TOTAL 4.223.775 2.592.837 3.276.924

Quota de mercat

• Respecte total sector 4,37% 7,75% 6,44%

Fonts: Informes Anuals 1994 de les entitats, Association Belge des Banques, Les banques en 1994. Données individue-

lles, i elaboració pròpia.
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L’Estat participa en aquestes entitats a través de la societat hòlding,

Société Fédérale de Participations (SFP), abans anomenada CGER-Holding,

que administra les participacions i es responsabilitza de posar en pràctica

els plans de privatització aprovats pel Govern.

Caixes de crèdit comunal

Les dues caixes de crèdit comunal, Nivelles i Tournai, depenen dels

comuns, que les han promogut. No tenen personalitat jurídica pròpia i for-

men part de l’administració comunal. El marc legal de l’activitat i supervisió

ha estat fixat per la Llei de 1991, d’organització del sector públic, i precisat

a la Llei marc de 1993.Amb l’harmonització, han passat a estar controlades

per la Comission Bancaire et Financière. En aquest sentit, aquest òrgan con-

sidera que la seva estructura organitzativa compleix els requisits de separa-

ció patrimonial i de la gestió dels poders públics dels quals depenen.

El seu pes específic en el conjunt del sector és marginal, i la informa-

ció disponible, escassa. Els dipòsits de clients de la Caisse d’Épargne de la

Ville de Nivelles, a la fi de l’exercici de 1994, sumaven només 1.485 milions

de pessetes.

5.3. Característiques generals

Regulacions diverses

En la seva etapa més recent, el sector creditici belga ha experimen-

tat un procés de diversificació de l’activitat de les diferents categories d’en-

titats de crèdit. Els grans bancs, d’orígens i tradicions històriques diverses,

han evolucionat cap a un model de banca universal i, encara que amb resul-

tats variables, són presents a gairebé tots els segments del mercat. Diem gai-

rebé per la prohibició que suportaven les entitats de crèdit de dret belga,

des de 1934, de prendre participacions en empreses comercials o indus-

trials –activitat que es reservava a les societats hòldings– i que ha condicio-

nat les relacions banca-empresa en el país. La llei bancària ha posat fi a
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aquesta situació en autoritzar l’adquisició d’accions, de qualsevol naturale-

sa, fins a uns imports inferiors als permesos per la normativa comunitària.

S’han fixat uns límits màxims per participació del 10% dels recursos propis

i per al conjunt de la cartera de participacions, del 35% (15% i 60% a la nor-

mativa comunitària, respectivament, per a les participacions qualificades). El

Govern belga ha optat per un criteri prudencial, ateses les possibilitats d’in-

versió que s’obren a les entitats i la novetat del negoci.

Aquesta ha estat una de les mesures liberalitzadores més reclamades

pel sector bancari d’ençà de la intensificació, a començaments d’aquest

decenni, del procés de desregulació i liberalització del sistema bancari, en

un marc global de modernització dels mercats financers. Els canvis més

importants es posen de manifest en aquesta breu cronologia de novetats

legislatives: Primer fou, el 1990, la reforma del mercat borsari; l’any següent

va anar seguida de la dels instruments de política monetària i de gestió del

deute públic, la reorganització de les entitats públiques de crèdit i la regla-

mentació incipient de la tarificació dels serveis bancaris. L’any 1992 es van

adoptar la llei relativa al crèdit hipotecari, que introdueix per primera vega-

da la variabilitat dels tipus d’interès, i la llei de crèdit al consum. Finalment,

la reforma dels estats comptables, la llibertat de fixació de preus i de cobra-

ment dels serveis bancaris i la reforma del sistema de garantia de dipòsits.

Una excepció a la lliure determinació de preus la constitueix un

dels productes més populars del país, el carnet de dépôt, llibreta d’estalvis

fiscalment protegida, els rendiments de la qual, en un import de fins a

55.000 francs belgues, estan exempts de tributació. El ministre de Finances

fixa reglamentàriament la remuneració màxima de la llibreta, que concentra

un 25% dels recursos aliens del sector.

Altres particularitats reglamentàries de les entitats de crèdit en l’e-

xercici de la seva activitat són el requeriment d’un capital inicial mínim de

250 milions de francs belgues, el control de l’accionariat, que obliga a decla-

rar a l’autoritat de control l’adquisició de participacions de com a mínim un
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5% (10% en el dret comunitari), i la no subjecció a la cobertura d’un coefi-

cient de caixa, malgrat la potestat de l’autoritat monetària per implantar-lo.

Bancassurance

Les estratègies de les entitats coincideixen a basar l’evolució futura

en la combinació de l’activitat bancària i asseguradora –la bancassurance–.

La majoria de bancs mantenen lligams amb companyies d’assegurances, ja

sia perquè ambdues entitats pertanyen al mateix grup financer o han esta-

blert aliances, o per la creació pels bancs de filials asseguradores. Així, la

meitat del capital social de la CGER-Banque està en mans del grup de ser-

veis financers Fortis, i Ippa Banque i la caixa d’estalvis Royale Belge Finance

són filials de Royale Belge, participada majoritàriament per la companyia

d’assegurances francesa UAP; la BBL ha optat per la creació de filials pròpies

i una aliança amb l’asseguradora Royale Belge i amb la suïssa Winterthur,

mentre que Banque CERA ha adquirit una participació qualificada, del 25%,

a l’asseguradora belga ABB. Kredietbank i Crédit Communal han constituït

una completa divisió de filials d’assegurances.

Els resultats d’aquesta col·laboració han permès que el sector banca-

ri distribueixi entorn d’un 20% de les assegurances-vida del país i que les

expectatives de creixement siguin àmplies, atesa la taxa comparativament

més baixa de contractació d’assegurances de vida en relació amb altres paï-

sos europeus. Els bancs, i la resta d’intermediaris d’assegurances, han d’a-

daptar la distribució de productes a la Llei de 27 de març de 1995, que per-

segueix la protecció dels consumidors. L’exigència d’un responsable a cada

punt de venda, inútilment criticada pel sector bancari abans de la promul-

gació de la norma, és contrària a l’estructura de distribució dels serveis ban-

caris, suportada per una xarxa de 7.800 oficines.
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El pes del sector públic

El Govern belga desenvolupa, des de l’any 1992, un pla important de

privatitzacions que afecta les entitats bancàries de propietat pública, amb

excepció del Crédit Communal de Belgique. Els accionistes del Crédit

Communal són els municipis i les províncies, de tal manera que la decisió

de privatizar no pot ser adoptada més que en aquest nivell. La materialitza-

ció del programa previst correspon a la societat hòlding estatal Société

Fédérale de Participations (SFP), nova denominació de la CGER Holding, a la

qual els poders públics han cedit les seves participacions en les entitats 

de crèdit. El pla, que ha aconseguit només parcialment els seus objectius, té

en el seu haver l’entrada en el sector privat de la CGER-Banque, a través 

de la venda d’un paquet majoritari d’accions al grup financer belga-

holandès Fortis.

L’operació es va iniciar l’abril de 1993 amb la invitació pública de

l’antic accionista, la CGER Holding, a les societats interessades a presentar

ofertes per adquirir una part significativa del capital de les seves dues filials,

CGER-Banque i CGER-Assurances. Després de negociacions, la hòlding i

Fortis van signar un acord de cessió pel qual un 25% de les accions de l’en-

titat de crèdit i de l’asseguradora passaven a mans d’aquest grup financer. El

4 d’octubre de 1993, aquest percentatge de participació es va elevar al

49,9%, en exercir una opció de compra sobre una participació addicional

del 24,9%. La CGER-Holding mantenia una participació equivalent i el 0,2%

restant de les accions quedava en mans de CGER-Banque i CGER-

Assurances. Els Consells d’Administració es van constituir en termes parita-

ris, si bé el vot decisiu correspon a Fortis. La participació de Fortis pot ser

ampliada fins al 59,8%, si la Société Fédérale de Participations exerceix l’op-

ció de venda acordada d’un 9,8% addicional del capital abans del 31 de

desembre de 1999.
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La Société Fédérale de Participations té previst de reduir la participa-

ció del 66,5% en l’Institut National de Crédit Agricole (INCA) fins a un

mínim del 25,1%, com també la venda total o parcial de les accions de la

Société Nationale de Crédit à l’Industrie i de la Caisse Nationale de Crédit

Professionnel. Un decret-reial de 18 de setembre de 1995 li ha autoritzat la

cessió de títols de la Société Nationale de Crédit à l’Industrie i de l’Institut

National de Crédit Agricole a la CGER-Banque i a la societat Swiss Life.

Malgrat l’entorn teòricament equitatiu en què les entitats de crèdit

públiques i privades desenvolupen la seva activitat des de l’any 1993, el sec-

tor bancari qüestiona la situació especial de dos organismes públics,

l’Office des Chèques Postaux (Postchèque) i la Caisse des Dépôts et Consig-

nations, que incideix negativament en la posició concurrencial de les enti-

Gràfic 5.3

PRESÈNCIA ACCIONARIAL DEL SECTOR PÚBLIC A LES ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre de 1994
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Fonts: Informes Anuals de les entitats i elaboració pròpia.
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tats de crèdit del sector. La Postchèque és un dels organismes públics bel-

gues més importants, i exerceix una sèrie d’activitats financeres sense estar

sotmesa a la legislació bancària ni al control de la Comission Bancaire et

Financière. La Postchèque capta un volum considerable de dipòsits a la vista

de particulars i d’empreses, concedeix crèdits i ofereix, més enllà de la fun-

ció principal de realitzar pagaments, serveis diversos per compte d’altres

entitats financeres: targetes de crèdit, fons d’inversió, assegurances de viat-

ges, etc. Els saldos dels dipòsits de particulars, que a 31 de desembre de

1994 sumaven 74,4 milers de milions de francs belgues, estan a disposició

del Tresor i cobreixen les seves necessitats de finançament. A canvi, la

Postchèque rep una subvenció anual directa de l’Estat, amb la qual cobreix

bona part de les despeses de funcionament. L’altre organisme estatal, la

Caisse des Dépôts et Consignations, creada el 1847 i integrada en

l’Administració de l’Estat, gaudeix d’un monopoli legal en matèria de comp-

tes de fallides.

LA REORGANITZACIÓ DE LES ENTITATS PÚBLIQUES

DE CRÈDIT

El procés de canvis estructurals de les entitats públiques de crèdit

per adaptar-les a un entorn més competitiu es va iniciar amb la

promulgació de la Llei de 17 de juny de 1991, sobre organització

del sector públic de crèdit i harmonització del control i de les con-

dicions de funcionament de les entitats de crèdit. La norma les va

sotmetre a la supervisió de la Commission Bancaire et Financière.

La Llei de 1991 va preveure, per a les 6 entitats de crèdit de natu-

ralesa pública existents, Caisse Générale d’Épargne et de Retraite

(ASLK CGER), Crédit Communal de Belgique, Société Nationale de

Crédit à l’Industrie (SNCI), Office Central de Crédit Hypothécaire

(OCCH), Caisse Nationale de Crédit Professionnel (CNCP) i Institut



National de Crédit Agricole (INCA), que concentraven més del 20%

dels actius del sector, l’agrupació entorn de dos hòldings financers

encapçalats per l’ASLK CGER i pel Crédit Communal de Belgique,

que haurien de rebre les accions de propietat estatal i serien res-

ponsables de la gestió de les carteres de participacions constituïdes,

definirien l’estratègia dels grups i en coordinarien les activitats. El

primer, constituït entorn de l’ASLK CGER, va veure la llum el

novembre de 1992, després que aquesta adoptés la forma de hòl-

ding bancària d’utilitat pública, la CGER Holding, amb l’Estat bel-

ga com a únic accionista, i es creessin dues societats anònimes de

dret públic, CGER-Banque i CGER-Assurances, que havien de suc-

ceir les anteriors caixa d’estalvis i caixa d’assegurances en els seus

drets i obligacions. Es van incorporar al grup la CNCP i l’INCA. En

canvi, el segon hòlding no s’ha materialitzat. El consell d’adminis-

tració del Crédit Communal no va aprovar la conversió del banc

en hòlding, ni tampoc va prosperar la compra de les altres dues

entitats públiques de crèdit, la SNCI i l’OCCH.

Finalment, les accions en mans de l’Estat d’aquestes dues entitats

van ser transferides a la CGER Holding, redenominada Société

Fédérale de Participations, que s’ha responsabilitzat de la privatit-

zació, total o parcial, de les entitats.

Sistemes de garantia de dipòsits

L’1 de gener de 1995 va entrar en vigor el sistema de garantia de

dipòsits, que transfereix a l’ordenament jurídic belga la directiva comunità-

ria de protecció dels estalviadors. En la nova configuració, s’estableix un

únic sistema per al conjunt d’entitats de crèdit, que unifica i substitueix els

anteriors, i que engloba per primera vegada les entitats de crèdit públiques.

L’adhesió al sistema de protecció dels dipòsits és obligatòria i constitueix

un requisit imprescindible per obtenir i mantenir la llicència bancària.
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Fins aquell moment, només els bancs i les caixes d’estalvis, des de

l’any 1984, i les associacions de crèdit professional, a partir del 1988, s’ha-

vien procurat uns fons de protecció mitjançant la signatura de protocols

amb l’Institut de Réescompte et de Garantie, que n’assumia la gestió. L’Estat

garantitzava directament, a canvi d’una prima anual, els dipòsits de totes les

entitats públiques de crèdit, a excepció del Crédit Communal, que rebia un

tractament especial. En aquest període, el balanç del sistema ha estat satis-

factori. El fons dels bancs no ha actuat cap vegada, mentre que el de les cai-

xes ha fet una única intervenció, en la liquidació d’una entitat petita en difi-

cultats. L’Estat ha intervingut dues vegades en ajuda de l’OCCH i de l’INCA.

Els trets més característics del nou sistema són els següents: Es

finança amb aportacions anuals de les entitats d’un 0,02% dels dipòsits

objecte de cobertura, que pot ser complementada amb un 0,04% quan els

recursos del sistema siguin insuficients per cobrir la intervenció. El fons

cobreix dipòsits fins a un contravalor de 20.000 ecus –15.000 fins a 1999– i

no s’imposa cap franquícia, malgrat que ho permet la directiva. Els recursos

acumulats pels antics fons, 8,2 milers de milions de francs belgues, han estat

transferits al nou. Per contrarestar la inexistència d’un fons acumulat per a

les entitats de crèdit públiques, l’Estat les compensarà, en cas d’intervenció,

amb una garantia especial de 3 mil milions de francs. L’Institut de Rées-

compte et de Garantie és l’òrgan responsable de la gestió.

Dimensió i concentració

La Générale de Banque encapçala el grup bancari més important del

país, amb uns actius totals que superen el 16 bilions de pessetes. Crédit

Communal i Kredietbank ocupen, a una certa distància, la segona i tercera

posició. Els altres dos grans grups bancaris són Banque Bruxelles Lambert

(BBL) i CGER-Banque. En conjunt, les cinc entitats matrius concentren més

de la meitat dels actius del sector. La concentració és encara més elevada

pel volum de recursos de clients, que representen un 60% del total.



La dimensió individual de les grans entitats bancàries belgues és, en

una comparació internacional, reduïda.Així, entre les 500 entitats de crèdit

europees de major volum de recursos propis de primera categoria aparei-

xen 11 entitats belgues. Per la xifra d’actius totals, els set primers grups for-

maven part de les 100 institucions europees més grans, el primer dels

quals, Générale de Banque, ocupa el lloc número 28.

Quadre 5.5

RÀNQUING DE GRUPS BANCARIS 
A 31 de desembre de 1994, en milers de milions de pessetes

GRUP BANCARI ENTITAT MATRIU

Actius Posició Actius Recursos
consolidats (1) totals aliens (2)

Oficines Empleats

Générale de Banque 16.716,4 28 12.435,0 6.810,5 1.110 15.209

Crédit Communal de Belgique 13.166,3 34 9.747,9 7.432,6 970 3.718

Kredietbank 11.010,5 45 8.905,9 4.821,9 749 9.960

Banque Bruxelles Lambert 10.715,8 46 9.490,8 5.278,6 960 11.261

CGER-Banque 8.576,2 55 8.098,6 6.057,0 1.161 7.807

BACOB Banque 4.387,8 83 4.293,3 2.376,3 625 3.643

Banque CERA 4.267,7 86 4.204,5 2.651,9 964 5.243

Banque Paribas Belgique 2.694,6 n.d. 2.323,2 673,6 52 1.271

Société Nationale de Crédit 

à l’Industrie 2.268,5 125 2.268,5 1.895,5 460 999

Banque d’Épargne ANHYP 1.272,5 182 1.253,3 1.061,1 51 1.333

TOTAL SECTOR 96.717,9 50.858,0

Concentració:

3 primeres entitats 32,75% 39,92%

5 primeres entitats 50,33% 59,78%

10 primeres entitats 65,16% 76,80%

(1) Posició al rànquing d’entitats bancàries publicat per la revista «The Banker», setembre de 1995.
(2) No inclou els finançaments subordinats.
Tipus de canvi a la fi de 1994: 100 francs belgues = 413,786 pessetes.
Fonts: «The Banker», Bulletin Mensuelle de la Banque Nationale de Belgique, Informes Anuals, i elaboració pròpia.

A diferència del que ha passat en altres països, a Bèlgica no hi ha

hagut un moviment important de fusions entre grans institucions, amb l’ex-

cepció de la fusió, el 1975, de la Banque de Bruxelles i la Banque Lambert,

en aquell moment segona i quarta entitat del país, respectivament. El nivell
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de concentració explicaria l’escassa voluntat que han manifestat les entitats

belgues per consolidar entitats de majors dimensions, malgrat la voluntat

governamental de creació d’un grup bancari belga de dimensions suficients

per competir en els mercats internacionals. Les operacions que s’han plan-

tejat tenien l’objectiu d’establir grups de serveis financers d’àmbit supra-

nacional. L’any 1988 va fracassar l’aliança de la Générale de Banque amb

l’holandès ABN AMRO, i més tard tampoc no va prosperar la de la BBL amb

Internationale Nederlanden Group.

Canvis en l’estructura de mercat

Evolució del nombre d’entitats

L’estructura del sector bancari belga s’ha vist afectada per dos can-

vis bàsics. D’una banda, un procés de reducció continuat del nombre d’enti-

tats operatives que, en el període 1980-94, ha experimentat una disminució

neta de 29 entitats. L’efecte de les noves entitats autoritzades no ha estat

suficient per contrarestar les baixes que hi ha hagut en el sector d’entitats

de crèdit de dret belga, procedents, bàsicament, del cessament d’activitats i

d’operacions de fusió o d’absorció. L’altra gran tendència observada és el

canvi en la composició del sector, cada vegada més dominat per la presèn-

Quadre 5.6

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre

1980 1994 Variació
Nombre Estructura % Nombre Estructura % absoluta

De dret belga 149 84,7 107 72,8 (42)

• amb participació majoritària belga 112 63,7 69 46,9 (43)

• amb participació majoritària 

estrangera 37 21,0 38 25,9 1

De dret estranger 27 15,3 40 27,2 13

TOTAL 176 100,0 147 100,0 (29)

Fonts: Rapport Annuel de la Commission Bancaire et Financière, i elaboració pròpia.
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cia d’entitats en mans estrangeres. El nombre d’entitats de crèdit de dret

belga amb participació majoritària belga s’ha reduït de 112 a 69, amb la

qual cosa la seva participació en el total d’entitats ha passat del 63,6% al

46,9%. Paral·lelament, les filials i sucursals de grups financers estrangers han

augmentat del 36,3% al 53,1%.

Un rànquing de bancs controlats per accionistes estrangers, que

inclou també els bancs que operen directament a través de sucursal, es pre-

senta en l’apartat dedicat a la internacionalització (vegeu «Presència de la

banca estrangera»).

Quotes de mercat

A partir de la subdivisió utilitzada en la descripció institucional, s’ha

elaborat el quadre 5.7 que recull l’evolució de les quotes de mercat respec-

tives, atenent a la magnitud del balanç i a la captació de passiu dels clients.

En tot el període analitzat, els saldos respectius, i en conseqüència les quo-

tes corresponents, s’han obtingut per l’agregació de les dades individuals

publicades anualment per a totes les entitats de crèdit per l’Association

Belge des Banques. Això explica les petites diferències que s’observen res-

pecte a les xifres totals que, pels mateixos indicadors referits al tancament

de l’exercici 1994, es presentaven en el quadre 5.1 de l’«Estructura del siste-

ma» i procedien del balanç refós de totes les entitats de crèdit publicat per

la Banque Nationale de Belgique.

En aquest període de gairebé deu anys, les set primeres entitats de

crèdit han expansionat els seus balanços a unes taxes superiors al creixe-

ment mitjà del conjunt del sector, cosa que els ha suposat un avanç de set

punts percentuals en la seva quota de mercat, en detriment de la del grup

d’altres bancs. En canvi, les entitats públiques de crèdit estan reduint gra-

dualment la seva participació en el sector amb una cadència similar, pèro

de signe contrari, a l’avanç progressiu que manifesta el grup de caixes. El

retrocés que aquestes experimenten entre els anys 1985 i 1990 és degut

bàsicament a la fusió, el 1989, de la que era tercera caixa d’estalvis, la Caisse
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d’Épargne IPPA, amb la IPPA-Banque, i a l’adopció, per part de l’entitat resul-

tant, de l’estatut de banc.

Quadre 5.7

EVOLUCIÓ DE LES QUOTES DE MERCAT
A 31 de desembre, en percentatge

Per actius totals Per recursos aliens

1985 1990 1994 1985 1990 1994

Générale de Banque 13,1 11,5 13,0 15,1 15,4 13,4

Banque Bruxelles Lambert 10,5 9,8 9,9 9,2 10,5 10,4

Crédit Communal de Belgique 9,3 9,1 10,2 16,7 14,8 14,7

CGER-Banque 8,0 8,4 8,4 14,2 13,2 11,9

Kredietbank 7,0 8,3 9,3 7,5 9,0 9,5

Banque CERA 2,5 3,6 4,4 3,9 4,9 5,2

BACOB Banque 2,0 3,1 4,4 3,0 3,5 4,7

7 primeres entitats de crèdit 52,4 53,8 59,6 69,6 71,3 69,8

Altres bancs (1) 37,6 36,7 30,5 11,6 13,2 15,2

4 entitats públiques de crèdit 5,4 5,2 4,4 10,4 8,3 6,5

Altres caixes i bancs d’estalvis (2) 4,6 4,3 5,5 8,4 7,2 8,5

Resta 47,6 46,2 40,4 30,4 28,7 30,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Total, en milers 
de milions de francs belgues 12.982 18.842 23.183 6.018 8.989 12.254

(1) Inclou filials i sucursals d’entitats estrangeres.
(2) Inclou associacions de crèdit professional.
Fonts: Association Belge des Banques, Les banques en… Données individuelles, Vade-mecum statistique du secteur

bancaire…; Bulletin mensuelle de la Banque Nationale de Belgique, i elaboració pròpia.

En matèria de recursos aliens –dipòsits i emprèstits– els resultats

són ben diferents, en especial per al grup de les primeres entitats, que ha

mantingut pràcticament estable la seva quota global de mercat. De les set

primeres, quatre milloren el seu posicionament relatiu i tres retrocedeixen.

El col·lectiu anomenat «Altres bancs» registra un guany important: la seva

quota de mercat ha passat de l’11,6% al 15,2%, en bona part per l’èxit d’al-

gunes filials d’entitats estrangeres en la seva estratègia de penetració en el



mercat minorista. L’evolució de la quota de les caixes d’estalvis, que supera

ja la de les quatre entitats públiques de crèdit, fa palesa una tendència a la

recuperació progressiva des de l’any 1990.

Rendibilitat

El sector bancari belga presenta una baixa taxa de rendibilitat, que

el col·loca en una situació de relativa inferioritat respecte a les entitats de

crèdit d’altres països europeus.

Quadre 5.8

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1990 1991 1992 1993 1994

Ingressos financers 10,44 10,31 10,12 10,66 9,27

Despeses financeres (8,95) (8,83) (8,61) (9,25) (7,96)

Marge financer 1,49 1,48 1,51 1,41 1,31

Productes ordinaris nets 0,34 0,39 0,42 0,52 0,45

Marge ordinari 1,83 1,87 1,93 1,93 1,76

Despeses d’explotació (1,32) (1,28) (1,29) (1,31) (1,26)

De les quals, de personal (1) (0,67) (0,66) (0,67) (0,80) (0,76)

Marge d’explotació 0,51 0,59 0,64 0,62 0,50

Provisions netes (0,22) (0,31) (0,38) (0,25) (0,15)

Resultat abans d’impostos 0,29 0,28 0,26 0,37 0,35

Impostos (0,07) (0,07) (0,09) (0,11) (0,11)

Resultat net 0,22 0,21 0,17 0,26 0,24

Actius totals mitjans, en milers de
milions de francs belgues 18.150 18.929 19.804 21.790 23.041

(1) Fins al 1992 corresponen al total de bancs i caixes i no inclouen les entitats públiques de crèdit.
Fonts: OCDE,Bank Profitability, 1984-1993; Bulletin mensuelle de la Banque Nationale de Belgique, i elaboració pròpia.

La reducció progressiva del marge d’intermediació al llarg dels

darrers anys ha estat provocada en bona part per la intensificació de la com-

petència en el mercat interior, la major sensibilitat dels inversors i deman-
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dants de finançament als tipus d’interès i l’expansió de les activitats als mer-

cats internacionals, on s’obtenen marges més reduïts.A diferència del comp-

te escalar que es presenta per a d’altres països, el marge financer inclou el

resultat net de les operacions de cobertura amb derivats financers. Si s’elimi-

na el seu efecte, el marge financer hauria augmentat, el 1994, més d’un 16%.

Ocasionalment, les mesures fiscals i de reducció de la despesa pública

han augmentat encara més la pressió sobre el marge financer. En efecte, el

1990, la reducció de la fiscalitat en l’origen aplicada als rendiments mobiliaris

–précompte mobiliére– va ocasionar un desplaçament dels dipòsits en car-

nets d’épargne, comptes d’estalvi de baix rendiment i exempts de tributació

fiscal, cap a col·locacions més rendibles. El 1994, un augment del tipus d’im-

posició en la font del 10% al 13% ha tingut l’efecte contrari i ha augmentat

l’interès per aquest producte. D’altra banda, els rendiments de la cartera de

deute públic s’han reduït a conseqüència dels canvis en l’estructura de venci-

ments del deute públic, del curt al llarg termini.A finals de l’any 1994, aquesta

modalitat d’inversió representava un 23,2% dels actius totals del sector.

Un aspecte positiu en l’anàlisi del compte de resultats és la millora

tendencial del marge ordinari, malgrat la flexió registrada el 1994 per la dis-

minució dels rendiments procedents de la negociació de valors mobiliaris i

d’operacions de canvi. La recuperació ha estat possible per l’augment dels

ingressos procedents d’activitats complementàries a la que és estrictament

d’intermediació. Les entitats han intensificat els esforços per diversificar les

fonts d’ingressos.Alguns dels factors que hi han contribuït són la modernit-

zació dels mercats de deute públic, l’expansió de les activitats fora de

balanç, d’inversió col·lectiva i d’assegurances, i la tarificació, encara inci-

pient, de les transaccions de pagament nacionals. Un element conjuntural ha

estat la realització de plusvàlues importants en les carteres de títols d’algu-

nes grans entitats de crèdit.

Les despeses d’explotació absorbeixen un encara elevat 67% del

marge ordinari. La seva evolució recent evidencia una certa resistència a la

baixa, malgrat les mesures de contenció de les despeses de personal i de
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racionalització de les denses xarxes d’oficines aplicades per algunes 

entitats.

Un últim aspecte a comentar és la càrrega que suposa la imposició

en la rendibilitat final del sector, que el 1994 li resta 0,11 punts.

L’Association Belge des Banques es manifesta extremament crítica amb la

fiscalitat que suporta, i reclama que es revisi el règim fiscal de les provisions

per pèrdues probables, que a Bèlgica no són totalment deduïbles en l’im-

post de societats. La deduïbilitat es limita en funció del benefici fiscal obtin-

gut o de la cartera de crèdits.

Nivell de solvència

Les entitats de crèdit belgues cobreixen la ratio de solvència de

manera satisfactòria. El sector presentava, al tancament de l’exercici de

1994, una cobertura mitjana del 12,1%, força superior al 8% mínim regla-

mentari. La millora de la ratio en aquests últims exercicis ha estat de més

intensitat en el col·lectiu dels set primers grups bancaris.
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Servei bancari

Xarxa de distribució

L’estructura de distribució del sector creditici belga està integrada

per les xarxes d’oficines i d’agents delegats, que asseguren una implantació

sòlida de les entitats de crèdit en el mercat interior.A finals de 1994, el nom-

bre d’oficines obertes era de 7.791, un 84,6% de les quals corresponia als

set grans bancs. La xarxa de distribució la completaven els 11.368 agents

delegats que treballaven per a 38 entitats de crèdit. 9.249 agents disposaven

d’oficina pròpia, i els 2.119 restants comercialitzaven l’oferta de productes i

serveis financers des de les oficines de la xarxa bancària. En conjunt, el

nombre de punts de contacte amb els clients era de 17.040, quantitat que

engloba les oficines pròpies i les dels agents delegats. Les condicions con-

tractuals de les relacions entre les entitats de crèdit i els seus agents dele-

gats es recullen en la Circular de la Commission Bancaire et Financière de

21 d’octubre de 1993, en substitució de la de 1987, que vetlla per la infor-

mació adequada als clients i el control de l’activitat dels agents per part de

les entitats de crèdit.

Quadre 5.9

EVOLUCIÓ DE LES XARXES D’OFICINES
A 31 de desembre

Caixes Entitats públiques
Bancs

d’estalvis de crèdit (a) TOTAL

1980 3.658 1.500 2.500 7.658

Variació 1981-89 (41) 468 884 1.311

Variació 1990-92 (102) (39) (373) (514)

1992 3.515 1.929 3.011 8.455

1992 (b) 8.052

1993 (b) 7.890

1994 (b) 7.791

(a) Caisse Générale d’Épargne et de Retraite, Crédit Communal de Belgique, Caisse Nationale de Crédit Professionnel,
Société Nationale de Crédit à l’Industrie, Institut National de Crédit Agricole i Office Central de Crédit Hypothécaire.
(b) Canvi metodològic. Estimació global a partir d’una enquesta de l’ABB als seus membres.
Fonts:Association Belge des Banques, Vade-mecum statistique du secteur bancaire…, i elaboració pròpia.
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El 1994, la xarxa de distribució s’ha reduït en 99 oficines i més de

600 delegats. L’evolució experimentada s’emmarca en un procés de raciona-

lització que ha comportat la disminució neta de 775 oficines, al llarg dels

darrers cincs anys, i la reducció paral·lela de la xarxa d’agents delegats, la

qual deu anys enrera comptava amb uns vint mil col·laboradors. El quadre

5.9, que mostra la composició de la xarxa d’oficines els últims quinze anys,

constata aquesta evolució i el canvi de les estratègies de les entitats respec-

te al període dels vuitanta, en especial del grup de caixes d’estalvis i entitats

públiques de crèdit que van experimentar una forta expansió. La reforma

de les estadístiques impedeix d’analitzar, a partir de 1992, els comporta-

ments diferenciats per grups d’entitats. Un aspecte a destacar del sector

bancari belga és el dinamisme amb què les entitats gestionen les seves xar-

xes d’oficines. La disminució neta de les oficines operatives dels bancs en el

període 1981-92, 143 implantacions, resulta de 375 noves obertures i 518

tancaments.

Finalment, cal esmentar l’estratègia adoptada per la Générale de

Banque, que s’ha dotat de la xarxa de distribució complementària de les ofi-

cines de correus de La Poste, després de signar, el febrer de 1995, un acord

d’associació a llarg termini. En una primera fase, l’entitat pública distribuirà,

a través de les seves 1.600 oficines de correus, i amb caràcter exclusiu, deter-

minats productes financers estandarditzats del banc. A canvi del contracte

de distribució, La Poste rebrà una remuneració. Paral·lelament, La Poste ha

establert una col·laboració similar per a productes d’assegurances amb la

Royale Belge, una de les primeres companyies del sector. En la segona fase,

els productes d’estalvi i crediticis comercialitzats seran els d’una filial bancà-

ria resultat de la joint venture entre la Générale de Banque i La Poste.

Personal

Entre els anys 1990 i 1993, després de vint anys d’augments conti-

nuats, el sector bancari belga va experimentar una pèrdua neta de més de

4.000 llocs de treball. Un canvi de tendència s’ha produït el 1994, en el qual
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la plantilla agregada s’ha mantingut gairebé estabilitzada. L’Association

Belge des Banques estimava, al final de l’exercici, l’ocupació del sector en

76.270 empleats.

Quadre 5.10

EVOLUCIÓ DEL PERSONAL
A 31 de desembre

Caixes Entitats públiques
Bancs

d’estalvis de crèdit (a) TOTAL

1985 48.782 9.197 13.832 71.811

Variació 1986-89 4.135 2.091 3.618 9.844

Variació 1990-92 (3.343) 364 (514) (3.493)

1992 49.574 11.652 16.936 78.162

1992 (b) 77.243

1993 (b) 76.281

1994 (b) 76.270

(a) Caisse Générale d’Épargne et de Retraite, Crédit Communal de Belgique, Caisse Nationale de Crédit Professionnel,
Société Nationale de Crédit à l’Industrie, Institut National de Crédit Agricole i Office Central de Crédit Hypothécaire.
(b) Canvi metodològic. Estimació global a partir d’una enquesta de l’ABB als seus membres.
Fonts:Association Belge de Banques, Vade-mecum statistique du secteur bancaire…, i elaboració pròpia.

L’evolució recent s’explica pels efectes de l’aplicació del Pla Global

1994-96, aprovat el novembre de 1993 pel Govern belga, per promoure 

l’ocupació, recuperar competitivitat i sanejar la seguretat social del país.

Entre les mesures adoptades figuren la modificació del sistema d’increment

salarial vigent a Bèlgica i la disminució dels costos laborals per als llocs de

treballs suplementaris que les empreses creïn en el marc dels «acords d’em-

presa per a la redistribució del treball».A les entitats de crèdit se’ls ha impo-

sat destinar els beneficis que obtinguin de la moderació salarial a un fons

nacional per promoure l’ocupació, excepte si aquelles conclouen un acord

col·lectiu que afecti l’estalvi salarial amb mesures a favor de l’ocupació o, si

no n’hi ha, estableixen plans d’empresa abans del 30 d’abril de 1994.

Davant de les alternatives, un bon nombre d’entitats de crèdit, que donen

ocupació a 52.000 persones, han adoptat acords d’empresa que les allibe-

ren de fer aportacions al fons exterior. Paral·lelament, les estratègies de les
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entitats tendeixen a la subcontractació d’activitats específiques, a una mobi-

litat major de la plantilla, no tan sols geogràfica sinó també funcional i con-

tractual, i a un esforç de formació permanent.

Ratios de servei bancari

Tot i el procés de racionalització que registra la xarxa d’oficines de

les entitats bancàries belgues, a finals de 1994, el país comptava amb 7,7 ofi-

cines bancàries per cada 10.000 habitants. En una comparació a nivell euro-

peu, seria per aquest concepte el segon país, després d’Espanya, més ban-

caritzat. Aquesta situació es veu equilibrada pel fet que la dimensió de les

oficines és comparativament més reduïda. Així, el nombre d’empleats per

oficines és, en valor mitjà, de 9,8, la qual cosa fa pensar que el sector no està

sobredimensionat. L’evolució d’aquests indicadors des de l’any 1990 s’il·lus-

tra en el quadre 5.11, on també s’observen les diferències estructurals que

hi ha per tipus d’institucions, lamentablement referides a l’inici del període

d’anàlisi en no haver-hi una continuïtat en les escasses estadístiques des-

agregades disponibles d’oficines i empleats.

Quadre 5.11

RATIOS DE SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

Oficines/ Empleats/ Empleats/
10.000 hab. Oficina 1.000 hab.

1990 9,0 9,1 8,1

Bancs 3,6 14,4 5,2

Caixes d’estalvis 2,1 5,7 1,2

Entitats públiques de crèdit (a) 3,3 5,3 1,7

1992 (b) 8,0 9,6 7,7

1994 (b) 7,7 9,8 7,5

(a) Caisse Générale d’Épargne et de Retraite, Crédit Communal de Belgique, Caisse Nationale de Crédit Professionnel,
Société Nationale de Crédit à l’Industrie, Institut National de Crédit Agricole i Office Central de Crédit Hypothécaire.
(b) Canvi metodològic. Estimació d’oficines i empleats a partir d’una enquesta de l’ABB.
Fonts:Association Belge des Banques; OCDE, Main Economic Indicators, i elaboració pròpia.
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Internacionalització

Els bancs belgues mantenen una presència activa en els mercats

financers internacionals. La internacionalització del sector ha estat possible

gràcies a una legislació liberal en matèria de moviments de capital, a la

presència a Brussel·les d’un bon nombre d’institucions europees i a un trac-

tament fiscal que ha incentivat la implantació d’entitats estrangeres –qües-

tionat en l’actualitat per la Comissió Europea–.

Un bon indicador d’aquesta situació el constitueix la participació

elevada de les transaccions en divises i amb no residents en el balanç total

del sector, que l’any 1994, en termes mitjans, era del 44,5%.

Quadre 5.12

ACTIVITAT EN MONEDA ESTRANGERA DEL SECTOR BANCARI
Estructura de l’actiu per moneda i àrea geogràfica, a 31 de desembre, en %

1994

En francs belgues 60,2

Bèlgica 55,5

Estranger 4,7

En divises 39,8

Bèlgica 6,9

Estranger 32,9

TOTAL ACTIU 100,0

Promemòria: Actiu, en m.m. de francs belgues 23.374

Fonts: Commission Bancaire et Financière, Statistiques-Juin 1995, i elaboració pròpia.

Presència de la banca estrangera

Entre les 147 entitats de crèdit censades per la Commission Ban-

caire et Financière hi ha 78 entitats amb un accionariat majoritàriament

estranger, de les quals 38 eren filials belgues d’entitats estrangeres i 40 enti-

tats de crèdit estrangeres que eren presents directament en el mercat a tra-

vés d’una xarxa de 57 oficines. En conjunt, la presència d’interessos forans

es manifesta en més del 53% de les entitats del sector. La major part d’enti-
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tats (45) provenen d’altres països de la Unió Europea –en especial de

França (15)–, del Japó (19) i dels Estats Units (6). Addicionalment, a 31 de

desembre de 1994, operen 39 oficines de representació, i 108 entitats, de

les quals 67 són britàniques, actuen a l’empara del règim comunitari de lliu-

re prestació de serveis.

L’activitat d’aquest grup d’entitats està orientada bàsicament als

mercats financers internacionals, però algunes tenen un protagonisme

important en el mercat interior domèstic. Els més ben posicionats com a

bancs minoristes són les filials de dos dels grans bancs francesos: Banque

Paribas Belgique i Crédit Lyonnais Belgium. Pel volum de dipòsits dels

clients, els deu primers bancs estrangers administren un 6,5% del total del

sector. La quota de mercat s’eleva fins al 16,2% per la importància dels

actius totals.

Quadre 5.13

BANCS ESTRANGERS A BÈLGICA (Filials i sucursals)
A 31 de desembre de 1994, en milions de pessetes

Actius Dipòsits i
totals emprèstits

Sanwa Bank 3.077.943 673.627 Banque Paribas Belgique

Banque Paribas Belgique 2.323.160 644.749 Crédit Lyonnais Belgium

Crédit Lyonnais Belgium 1.931.532 623.265 Morgan Guaranty Trust

Crédit Lyonnais 1.519.840 355.873 Banque Indosuez Belgique

Sumitomo Bank 1.514.945 250.469 Sanwa Bank

Mitsubishi Bank 1.484.180 208.403 Citibank Belgium

Morgan Guaranty Trust 1.336.814 149.778 Westdeutsche Landesbank

Banque Nationale de Paris 885.680 132.825 ABN AMRO Bank (Belgique)

The Fuji Bank 780.582 132.263 Sumitomo Bank

Banque Indosuez Belgique 776.031 129.217 Barclays Bank

Total 10 primeres entitats 15.630.707 3.300.469 Total 10 primeres entitats

Quota de mercat s/total sector 16,16% 6,49% Quota de mercat s/total sector

Tipus de canvi a 31-12-94, 100 francs belgues = 413,786 pessetes.
Fonts:Association Belge des Banques, Vade-mecum statistique du secteur bancaire 1994, i elaboració pròpia.
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La implantació de les entitats de crèdit espanyoles més significativa

és la filial bancària del BBV, Gesbanque, després que el març de 1994 es

donés de baixa CC-Banque, del grup Banco Santander. Gesbanque, amb una

xarxa de 32 oficines i uns dipòsits de clients de 16.646 milions de francs

belgues, ocupa el lloc número 47 en el rànquing d’entitats de crèdit belgues

per aquest concepte. La banca espanyola compta, a més, amb 4 sucursals i 5

oficines de representació.

Presència a l’exterior

Alguns dels grans bancs del país basen la seva estratègia de negoci

en la diversificació geogràfica de l’activitat. El cas més representatiu és el de

la Générale de Banque, que el 1994 ha obtingut un 47% del seu benefici de

les sucursals i filials situades fora de Bèlgica.Aquesta entitat aspira a conver-

tir-se en un dels primers bancs supra-regionals d’Europa.

En qualsevol cas, el sector ha desenvolupat una presència activa a

l’exterior que s’ha materialitzat en 179 actuacions. La zona més atractiva ha

estat l’àrea de països de la Unió Europea, i en especial els països fronterers,

d’Holanda, França,Alemanya i sobretot Luxemburg.

Quadre 5.14

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LES IMPLANTACIONS A L’ESTRANGER
A 31 de desembre de 1993

Amèrica Amèrica
Europa

Nord Llatina
Àfrica Àsia Oceania Total

Sucursals 23 4 4 – 3 – 34

Filials bancàries 30 – 2 – 2 1 35

Filials financeres 26 4 2 – 1 1 34

Oficines de representació 8 3 7 3 18 – 39

Participacions directes 8 – – 9 – – 17

Participacions indirectes 6 – – 14 – – 20

TOTAL 101 11 15 26 24 2 179

Nombre d’entitats implicades 21 6 5 4 5 1

Font:Association Belge des Banques, Vade-mecum statistique du secteur bancaire 1994.
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VI. EL SISTEMA BANCARI DE SUÈCIA

6.1. Organització institucional

L’organització i funcionament actuals del sistema bancari suec estan

regulats bàsicament per la Llei Bancària de 1987, revisada posteriorment en

diverses ocasions, que conté les disposicions relatives a les activitats que

pot desenvolupar una entitat bancària i d’altres normes referents a l’operati-

va bancària que són comunes a tots els tipus d’entitats.També incorpora el

mecanisme del «passaport europeu» per a les entitats bancàries establertes

en un país de la Unió Europea o de l’EFTA, en virtut de l’acord de creació

de l’Àrea Econòmica Europea. D’altra banda, hi ha lleis específiques que

regulen els aspectes relatius a la creació i organització de cada tipus d’enti-

tat de crèdit (Llei de Bancs, Llei de Caixes d’Estalvis i lleis relatives a les

societats financeres i hipotecàries).

El banc central del sistema bancari suec és el Sveriges Riksbank.

Entre les seves funcions hi ha les normalment atribuïbles a un banc central.

A més, una entitat bancària que vulgui fer transaccions en divises ha d’obte-

nir un permís especial del Sveriges Riksbank.

L’Autoritat de Supervisió Financera és un organisme delegat del

Govern central que té la responsabilitat de supervisar els mercats financers,

les entitats financeres i el sector assegurador. En concret, la seva supervisió

abasta no solament les entitats que componen el sistema creditici sinó tam-

bé les societats de valors, les gestores de fons d’inversió, la Borsa d’Esto-

colm i les entitats asseguradores.

Les entitats supervisades han de remetre a l’Autoritat de Supervisió

Financera informes periòdics per sotmetre’ls a examen. Aquest organisme

també desenvolupa la reglamentació bancària, realitza tasques d’inspecció i

té poders disciplinaris. És responsable d’autoritzar l’activitat de finança-

ment i la negociació amb valors, tant per compte propi com aliè. D’altra
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banda, la tasca de supervisió no es limita a assegurar el compliment formal

de les diferents normes establertes, sinó que cada vegada es presta més

atenció als sistemes de gestió del risc.

D’altra banda, el desembre de 1992 es va crear una nova institució,

l’Autoritat de Suport al sector bancari, dependent del Ministeri de Finances

i encarregada d’administrar les mesures públiques de suport financer per

reconstruir els bancs afectats per la crisi, les quals van ser aprovades pel

Parlament.

A continuació es presenta de forma gràfica i resumida la composició

del sistema creditici suec.
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6.2. Estructura del sistema

En el sistema creditici de Suècia operen tres grups principals d’enti-

tats de crèdit: les entitats de dipòsit o bancàries, les societats financeres i les

societats hipotecàries. En la categoria d’entitats de dipòsit –formada pels

bancs comercials i les caixes d’estalvis– s’hi troben un total de 111 entitats

que controlen el 51,5% dels actius del sistema i el 88,3% dels dipòsits, ja que

són les úniques autoritzades a captar dipòsits procedents de particulars,

empreses i administracions locals. D’altra banda, les 20 societats hipotecàries

tenen la major quota en el mercat creditici, ja que tenen atorgats el 57,6% del

total de crèdits a clients del conjunt del sector. L’altre grup d’entitats especia-

litzades, les societats financeres, si bé constitueix el grup més nombrós d’enti-

tats, té només el 3,9% dels actius totals i el 4,5% de les inversions creditícies.

Quadre 6.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1994

Entitats Actius Inversions
Dipòsits (1)

totals creditíciesNombre        %
% %

%

Entitats de dipòsit 111 46,6 51,5 37,9 88,3

Bancs comercials 20 8,4 40,0 28,5 65,4

Caixes d’estalvis 91 38,2 11,5 9,4 22,9

Societats financeres 107 45,0 3,9 4,5 2,4

Societats hipotecàries 20 8,4 44,6 57,6 9,3

TOTAL 238 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:
Total, en milers de milions de corones 2.828,8 1.862,7 885,7

(1) Inclou els dipòsits de clients i els certificats de dipòsit.
Fonts: Sveriges Riksbank, Statistical Yearbook 1994, i elaboració pròpia.

Tanmateix, una característica important del sistema creditici suec és

el predomini de grups estructurats al voltant d’un dels grans bancs i que

comprenen bàsicament societats financeres, societats hipotecàries i, des del

1991, companyies d’assegurances.
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A continuació es fa una descripció de les principals característiques

de cadascuna de les categories d’entitats de crèdit.

Entitats de dipòsit

Actualment hi ha dos tipus d’entitats que poden desenvolupar tota

la llista d’operacions continguda a la Llei Bancària: els bancs i les caixes

d’estalvis. La principal diferència entre elles és la seva forma jurídica: socie-

tats anònimes, en el cas dels bancs, i fundacions, en el de les caixes. Tan-

mateix, el grup de les caixes d’estalvis està dominat per la Sparbanken

Sverige (coneguda internacionalment com a Swedbank), la qual, com es

comentarà més endavant, té la forma de societat anònima, però continua

estretament vinculada al sector de les caixes d’estalvis. (*)

A més, fins a la fi de 1991 existia el sector cooperatiu agrícola, que

estava format per 12 bancs cooperatius regionals i el banc central del sector,

el Sveriges Föreningsbank, del qual aquells eren membres cooperatius.Totes

aquestes entitats es van fusionar el 1991 per formar un únic banc coopera-

tiu, el qual, l’any següent, es va transformar en societat anònima, el Förenings-

banken AB, en virtut d’un canvi en la legislació que li va permetre d’efectuar

aquesta transformació. Actualment, el Föreningsbanken continua sent el

banc tradicional dels agricultors, tot i que intenta diversificar les seves activi-

tats cap a d’altres segments, especialment el de les petites empreses.

Aquesta recerca de la diversificació també afecta, des de l’inici dels

noranta, la resta de categories d’entitats bancàries, que estan buscant noves

línies de negoci que complementin les seves activitats tradicionals, és a dir,

concessió de finançament a curt termini a les empreses, en el cas dels

bancs, i, pel que fa a les caixes, canalitzar l’estalvi de les famílies cap al

finançament del sector de l’habitatge i de les administracions locals. En
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caixes d’estalvis, tot i que les estadístiques del Sveriges Riksbank la inclouen dins del grup de bancs comercials a causa
de la seva condició de societat anònima.
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aquest sentit, a la fi de 1993, totes les entitats amb forma jurídica de societat

anònima i una de les caixes d’estalvis havien obtingut una autorització

especial del Riksbank per operar en divises.A més, 14 bancs tenien el per-

mís de l’Autoritat de Supervisió Financera per negociar amb valors.

El quadre 6.2 indica que més de la meitat dels recursos de les enti-

tats de dipòsit sueques consisteix en dipòsits no bancaris, si bé el recurs al

finançament interbancari és també notable (un 26,6% del total). En la banda

de l’actiu, prop de la meitat és materialitza en inversions en crèdits, mentre

que gairebé un 30% són valors, sobretot de renda fixa. De fet, un 58% de la

cartera de valors està format per deute públic del Govern suec i un 26% per

certificats emesos pel Riksbank.

Quadre 6.2

ENTITATS DE DIPÒSIT. ESTRUCTURA DE BALANÇ
A 31 de desembre de 1994

Actiu % Passiu %

Tresoreria i entitats de crèdit 16,5 Entitats de crèdit 26,6

Inversions creditícies 48,4 Dipòsits 53,7

Cartera de valors 29,7 Emprèstits 7,7

Altres comptes 5,4 Altres comptes 7,5

Recursos propis 4,5

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Promemòria:
Actiu = Passiu, en milers de milions de corones 1.456,8

Fonts: Sveriges Riksbank, Statistical Yearbook, i elaboració pròpia.

Bancs comercials

A la fi de 1994 operaven a Suècia 20 bancs comercials, amb uns

actius totals que representaven el 40% dels del conjunt d’entitats de crèdit i

el 77,7% dels de totes les entitats de dipòsit. El nivell de concentració és

molt elevat, ja que 4 entitats (Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska

Handelsbanken, Nordbanken i Föreningsbanken) aplegaven el 91,3% dels



actius de tota la banca comercial. A part, hi ha 5 bancs domèstics més, de

dimensions reduïdes, ja que els seus actius totals representen el 5,4% del

balanç global dels bancs comercials.

Els tres primers bancs esmentats tenen unes dimensions força simi-

lars i ofereixen una gamma completa de productes i serveis bancaris, si bé

amb estratègies diferents. De tots tres, el Nordbanken és el més orientat cap

a l’activitat de banca al detall, centrada en el mercat domèstic, que exerceix

a través de les seves 345 oficines pròpies i de la xarxa de 1.300 oficines

postals. L’acord de col·laboració amb Correus té l’origen el 1974, any que va

néixer el PKbanken (nom original del Nordbanken, l’actual data de 1990)

com a conseqüència d’una fusió entre dos bancs estatals, el Post Banken i el

Sveriges Kreditbank. Fins al 1991, l’acord amb Correus era exclusiu, però

des d’aleshores ja no ho és i pot ser extingit a petició de qualsevol de les

parts, sempre que s’hagi notificat amb cinc anys d’anticipació. D’altra ban-

da, el S-E-Banken és el més orientat cap a la banca corporativa i gestió de

Quadre 6.3

ENTITATS DE DIPÒSIT. MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1994

Nombre Oficines Empleats

entitats Nombre % Nombre %

Bancs comercials 20 1.714 63,7 29.494 68,3

S-E-Banken 1 303 11,3 8.179 19,0

Svenska Handelsbanken 1 487 18,1 6.378 14,8

Nordbanken 1 345 12,8 7.054 16,3

Föreningsbanken 1 537 20,0 3.899 9,0

Resta 16 42 1,5 3.984 9,2

Caixes d’estalvis 91 976 36,3 13.709 31,7

Sparbanken Sverige 1 624 23,2 9.956 23,0

Caixes independents 90 352 13,1 3.753 8,7

TOTAL 111 2.690 100,0 43.203 100,0

Fonts: Sveriges Riksbank, Statistical Yearbook; Statistics Sweden; Informes Anuals de les entitats, i elaboració pròpia.
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fortunes, i és el més actiu en banca d’inversions, mercats de capitals i fons

d’inversió. Pel que fa al Handelsbanken, la seva estratègia bancària se situa

en un punt intermedi entre els dos anteriors, i és el més ben posicionat en

tota l’àrea geogràfica dels països nòrdics, que considera el seu mercat

«domèstic».

El pes de les entitats estrangeres és més reduït. A la fi de 1994, hi

havia establertes a Suècia 6 sucursals de bancs estrangers i 5 filials, el balanç

de les quals representava el 3,3% dels actius dels bancs comercials i el 2,6%

dels del conjunt d’entitats bancàries. De fet, l’obertura del mercat bancari

suec a les entitats estrangeres és força recent: el 1985 es va autoritzar l’esta-

bliment mitjançant filials, i fins al 1990 no es va permetre l’obertura de

sucursals. L’activitat dels bancs estrangers a Suècia es limita pràcticament a

l’operativa interbancària i al finançament a grans empreses.

Quadre 6.4

ENTITATS DE DIPÒSIT. QUOTES DE MERCAT
A 31 de desembre de 1994, en milers de milions de pessetes

Actius totals Crèdits Dipòsits

m.m. % m.m. % m.m. %

Bancs comercials 20.005,2 77,7 9.375,7 75,3 10.235,7 74,1

S-E-Banken 6.023,8 23,4 3.173,5 25,5 2.585,4 18,7

Svenska Handelsbanken 5.776,6 22,5 2.477,7 19,9 2.845,0 20,6

Nordbanken 4.967,8 19,3 2.532,5 20,3 3.228,3 23,4

Föreningsbanken 1.504,6 5,8 897,1 7,2 1.068,4 7,7

Resta 1.732,4 6,7 294,9 2,4 508,6 3,7

Caixes d’estalvis 5.725,4 22,3 3.083,4 24,7 3.572,6 25,9

Sparbanken Sverige 4.418,5 17,2 2.299,3 18,4 2.516,5 18,2

Caixes independents 1.306,9 5,1 784,1 6,3 1.056,1 7,7

TOTAL 25.730,6 100,0 12.459,1 100,0 13.808,3 100,0

Tipus de canvi a la fi de 1994: 1 corona sueca = 17,66 pessetes.
Fonts: Sveriges Riksbank, Statistical Yearbook 1994; OCDE, Bank Profitability; Informes Anuals de les entitats, i elabo-
ració pròpia.

Des de l’inici de 1994, i per primera vegada en l’última dècada, hi ha

hagut peticions per a la creació de nous bancs amb capital suec, la majoria

212 ■ EL SISTEMA BANCARI DE SUÈCIA



procedents de grups no vinculats al sector bancari: el Postgirot Bank i el

Skandiabanken (del grup assegurador Skandia) van començar les seves ope-

racions el 1994; el Tryggbanken (del grup assegurador Trygg-Hansa) i el

Ikanobanken (del grup Ikea, elaborador i exportador de mobiliari) han obtin-

gut la llicència bancària el 1995, i hi ha d’altres peticions a la llista d’espera.

L’objectiu d’aquests nous bancs és desenvolupar la seva activitat en segments

concrets de mercat que els ofereixin una bona oportunitat de rendibilitat i

requereixin poca estructura, i la seva presència està intensificant la com-

petència dins del sector bancari.A títol d’exemple, el Skandiabanken, que és

banc per telèfon, oferia a la fi de 1994 dipòsits a un interès del 7,4%, quan el

tipus mitjà ofert per les cinc grans entitats bancàries se situava en un 4,9% .

Els bancs comercials són membres de l’Associació Bancària Sueca

(Svenska Bankföreningen), que els representa en temes d’interès comú.

Caixes d’estalvis

El sector de les caixes d’estalvis gestiona l’11,5% dels actius i el 22,9%

dels dipòsits de tot el sistema creditici suec, i el 22,3% i el 25,9%, respectiva-

ment, dels del conjunt d’entitats de dipòsit. El sector està format per la

Sparbanken Sverige (que utilitza la denominació internacional de Swedbank)

i 90 caixes d’estalvis independents, que es reparteixen, respectivament, el

77,2% i el 22,8% dels actius, i el 70,4% i el 29,6% dels dipòsits. La Sparbanken

Sverige és una societat per accions, mentre que les caixes independents con-

serven la forma original de caixa d’estalvis i, per tant, estan subjectes a la

legislació que els és pròpia.Aquesta legislació estableix que els fundadors de

les caixes no tenen cap dret a participar en els seus resultats i limita la seva

operativa a una zona geogràfica determinada. D’altra banda, la plena equipa-

ració operativa entre bancs i caixes d’estalvis a Suècia data de 1969.

L’actual Sparbanken Sverige és el resultat de la fusió entre les 11 caixes

d’estalvis de major dimensió i el que era el banc central del sector, el

Sparbankernas Bank,que va actuar com a entitat absorbent.L’acord va tenir lloc

el gener de 1992, i la fusió va ser efectiva el 30 de desembre del mateix any. El
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revulsiu principal d’aquesta concentració va ser la crisi financera que va afectar

sobretot la caixa d’Estocolm, la Sparbanken Första. L’Estat suec va haver d’inter-

venir per salvar-la i, a continuació, va impulsar la formació de la Sparbanken

Sverige com a mesura per enfortir el sector de les caixes d’estalvis.

Prèviament, el 1991, les 11 caixes regionals s’havien convertit en socie-

tats anònimes, fent ús d’una reforma de la legislació del sector que les autorit-

zava a realitzar aquest tipus de transformació jurídica. En aquest sentit, la con-

versió es va fer mitjançant el sistema de separació i transferència de les respec-

tives activitats bancàries a societats anònimes de nova creació. Al mateix

temps, les caixes van passar a ser fundacions i propietàries de les respectives

societats anònimes.La seva tasca principal consisteix en la promoció,preserva-

ció i desenvolupament del valors bàsics del moviment de les caixes d’estalvis.

Amb la fusió de les 11 societats anònimes i el banc central del grup,

les 11 Fundacions es van convertir en les principals accionistes de la Spar-

banken Sverige, amb el 33,4% del capital i el 53,7% dels vots. Les 90 caixes

restants del sector, antigues accionistes del Sparbankernas Bank, controla-

ven el 40% dels drets de vot.

Aquesta estructura ha variat sensiblement des d’aleshores. D’una

banda, les Fundacions van transferir a una societat hòlding la part de les

accions de la Sparbanken Sverige que tenien pignorades com a garantia

d’un préstec de més de 7.000 milions de corones atorgat el 1992 per l’Estat

a les Fundacions, que van destinar-lo al sanejament financer de l’entitat

bancària. De l’altra, les Fundacions han efectuat diverses privatitzacions par-

cials del capital de la Sparbanken Sverige.

La primera privatització es va fer el març de 1994 mitjançant una

ampliació de capital sense dret preferent de subscripció als antics accionis-

tes, que va donar entrada en l’accionariat a diversos inversors institucionals

(bàsicament fons de pensions i sindicats). El març de 1995 es va simplificar

l’estructura de capital de la Sparbanken Sverige mitjançant la conversió de

les diferents sèries d’accions preferents en accions ordinàries, la qual cosa
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va provocar un nou reajustament del pes de cada sector representat a l’ac-

cionariat. Finalment, a mitjans de maig de 1995, les Fundacions van posar a

la venta part del capital (un 21,6%, és a dir, 3.000 milions de corones) que

controlaven a través de la societat hòlding amb l’objectiu d’amortitzar part

del préstec concedit per l’Estat. Una tercera part d’aquestes accions es va

oferir a inversors institucionals, i els altres dos terços es van oferir al públic

en general. En aquest darrer cas, la venda es va fer a través de les oficines de

la Sparbanken Sverige i van tenir prioritat els posseïdors d’un compte espe-

cial que l’entitat va emetre el 1994.A més, des de juny de 1995, les accions

de la Sparbanken Sverige cotitzen a la Borsa d’Estocolm.

Com a resultat de tot aquest procés, el sector de les caixes d’estal-

vis ha reduït sensiblement la seva presència al capital de la Sparbanken

Sverige, si bé continua tenint el paquet més important: un 43,3% (un

30,5% de les fundacions i un 12,8% de les caixes independents). Els inver-

sors institucionals en controlen el 42,3%, i els petits inversors el 14,4%.

Aquesta situació queda reflectida en el gràfic 6.2, que també posa de

manifest un altre dels vincles de la Sparbanken Sverige amb el sector de

les caixes d’estalvis: l’acord de col·laboració que té subscrit amb les cai-

xes independents.

21,9%

Gràfic 6.2

ESTRUCTURA DEL SECTOR DE CAIXES D’ESTALVIS A SUÈCIA
Situació a juny de 1995

11
FUNDACIONS

90 CAIXES 
INDEPENDENTS 

352 oficines

SOCIETAT 
HÒLDING

SPARBANKEN 
SVERIGE 

624 oficines

Acord de col.labo-

100%

8,6%

12,8%

Font: Sparbanken Sverige.

Altres accionistes: Inversors institucionals suecs i estrangers (42,3%)
Petits inversors (14,4%)
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En efecte, en virtut d’aquest acord, les 90 caixes independents

tenen accés, a canvi d’una remuneració, a diverses funcions centrals de la

Sparbanken Sverige, com ara els serveis de processament de dades o l’o-

perativa internacional, i també als productes i serveis de les filials espe-

cialitzades: la societat hipotecària Spintab, la financera Sparbanken

Finans i la societat immobiliàr ia Fastighets AB Tornet. A més, la

Sparbanken Sverige desenvolupa funcions de compensació per a les cai-

xes independents.

L’acord de col·laboració també regula l’ús d’una imatge comuna per

a tot el sector i la utilització, per part de la Sparbanken Sverige, de la xarxa

d’oficines de les caixes independents per a la distribució dels seus produc-

tes en aquelles zones on no té oficina pròpia. Es calcula que un 25% de les

vendes de determinats productes i serveis del grup de la Sparbanken Sve-

rige es fan a través de les caixes independents.

Societats financeres

Les societats financeres són societats anònimes que duen a terme

una activitat de finançament –sobretot leasing, factoring, targetes de crèdit,

pagarés i préstecs tradicionals– dirigida tant a empreses com a particulars.A

la fi de 1994, a Suècia hi havia 107 societats financeres el balanç de les

quals representava el 3,9% dels actius totals del sector creditici. Només

unes quaranta estaven actives.

Les societats financeres constitueixen un grup molt heterogeni pel

que fa al tipus d’activitat, dimensió i propietat. Així, pel que fa a aquest

darrer factor, a la fi de 1993 un 35% del balanç total de les societats finan-

ceres corresponia a entitats controlades per bancs, un 18%, era de socie-

tats propietat de grans companyies industrials o comercials, i un 37% de

societats de liquidació. Precisament, aquestes societats de liquidació,

conegudes també com a «bancs dolents», es van anar creant des de la fi de

1992 amb l’objectiu de gestionar i liquidar crèdits dubtosos que se’ls
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transferien des d’entitats bancàries en crisi per tal de sanejar-les.Així, a la

fi de 1992 es va constituir Securum Finans, amb la finalitat d’administrar

els actius dubtosos del Nordbanken. El 1993 es van crear les societats

Sveatorntet i Retriva, a les quals es van traspassar els crèdits dubtosos de

la Sparbanken Sverige i del Gota Bank, respectivament.

Quadre 6.5

SOCIETATS FINANCERES. ESTRUCTURA DE BALANÇ
A 31 de desembre de 1994

Actiu % Passiu %

Tresoreria i entitats de crèdit 4,1 Entitats de crèdit 30,8

Inversions creditícies 75,8 Dipòsits 19,7

Cartera de valors 1,8 Emprèstits 1,2

Altres comptes 18,3 Altres comptes 35,0

Recursos propis 13,3

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Promemòria:
Actiu = Passiu, en milers de milions de corones 110,0

Fonts: Sveriges Riksbank, Statistical Yearbook, i elaboració pròpia.

El finançament interbancari constitueix el principal recurs de les

societats financeres, les quals només des de l’agost de 1991 poden captar

recursos mitjançant l’emissió de certificats de dipòsit i bons.Tanmateix, la

utilització d’aquests instruments ha estat moderada, ja que poques entitats

tenen la solvència financera necessària. Pel que fa a l’actiu, les inversions

creditícies representen un 75,8% del balanç. Un 43,3% del crèdit a clients

corresponia a operacions de leasing.

L’Associació de Societats Financeres Sueques (Finansbolangers

Förening) representa les societats financeres davant de les autoritats i altres

organismes, en temes d’interès comú. Tanmateix, les filials de bancs són

membres de l’Associació Bancària Sueca.



Societats hipotecàries

Les societats hipotecàries estan especialitzades en el finançament a

llarg termini del sector de l’habitatge, empreses, governs locals i sector agrí-

cola, amb la garantia d’hipoteques sobre propietats residencials o locals

comercials, o d’avals públics. Estan constituïdes amb la forma de societat

anònima o de cooperativa.

A la fi de 1994 operaven a Suècia 20 societats hipotecàries, amb un

balanç global d’uns 22 bilions de pessetes, que representa el 44,6% dels actius

totals del conjunt de les entitats de crèdit. Respecte de les inversions credití-

cies, la seva quota de mercat és del 57,6%.D’altra banda, la font de finançament

principal de les societats hipotecàries la constitueixen les emissions de bons,

els quals són bàsicament subscrits per bancs, per entitats asseguradores i pel

Fons Nacional de Pensions, i representen prop del 75% de tots els seus passius.

Quadre 6.6

SOCIETATS HIPOTECÀRIES. ESTRUCTURA DE BALANÇ
A 31 de desembre de 1994

Actiu % Passiu %

Tresoreria i entitats de crèdit 6,7 Entitats de crèdit 10,9

Inversions creditícies 85,1 Dipòsits 6,5

Cartera de valors 5,1 Emprèstits 74,5

Altres comptes 3,1 Altres comptes 5,3

Recursos propis 2,8

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Promemòria:
Actiu = Passiu, en milers de milions de corones 1.261,8

Fonts: Sveriges Riksbank, Statistical Yearbook, i elaboració pròpia.

Les societats hipotecàries estan especialitzades en el finançament

d’un sector concret per requisit legal o estatutari. Les de major dimensió

són les societats de finançament al sector de l’habitatge, un grup de 9 enti-

tats que gestionen el 86% del balanç de tot el sector hipotecari.
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D’altra banda, la majoria d’aquestes entitats estan controlades per

bancs, si bé algunes són de propietat estatal. És el cas de la més gran, la

Stadshypotek, que té un balanç de 5,8 bilions de pessetes. La segona entitat

hipotecària és la Spintab, filial de la Sparbanken Sverige, que té un balanç de

4,4 bilions de pessetes.

6.3. Característiques generals 

Per entendre la situació actual del sistema bancari a Suècia cal

remetre’s a la crisi financera dels anys 1991-93 i als factors que van con-

duir-hi (desregulació a mitjans dels vuitanta, reacció expansiva de les

entitats de crèdit davant de la liberalització i posterior davallada de preus

en el sector immobiliari), ja que és la causa dels importants canvis

estructurals esdevinguts en els darrers anys (més concentració, major

intervencionisme de l’Estat, canvis en el règim de propietat i reforça-

ment de la supervisió bancària). A continuació s’analitzen cadascun d’a-

quests factors i conseqüències, com també d’altres característiques gene-

rals del sistema bancari.

El procés de desregulació 

A inicis dels anys vuitanta, el sistema creditici suec estava estricta-

ment regulat tant pel que fa a la tipificació de les funcions pròpies de cada

categoria d’entitat de crèdit com per les mesures de control monetari i

canviari. Com a resultat, la competència dins del sector era força limitada.

Cap a la meitat dels anys vuitanta, les autoritats monetàries sueques

van iniciar el procés de desregulació, que, si bé va començar relativament

tard en relació amb la majoria de països de la Comunitat Europea, es va fer

de manera accelerada i va representar una reforma completa del marc regu-

lador de l’activitat de les entitats de crèdit. La conseqüència immediata va

ser un increment del clima competitiu en el sector.
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Així, el 1985 es van liberalitzar els tipus d’interès actius i es van abo-

lir els límits al crèdit bancari. D’altra banda, la renovació, el 1987, de tota la

legislació bancària va significar un gran pas cap a la homogeneïtzació de les

capacitats operatives, requisits de solvència, normativa comptable i supervi-

sió dels diferents tipus d’entitats de crèdit. Pel que fa a l’operativa amb l’ex-

terior, el 1985 es va autoritzar els bancs estrangers d’establir filials a Suècia,

i les restriccions a la presència de capital estranger a les entitats sueques es

van aixecar el 1990, any en què també es va permetre als bancs estrangers

d’operar en el mercat suec a través de sucursals. I, el 1987, s’havia liberalit-

zat la implantació dels bancs suecs a l’estranger. La plena llibertat de movi-

ments de capitals data de la fi de 1992, si bé el 1989 ja havia tingut lloc una

liberalització parcial.

D’altra banda, com a conseqüència del Tractat sobre l’Àrea Eco-

nòmica Europea, que va entrar en vigor l’1 de gener de 1994, els països de l’

EFTA, i per tant Suècia, van haver d’adaptar les seves regulacions financeres

a les directives de la Unió Europea. L’entrada de Suècia, a l’inici de 1995, a la

mateixa Unió Europea no ha implicat, per tant, grans canvis legislatius per a

aquest país, ja que l’harmonització amb les directives europees ja s’havia

començat a fer en anys anteriors.

Així, la legislació bancària sueca ha incorporat els principis de llicèn-

cia única, control per part del país d’origen i les normes prudencials bàsi-

ques (fons propis, coeficient de solvència, concentració de riscos...). Queda

pendent la introducció d’un sistema de garantia de dipòsits que reculli les

disposicions de la directiva de la UE. El projecte de llei preveu una cobertu-

ra màxima de 20.000 ecus per persona i entitat, i el pagament d’una quota

anual del 0,15% dels dipòsits garantits. L’administració del fons aniria al

càrrec de l’Autoritat de Suport al sector bancari, que ha estat l’autoritat

administradora del sistema d’ajudes financeres de l’Estat durant la crisi

bancària.
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Implicacions en l’activitat de les entitats de crèdit

Amb l’aixecament de les restriccions a l’activitat creditícia i en

una conjuntura d’expansió econòmica, les entitats de crèdit es van

embarcar en una política de creixement de les seves carteres de crèdits.

L’augment espectacular del crèdit al sector privat cap a la fi dels anys

vuitanta queda reflectit en el gràfic 6.3, que mesura l’evolució del pes

del crèdit sobre el producte interior brut. Les noves inversions credití-

cies es destinaven bàsicament al finançament d’inversions del sector

immobiliari –tant de locals comercials com de residències–, el qual es

trobava en plena fase alcista. D’altra banda, la demanda de crèdit es veia

afavorida per uns tipus d’interès reals poc elevats i per un règim fiscal

amb tipus impositius marginals alts combinats amb unes deduccions
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Gràfic 6.3

ENTITATS DE CRÈDIT. EVOLUCIÓ DE CRÈDIT A CLIENTS
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molt favorables per pagament d’interessos, amb la qual cosa el cost d’un

préstec després d’impostos era molt baix.

En aquesta carrera pel creixement, les entitats sueques donaven

prioritat als objectius de dimensió i de quota de mercat, mentre que la ren-

dibilitat quedava en un segon terme. D’altra banda, sota l’assumpció que es

mantindria la forta tònica alcista dels preus del sector immobiliari, els crè-

dits s’atorgaven atenent sobretot a la garantia que oferia el bé hipotecat en

lloc d’analitzar la capacitat de devolució. I, a més, es van anar incrementant

els capitals concedits en funció del valor de la garantia. La gestió del risc de

crèdit va ser en tot moment insuficient.

Crisi financera

Les condicions favorables per a l’endeutament van desaparèixer a

inicis de 1990. La reforma fiscal de 1989 va conduir a retallades successives

en les deduccions fiscals; i, a conseqüència d’un gir cap a un entorn econò-

mic deflacionista, els tipus d’interès reals van experimentar una pujada

brusca. Tot això va anar seguit d’un enfonsament del mercat immobiliari

que va afectar totes les entitats financeres amb riscos en aquest sector. El

1990, la crisi ja va afectar les societats financeres i posteriorment es va

estendre als bancs, ja que moltes societats financeres n’eren filials o en

rebien finançament. Tanmateix, la major part de les pèrdues dels bancs va

ser conseqüència de la seva pròpia activitat creditícia. A mitjans de 1992,

tres entitats (Nordbanken, Gota Bank i Sparbanken Första) presentaven ja

pèrdues importants que van reduir el seu coeficient de solvència per sota

del mínim del 8% exigit internacionalment.

El gràfic 6.4 dóna una idea de la magnitud de la crisi, que va tenir el

punt més àlgid en l’exercici 1992, en què les provisions per insolvències

realitzades pels cinc primers grups bancaris suecs van superar el bilió de

pessetes i les pèrdues brutes es van situar en 660.000 milions de pessetes.



El quadre 6.7, que mostra l’evolució durant el període 1990-1994 del

compte de resultats analític sobre actius totals mitjans per al conjunt del sec-

tor bancari (bancs i caixes d’estalvis), reflecteix també les tendències comen-

tades. Durant el període analitzat, el marge ordinari presenta una significativa

millora com a conseqüència de l’evolució favorable del marge financer (a cau-

sa d’una política creditícia més prudent) i del major pes dels ingressos per

comissions i altres productes ordinaris. En canvi, augmenta el pes relatiu de les

despeses d’explotació sobre els actius totals, en part a causa de la contracció

dels balanços bancaris a partir de 1992. No obstant això, cal destacar que les

pèrdues brutes que va presentar el sector en els exercicis 1991, 1992 i 1993

estan directament relacionades amb l’espectacular creixement dels nivells de

dotacions per a insolvències.
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Gràfic 6.4

RESULTATS I SANEJAMENTS DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS SUECS



Quadre 6.7

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS 
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1990 1991 1992 1993 1994

Ingressos financers 11,32 11,13 11,21 8,96 7,63

Despeses financeres (8,74) (8,49) (8,69) (6,14) (4,91)

Marge financer 2,58 2,64 2,52 2,82 2,72

Comissions netes 0,68 0,72 0,85 0,92 0,95

Altres productes ordinaris 0,12 0,20 0,21 0,53 0,56

Marge ordinari 3,38 3,56 3,58 4,27 4,23

Despeses d’explotació (1,92) (2,07) (2,36) (2,23) (2,37)

Marge d’explotació 1,46 1,49 1,22 2,04 1,86

Dotacions netes per a insolvències (0,71) (2,24) (3,69) (3,13) (1,01)

Productes extraordinaris, net (0,05) 0,11 1,37 0,70 0,00

Resultat brut 0,70 (0,64) (1,10) (0,39) 0,85

Actius totals mitjans,
en milers de milions de corones 1.538,2 1.597,8 1.560,8 1.482,2 1.445,3

Fonts: Sveriges Riksbank, Statistical Yearbook, i elaboració pròpia.

D’altra banda, els resultats obtinguts durant l’exercici 1994 apunten

cap a una sortida definitiva d’aquesta crisi bancària.

Intervenció de l’Estat

A mitjan 1992, el Govern suec va intervenir per primera vegada per

tal de proporcionar ajudes financeres a les entitats afectades, si bé aquests

casos van ser considerats aïllats i tractats de manera individual. Poc temps

després, es va fer evident que la magnitud de les pèrdues posava en perill

l’estabilitat i futura viabilitat de tot el sector bancari. En aquestes circums-

tàncies, i per tal de retornar la confiança internacional en les entitats de crè-

dit sueques, el desembre de 1992 el Parlament suec va aprovar unes mesu-

res extraordinàries que establien un procediment formal de suport financer

a les entitats amb dificultats, per part del Govern suec. Segons aquestes
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mesures, l’Estat garantia que bancs i algunes altres entitats de crèdit

podrien complir tots els seus compromisos al seu venciment, i es preveien

les ajudes financeres necessàries per garantir la continuïtat de les entitats

viables a llarg termini o bé per liquidar les no viables. La cobertura d’aques-

tes mesures no abastava els tenidors d’accions o d’obligacions perpètues.

L’administració de les ajudes financeres a les entitats en crisi va ser

encomanada a un organisme de nova creació, l’Autoritat de Suport al sector

bancari. A l’inici de 1993, cinc de les sis grans entitats bancàries sueques

(Nordbanken, Gota Bank, S-E-Banken, Swedbank i Föreningsbanken) van

sol·licitar ajudes, si bé, en el mateix any, el S-E-Banken i el Swedbank van

retirar la seva petició, ja que la millora de les perspectives en el sector els va

permetre de captar capital en el mercat obert. En total, durant el període

1991-1994, els compromisos i les garanties assumits per l’Estat suec van

sumar 88.000 milions de corones (més d’un bilió i mig de pessetes).

Quadre 6.8

AJUDES ESTATALS AL SECTOR BANCARI SUEC
Període 1991-1994, en milers de milions de pessetes

Total
TotalEntitat destinatària compromisos i

desemborsatgaranties

Nordbanken 286,1 286,1

Securum (grup Nordbanken) 600,4 600,4

Gota Bank 356,7 356,7

Retriva (grup Gota Bank) 128,9 67,1

Fundacions caixes d’estalvis 137,7 17,7

Föreningsbanken 44,2 0,0

TOTAL 1.554,0 1.328,0

Tipus de canvi utilitzat, 1 corona sueca = 17,66 pessetes, a 31-12-1994.
Fonts: Sveriges Riksbank, The Swedish Financial Market, 1994, i elaboració pròpia.

Així doncs, la intervenció de l’Estat es va materialitzar bàsicament

en ajudes al Nordbanken i al Gota Bank. Pel que fa al primer, arran de les

pèrdues que va presentar el 1992, el Govern va comprar el 100% de les
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accions del Nordbanken (fins aleshores la participació pública se situava

en un 77%). Un altre pas en el sanejament d’aquest banc va ser la creació

d’una companyia financera subsidiària, Securum, a la qual es va traspassar

la major part de la cartera de crèdits dubtosos amb la missió d’adminis-

trar-la i liquidar-la. Unes mesures semblants es van dur a terme per tal de

solucionar la crisi de solvència del Gota Bank. A la fi de 1993, els actius

«dolents» del Gota Bank es van transferir a la recentment creada societat

Retriva, que va ser adquirida per l’Estat. La part restant del Gota Bank va

ser adquirida finalment pel Nordbanken i ambdues entitats es van fusio-

nar el 1994.

Per tant, una de les principals conseqüències de la crisi sobre el sis-

tema bancari suec ha estat un canvi en l’estructura de propietat del sector:

d’una banda, s’ha incrementat el pes de la propietat estatal; de l’altra, tal

com s’ha comentat en l’apartat corresponent, s’ha començat a privatitzar el

sector de les caixes d’estalvis.

Com a primer indicador que el sector ja ha sortit de la crisi, en el

darrer trimestre de 1995 l’Estat va posar a la venda el 34,5% del capital

del Nordbanken, i la demanda d’accions va superar amb escreix el volum

ofert.Amb aquesta privatització, l’Estat va ingressar 6.700 milions de coro-

nes (uns 119.000 milions de pessetes), que, juntament amb els 67.000

milions de pessetes cobrats en concepte de dividends, compensen par-

cialment les ajudes prestades en els anys de crisi. A més, l’Estat ha anun-

ciat la intenció de privatitzar la resta de capital (un 65,5%) que té encara

sota el seu control.

Solvència

El motiu bàsic que va impulsar el Govern suec a adoptar mesures

extraordinàries per al sanejament de les entitats bancàries va ser el deteriora-

ment dels seus coeficients de solvència.A la fi de 1992, la majoria dels grups

tenien uns coeficients només lleugerament per sobre del 8% exigit legal-



ment i, si no hi hagués intervengut, l’evolució hauria continuat a la baixa, ate-

sos els importants volums de pèrdues que presentaven. L’aportació de capi-

tal i de garanties per part de l’Estat, la reducció de les carteres de crèdits i, ja

el 1994, la millora dels resultats de les entitats, són els principals factors que

han contribuït al reforçament del coeficient de solvència dels grans grups

bancaris, el qual, a la fi de 1994, se situava en una mitjana del 13,4%.

Quadre 6.9

COEFICIENT DE SOLVÈNCIA DELS GRANS GRUPS BANCARIS
1990-1994. Mitjanes, en percentatge

1990 1991 1992 1993 1994

8,24 9,80 8,92 11,20 13,40

Font: Sveriges Riksbank.

Altres canvis en l’estructura del sector bancari

Nombre d’entitats i quotes de mercat

Des de l’any 1987, el nombre d’entitats de crèdit que desenvolupen

la seva activitat en el sistema creditici de Suècia ha passat de 455 a 238, és

a dir, en set anys s’ha reduït gairebé a la meitat. Aquesta tendència s’ha

registrat en totes les categories i, molt especialment, en les societats finan-

ceres, ja que el procés de desregulació, primer, i després la crisi financera,

les va afectar en més gran mesura. D’altra banda, ha desaparegut la catego-

ria de cooperatives de crèdit en fusionar-se les dotze entitats existents el

1987 en una de sola i canviar, posteriorment, el seu estatut jurídic pel de

societat per accions.

Pel que fa a l’evolució del pes relatiu de cada categoria d’entitat de

crèdit dins del conjunt del sector, cal destacar la progressió de les societats

hipotecàries, que han estat, comparativament, les menys afectades per la

crisi. En aquests anys, la quota de mercat de les societats hipotecàries,

mesurada en relació amb el total del balanç, s’ha incrementat en més de

vuit punts, en detriment de les quotes de les societats financeres i de les
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caixes d’estalvis. L’augment de la quota del bancs comercials s’explica per

la incorporació del Föreningsbanken, que a la fi de 1994 tenia una quota

del 3%.

Quadre 6.10

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ENTITATS I QUOTES DE MERCAT
A 31 de desembre

1987 1994

Nombre Quota s/total Nombre Quota s/total
entitats balanç, en % entitats balanç, en %

Entitats de dipòsit 152 54,8 111 51,5

Bancs 25 37,4 20 40,0

Caixes d’estalvis 115 14,1 91 11,5

Cooperatives 12 3,3 – –

Societats financeres 278 8,7 107 3,9

Societats hipotecàries 25 36,5 20 44,6

TOTAL 455 100,0 238 100,0

Fonts: Sveriges Riksbank, Statistical Yearbook, i elaboració pròpia.

Concentració 

La crisi també ha propiciat un increment de la concentració dins del

sector bancari suec. Segons mostra el quadre 6.11, el 1991 les quatre primeres

entitats bancàries concentraven el 66,9% dels actius totals del sector.Tres anys

més tard,els actius controlats sumaven el 82,3%.La fusió de les onze grans cai-

xes d’estalvis regionals i el Sparbankernas Bank per formar la Sparbanken

Sverige és el fet que més ha influït en aquesta evolució. També la fusió del

Nordbanken i el Gota Bank s’ha traduït en una major quota del Nordbanken,

si bé, en aquest cas, el fet de segregar la cartera d’actius dubtosos amb la cons-

titució de les societats Securum i Retriva n’ha reduït l’impacte.

Cal esmentar que la concentració creixent no representa una evolu-

ció cap a una situació de domini d’una sola entitat, sinó que la tendència ha

estat cap a la creació de diversos competidors de dimensions similars.
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Quadre 6.11

EVOLUCIÓ DE LA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR BANCARI. 1991-1994
En percentatge sobre els actius totals del sector

1991 % % acumulat 1994 % % acumulat

S-E-Banken 21,8 21,8 S-E-Banken 23,4 23,4

Svenska Handelsbanken 20,3 42,1 Svenska Handelsbanken 22,5 45,9

Nordbanken 16,6 58,7 Nordbanken 19,3 65,2

Sparbankernas Bank 8,2 66,9 Sparbanken Sverige 17,1 82,3

Sveriges Föreningsbank 6,0 72,9 Föreningsbanken 5,9 88,2

Gota Bank 5,9 78,8 Altres bancs i caixes 11,8 100,0

Altres bancs i caixes 21,2 100,0

Total balanç (m.m.corones) 1.591,3 Total balanç (m.m.corones) 1.456,8

Fonts: Sveriges Riksbank, Informes Anuals de les entitats, i elaboració pròpia.

Servei bancari

A la fi de 1994, el sistema bancari suec comptava amb un total de

2.690 oficines i 43.203 empleats.Això implica una mitjana de 3,1 oficines per

cada 10.000 habitants i de 4,9 empleats bancaris per cada 1.000 habitants,

mentre que la mitjana d’empleats per oficina se situava en 16,1 persones.

El tret més destacable de l’evolució que es mostra en el quadre 6.12

és la reducció del nombre d’oficines durant tot el període. Pel que fa als

empleats, la xifra disminueix entre 1991 i 1993, i torna a augmentar el 1994

a causa de l’increment del nombre de bancs operants. Es posa de manifest,

doncs, que durant la crisi bancària els grans grups bancaris van haver d’a-

frontar importants reestructuracions per tal de restablir el seu equilibri

financer.

Activitats desenvolupades

La crisi bancària ha induït a tornar a l’operativa bancària bàsica i

coneguda, tant pel que fa al tipus d’activitat (crèdits i dipòsits de particulars

i pimes) com als mercats geogràfics. A més, les entitats bancàries donen

molta més importància a la gestió del risc i han enfortit els seus sistemes de
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Quadre 6.12

EVOLUCIÓ DEL SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

1990 1991 1992 1993 1994

Nombre d’oficines 3.251 3.064 2.910 2.835 2.690

Nombre d’empleats 45.329 45.520 44.216 41.329 43.203

Oficines per 10.000 habitants 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1

Empleats per oficina 13,9 14,9 15,2 14,6 16,1

Empleats per 1.000 habitants 5,3 5,3 5,1 4,7 4,9

Fonts: Statistics Sweden; OCDE, Main Economic Indicators, i elaboració pròpia.

control intern.També l’Autoritat de Supervisió Financera ha establert noves

normes encaminades a fer que les entitats desenvolupin sistemes d’informa-

ció per a la gestió del risc.

Paral·lelament, les entitats bancàries estan intentant millorar el seu

compte de resultats incrementant els ingressos procedents de comissions

per serveis prestats. Per això, i també per fer front a un procés creixent de

desintermediació financera, els bancs suecs estan ampliant la seva operati-

va i ofereixen nous productes i serveis, com ara fons d’inversió, plans de

pensions o assessoria financera.

D’altra banda, i també a conseqüència de la crisi, les entitats bancàries

sueques disposen de grans carteres de propietats immobiliàries procedents d’e-

xecucions de crèdits. El valor total d’aquestes carteres és de 30.000 milions de

corones (530.000 milions de pessetes), i arriba a 55.000 milions de corones

(970.000 milions de pessetes) si també es consideren les carteres de les socie-

tats Securum i Retriva.A títol d’exemple, el valor comptable de les propietats

d’una de les companyies immobiliàries més grans de Suècia,Vasakronan, està al

voltant dels 18.000 milions de corones. Les entitats bancàries tenen la intenció

de vendre aquests immobles així que puguin obtenir-ne un preu raonable, si bé

abans caldrà que s’enforteixi el mercat immobiliari.A més, el volum d’aquestes

carteres d’immobles farà necessari espaiar les vendes durant una sèrie d’anys.
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Dimensió

A escala internacional, la dimensió dels grups bancaris suecs és més

aviat modesta. El primer grup per actius totals consolidats, el Swedbank,

ocupava, a la fi de 1994, el lloc 57 del rànquing europeu i el 112 del ràn-

quing mundial.

Quadre 6.13

DADES CONSOLIDADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS
A 31 de desembre de 1994, en milers de milions de pessetes

Actius totals Posició (*) Dipòsits de
Crèdits

clients

Sparbanken Sverige (Swedbank) 8.188,9 57 2.750,3 6.660,0

Skandinaviska Enskilda Banken 7.259,4 65 2.673,3 4.250,4

Svenska Handelsbanken 7.057,9 67 3.223,1 4.320,6

Nordbanken 6.106,5 71 3.194,3 4.089,2

Föreningsbanken 1.906,2 138 1.088,4 1.358,8

(*) Posició, per saldo d’actius totals, en el rànquing d’entitats bancàries europees publicat per la revista «The Banker» de
setembre 1995.
Tipus de canvi a la fi de 1994: 1 corona sueca = 17,66 pessetes.
Fonts: Informes Anuals de les entitats i elaboració pròpia.

La posició de lideratge dins del sistema financer suec del grup

Swedbank pel que fa a actius totals i crèdits s’explica pel pes de la seva

filial Spintab, la segona societat hipotecària del sector, que gestiona una car-

tera de crèdits d’uns 4,3 bilions de pessetes.

Internacionalització

Penetració de la banca estrangera

Ja s’ha comentat en un apartat anterior que l’obertura del mercat

suec a la banca estrangera és recent: el 1985 es va liberalitzar l’establiment

de filials, i el 1990 el de sucursals. Per aquest motiu, el seu pes dins el con-

junt del sector és encara força reduït, tot i que en els darrers anys ha experi-

mentat creixements importants. D’altra banda, aquest grup d’entitats no
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s’ha vist massa afectat per la crisi financera, ja que la seva activitat es con-

centra bàsicament en l’operativa en els mercats monetaris i de capitals i en

banca de grans empreses.

A la fi de 1994, desenvolupaven la seva activitat a Suècia 5 filials de

bancs estrangers i 6 sucursals, que en total concentraven el 2,6% del balanç

del conjunt del sector bancari.

Presència a l’exterior

A la fi de 1993, els bancs suecs disposaven de 15 bancs filials i 25

sucursals a l’estranger. L’operativa a l’estranger a través de sucursals és la

que més ha augmentat en els darrers anys, tant en nombre com en volum.

Cal tenir en compte que la liberalització de l’obertura de sucursals a l’es-

tranger data de 1987 i que, a la fi de 1994, l’activitat d’aquestes sucursals ja

representa el 15,6% del balanç total del sector bancari. La seva operativa és

bàsicament interbancària, si bé recentment també estan augmentant les

operacions amb la clientela no bancària.

Quadre 6.14

ACTIVITAT DE LES SUCURSALS A L’ESTRANGER
A 31 de desembre de 1994

Saldos en m.m. Estructura % sobre activitat

de corones % global

Tresoreria i entitats de crèdit 61.359 27,1 25,5

Inversions creditícies 66.034 29,1 9,4

Cartera de valors 54.315 23,9 12,6

Altres comptes 45.199 19,9 57,9

TOTAL ACTIUS 226.907 100,0 15,6

Entitats de crèdit 106.374 46,9 27,4

Dipòsits 80.288 35,4 10,3

Emprèstits 8.315 3,6 7,4

Altres comptes 31.930 14,1 18,2

TOTAL PASSIUS 226.907 100,0 15,6

Fonts: Sveriges Riksbank, Statistical Yearbook, i elaboració pròpia.
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Els bancs amb més projecció internacional són el Svenska Handels-

banken i el S-E-Banken, que ocupen posicions significatives en els altres paï-

sos nòrdics (Finlàndia, Noruega i Dinamarca), i també a d’altres països

importants pel comerç de Suècia, com ara Alemanya. Tot i que l’activitat

internacional d’aquests bancs és sobretot de banca corporativa, el Handels-

banken té com a objectiu esdevenir un banc universal per a tots els països

nòrdics. De fet, a Noruega és el sisè banc comercial i a Finlàndia ocupa la

quarta posició, ja que a començaments de 1995 va adquirir part del banc

finlandès més afectat per la crisi bancària d’aquell país, el Skopbank.
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VII. EL SISTEMA BANCARI DE PORTUGAL

7.1. Organització institucional

El Decret-llei 298/92 sobre el règim general de les entitats de crèdit i

societats financeres estableix el marc regulador del sistema bancari portu-

guès. Aquesta llei bancària regula el procés d’establiment de les entitats de

crèdit, adopta les disposicions contingudes en la segona directiva europea

de coordinació bancària i estableix les bases del règim de supervisió i con-

trol del sistema creditici.

El Decret-llei determina els tipus d’entitats que configuren el siste-

ma creditici portuguès. Així, són entitats de crèdit, és a dir, empreses que

tenen per activitat rebre dipòsits del públic o d’altres fons reemborsables

per aplicar-los per compte propi a la concessió de crèdit: els bancs, la Caixa

Geral de Depósitos, les caixas económicas, la Caixa Central de Crédito

Agrícola Mútuo, les caixas de crédito agrícola mútuo, les societats d’inver-

sió, d’arrendament financer, de factoring i entitats de finançament.

D’altra banda, el Decret-llei delimita l’àmbit d’activitat de cadascuna

de les categories d’entitats de crèdit. En primer lloc, consagra el principi de

banca universal per als bancs i la Caixa Geral de Depósitos, en atribuir-los

tota una llista d’operacions que coincideix amb la prevista a la segona direc-

tiva europea de coordinació bancària. Finalment, estableix que la resta d’en-

titats de crèdit només podran efectuar les operacions permeses per les nor-

mes legals i reglamentàries que els són pròpies.

La llei bancària contempla una segona categoria d’entitats finance-

res, les societats financeres, que tenen com a activitat principal una o diver-

ses de les contingudes a la llista d’operacions autoritzades als bancs (excep-

te el leasing i el factoring), però que no poden captar fons del públic de cap

manera. Són societats financeres, entre d’altres, les societats de corretatge,

les mitjanceres en els mercats monetaris o de canvis, les gestores de fons
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d’inversions, les gestores de patrimonis, les societats de desenvolupament

regional i les societats de capital-risc. A efectes d’aquesta llei, s’exclouen de

forma expressa les asseguradores i les gestores de fons de pensions.

El Banco de Portugal, com a banc central del sistema, té com a fun-

ció principal l’orientació i el control de la política monetària i financera,

d’acord amb les directrius de política econòmica fixades pel Ministeri

d’Hisenda. La seva estructura i funcions estan regulades a la Llei Orgànica

del Banco de Portugal (Decret-llei 337/90 de 30 d’octubre). Així, juntament

amb les funcions típiques d’un banc central (emissió de bitllets i monedes

de curs legal, banquer de l’Estat i del sistema bancari, control de canvis, ges-

tió de les reserves d’or i divises i gestió i compensació dels mitjans de paga-

ment), és l’òrgan responsable de la supervisió de les entitats de crèdit i de
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les societats financeres. En aquest sentit, atorga les autoritzacions indivi-

duals de constitució, estableix les normes prudencials que les entitats han

d’observar en matèria de liquiditat i solvència i en controla el compliment, i

desenvolupa també una activitat inspectora.

Segons les disposicions de la llei bancària, el sistema creditici portu-

guès es pot representar d’acord amb el gràfic 7.1.

7.2. Estructura del sistema

Tal com s’acaba de comentar, la llei bancària distingeix entre entitats

de crèdit i societats financeres i, respecte de les primeres, les classifica en

entitats universals i entitats especialitzades en funció de si tenen o no res-

triccions a la seva capacitat operativa. D’altra banda, si ens atenim a la capa-

citat de captar dipòsits a la vista i, per tant, de crear diner bancari, obtin-

drem una altra classificació lleugerament diferent:

■ Sistema bancari (entitats que poden captar tot tipus de dipòsits):

• Entitats universals:

– Bancs (44 entitats a la fi de 1994)

– Caixa Geral de Depósitos 

• Altres entitats bancàries:

– Caixes econòmiques (11)

– Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo 

– Caixes de crèdit agrícola mutualista (192)

■ Altres entitats de crèdit (no autoritzades a captar dipòsits a la vista i

especialitzades per producte):

• – Societats d’inversió (7)

– Societats de leasing (36)

– Societats de factoring (11)

– Entitats de finançament (26)
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A continuació es proporcionen les quotes de mercat de les entitats

que configuren el sistema bancari portuguès, relatives a les principals mag-

nituds de negoci:

Quadre 7.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1994

Entitats Actius Inversions Recursos
totals creditícies aliens (1)

Nombre % % % %

Bancs i sucursals de bancs estrangers 44 17,7 76,6 72,4 71,4

Caixes d’estalvis (2) 12 4,8 20,5 22,9 24,4

Crèdit agrícola mutualista 193 77,5 2,9 4,7 4,2

TOTAL 249 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Total, en milers de milions d’escuts 26.753,5 9.671,1 16.389,9

(1) Comprèn els dipòsits de clients i els emprèstits.
(2) Aquesta categoria comprèn la Caixa Geral de Depósitos, el Montepio Geral-Caixa Económica de Lisboa i 10 altres
caixas económicas. Les estadístiques existents sobre el sistema bancari portuguès no recullen dades d’aquestes darre-
res 10 caixes econòmiques per la seva escassa significació dins del sistema i,per tant, la seva quota tampoc no està inclo-
sa en aquest quadre ni en el següent. A títol indicatiu, a finals de 1987 representaven el 0,6%, l’1% i el 0,9%, respectiva-
ment, dels actius, els dipòsits i els crèdits del sistema bancari, i tenien 24 oficines i 345 empleats.
Fonts: Associação Portuguesa de Bancos, Boletim Informativo; Banco de Portugal, Informe Anual; Caixa Central del
Crédito Agrícola Mútuo, Informe Anual, i elaboració pròpia.

Els bancs constitueixen, de molt, el conjunt d’entitats amb més pes

dins del sistema. Els seus actius totals representen el 76,6% dels del total del

sector, mentre que les seves quotes en crèdits i en recursos de clients són

lleugerament inferiors (d’un 72,4% i d’un 71,4%, respectivament). Per la

seva banda, les caixes d’estalvis concentren el 20,5% dels actius i el 22,9% i

el 24,4%, respectivament, dels crèdits i dels recursos aliens. Aquestes quotes

són també molt significatives, ja que corresponen a dues úniques entitats,

una de les quals (la Caixa Geral de Depósitos) és la primera del país i con-

centra ella sola una quota del 18,9% pel que fa als actius, i del 22,3%, pel

que fa als recursos aliens.

Aquesta informació sobre quotes de mercat es completa amb el qua-

dre 7.2, que relaciona les xarxes d’oficines i plantilles.
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Quadre 7.2

MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1994

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Bancs i sucursals de bancs estrangers 2.890 72,5 49.410 77,3

Caixes d’estalvis 618 15,5 11.238 17,6

Crèdit agrícola mutualista 480 12,0 3.247 5,1

TOTAL 3.988 100,0 63.895 100,0

Nota: S’inclouen les dades corresponents a les sucursals a l’estranger.
Fonts: Associação Portuguesa de Bancos, Boletim Informativo; Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Informe

Anual, i elaboració pròpia.

En apartats successius es comenten les característiques principals

de cada tipus d’entitat. Per aquest motiu, tant les dades anteriors com les

relatives a les seves estructures de balanç són necessàries per completar les

descripcions.

Bancs

A finals de 1994 operaven a Portugal 44 bancs, els actius totals dels

quals eren de 20,5 bilions d’escuts (uns 17 bilions de pessetes) i representa-

ven el 76,6% dels actius totals del sistema bancari portuguès. La seva quota

de mercat pel que fa als recursos aliens se situava en el 71,4%, i comptaven

amb un total de 2.890 oficines i 49.410 empleats.

L’estructura actual del subsector dels bancs no té res a veure amb la

de fa dotze anys. En aquell moment, en vigílies de l’obertura del sector a la

iniciativa privada, hi havia nou bancs comercials de capital públic (Banco

Borges & Irmão, Banco Comercial dos Açores, Banco Espírito Santo & Co-

mercial de Lisboa, Banco Fonsecas & Burnay, Banco Nacional Ultramarino,

Banco Pinto & Sotto Mayor, Banco Português do Atlântico, Banco Totta &

Açores i União de Bancos Portugueses) i tres bancs de capital estranger

(Banco do Brasil, Lloyds Bank International i Crédit Franco-Portugais 
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Quadre 7.3

ESTRUCTURA DE BALANÇ PER CATEGORIES D’ENTITATS BANCÀRIES
A 31 de desembre de 1994, en percentatge

Caixes Crèdit agrícola
Bancs

d’estalvis mutualista

Tresoreria 1,5 2,4 0,9

Entitats de crèdit 31,6 28,2 18,0

Inversions creditícies 34,1 40,4 59,8

Cartera de valors 26,3 22,0 10,1

Immobilitzat 2,4 3,1 3,3

Altres comptes 4,1 3,9 7,9

TOTAL ACTIU 100,0 100,0 100,0

Entitats de crèdit 29,6 14,4 2,4

Dipòsits 55,0 73,0 88,7

Emprèstits 2,0 0,1 1,7

Altres comptes 6,3 4,9 6,1

Recursos propis 7,1 7,6 1,1

TOTAL PASSIU 100,0 100,0 100,0

Promemòria:

Actiu = Passiu, en milers de milions d’escuts 20.503,7 5.481,5 768,2

Fonts: Associação Portuguesa de Bancos, Boletim Informativo; Informes Anuals de la Caixa Geral de Depósitos i de la
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, i elaboració pròpia.

–actualment Crédit Lyonnais Portugal–). També hi havia un banc d’inver-

sions, de capital públic: el Banco de Fomento Nacional (actualment Banco

de Fomento e Exterior).

El 31 de desembre de 1994, la situació havia evolucionat de la mane-

ra següent:

■ Bancs públics. Quatre bancs públics controlaven el 13,8% dels actius

del subsector: el Banco de Fomento e Exterior (que és un banc d’inver-

sions), el Banco Borges & Irmão (100% filial de l’anterior), el Banco

Comercial dos Açores i el Banco Nacional Ultramarino (que pertany al

grup de la Caixa Geral de Depósitos).
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Quadre 7.4

ESTRUCTURA DELS BANCS PORTUGUESOS SEGONS
LA PROPIETAT DEL CAPITAL
A 31 de desembre de 1994

Actius totals
Nombre Oficines Empleats

m.m. escuts %

Amb majoria de capital públic 4 2.825,4 13,8 426 9.164

Amb majoria de capital privat 24 15.310,8 74,7 2.161 36.582

Amb majoria de capital estranger 16 2.367,5 11,5 303 3.664

TOTAL 44 20.503,7 100,0 2.890 49.410

Fonts: Associação Portuguesa de Bancos, Boletim Informativo; Informes Anuals de les entitats, i elaboració pròpia.

■ Bancs privats. Quant als bancs privats amb capital portuguès, els 24

existents a finals de 1994 tenien el 74,7% dels actius. D’altra banda, és

interessant distingir entre dos grans subgrups, segons que hagin estat

creats amb posterioritat a 1984 (any en què es va reobrir el sector ban-

cari portuguès a la iniciativa privada) o bé siguin el resultat del pla de

reprivatització, ja que els primers tenen l’avantatge de comptar amb

estructures més flexibles i ajustades que els segons.

Els bancs el capital dels quals ha estat privatitzat de forma majoritària

són: el Banco Totta & Açores, el Banco Fonsecas & Burnay, el Banco

Espírito Santo & Comercial de Lisboa, el Banco Português do Atlântico,

la União de Bancos Portugueses i el Banco Pinto & Sotto Mayor. També

s’ha reprivatitzat el Crédito Predial Português, una antiga institució

especial de crèdit especialitzada en la concessió de crèdits hipotecaris

per a la construcció i adquisició d’habitatges –actualment controlada

pel Banco Totta & Açores–, i que es pot considerar, a tots els efectes, un

banc comercial.

■ Banca estrangera. Finalment, pel que fa a la banca estrangera, a finals

de 1994 operaven a Portugal 16 entitats, amb una quota respecte del

total d’actius del conjunt de bancs de l’11,5%. Set d’aquestes entitats

eren sucursals establertes de manera directa per entitats estrangeres.
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Pel que fa a la seva activitat, arran de l’harmonització de la legislació

bancària portuguesa amb les directives comunitàries, els bancs portuguesos

estan autoritzats a desenvolupar un tipus de banca universal. Es tracta d’una

mesura recent i, per tant, la seva activitat actual continua influenciada per

l’especialització funcional que imposava l’antiga distinció legal entre bancs

comercials i institucions especials de crèdit. En aquesta darrera categoria es

trobaven els bancs d’inversió i el Crédito Predial Português. També hi figu-

raven la Caixa Geral de Depósitos, les caixes econòmiques i les caixes de

crèdit agrícola.

Els bancs d’inversió estaven especialitzats en el finançament a mig i

llarg termini, una part significativa dels seus recursos procedien de l’inter-

bancari i comptaven amb xarxes d’oficines reduïdes. Aquestes característi-

ques perduren actualment en els antics bancs d’inversió, entre els quals des-

taquen el Banco de Fomento e Exterior, de propietat pública, i el Banco

Português de Investimento, un dels primers bancs privats que es van crear a

la fi de 1984 arran de la reobertura del sector bancari portuguès a la iniciati-

va privada. Això no obstant, mitjançant la incorporació als seus grups dels

bancs comercials Borges & Irmão i Fonsecas & Burnay, respectivament, aque-

lles dues entitats estan presents en tots els segments d’activitat bancària.

L’Associação Portuguesa de Bancos és l’única associació bancària de

Portugal, a la qual pertanyen no sols els bancs sinó també les dues caixes

més importants, la Caixa Geral de Depósitos i el Montepio Geral. Les seves

funcions són de representació dels seus associats davant de les autoritats

nacionals i internacionals, d’informació i d’assessoria.

Caixes d’estalvis

A Portugal, el sector de les caixes d’estalvis es compon d’unes

poques i molt heterogènies entitats, entre les quals sobresurt la Caixa Geral

de Depósitos. En segon terme es troben les 11 caixas económicas, de les

quals només el Montepio Geral-Caixa Económica de Lisboa té un cert

241EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■



relleu, ja que la resta ni tan sols són considerades a efectes estadístics pel

Banco de Portugal.

Caixa Geral de Depósitos

Parlar de caixes d’estalvis portugueses significa pràcticament parlar

només de la Caixa Geral de Depósitos. Amb uns actius totals de més de 5

bilions d’escuts (4,2 bilions de pessetes) i uns recursos aliens de 3,6 bilions

d’escuts (3 bilions de pessetes), és la primera entitat creditícia de Portugal i

la setena caixa d’estalvis europea.

Des de la seva fundació, el 1876, és una caixa d’estalvis de caràcter

públic, l’activitat de la qual consisteix bàsicament a captar dipòsits del

sector públic i de l’estalvi privat per destinar-los al finançament d’opera-

cions que fomentin el desenvolupament econòmic del país. En especial,

destaca en el finançament del sector de la construcció i de l’adquisició

d’habitatges. També és una entitat molt activa en els mercats monetaris i

de capitals. De fet, cal recordar que la llei bancària portuguesa l’autoritza

a realitzar totes les operacions que estan permeses als bancs, sense perju-

dici de les altres atribucions que li són conferides per la legislació que li

és pròpia.

A Portugal, a finals de 1994, comptava amb una plantilla de 9.549

empleats i una xarxa de 505 oficines. A l’exterior, la Caixa Geral de Depó-

sitos té 8 oficines a París, una a Madeira i bancs filials a Brasil (Banco

Financial Português), França (Banque Franco Portugaise) i Espanya (Banco

Luso Español i Banco de Extremadura). D’altra banda, el 1995 ha adquirit el

control d’un altre banc espanyol, el Banco Simeón.

A més, ha diversificat la seva activitat creant un grup financer que

comprèn, entre d’altres, societats d’assegurances, de leasing, fons d’inversió

i societats de capital-risc. També pertany al seu grup el Banco Nacional

Ultramarino, que és la setena entitat de crèdit portuguesa, i en la qual té una

participació del 90,4%.
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El Decret-llei 287/93, del 20 d’agost, va transformar la Caixa Geral de

Depósitos en una societat per accions en la qual l’Estat és l’únic accionista.

Caixas económicas

La resta de caixes d’estalvis portugueses (caixas económicas) són

entitats privades de caràcter mutualista i d’àmbit local, l’activitat bancària

de les quals està restringida i es limita pràcticament a la captació de dipò-

sits a la vista i a termini i a la concessió de crèdits hipotecaris. També

poden fer funcions de custòdia de títols i transferències de fons, i n’hi ha

que estan autoritzades a realitzar operacions de crèdit comercial a curt ter-

mini. No estan autoritzades, en canvi, a realitzar operacions d’estranger ni a

operar amb títols-valors.

Un cas a part és el Montepio Geral-Caixa Económica de Lisboa, que

a la fi de 1994 tenia uns recursos aliens de 344.612 milions d’escuts

(285.000 milions de pessetes), que representen una quota del 2,1% del sis-

tema bancari. Compta amb 104 oficines distribuïdes per tot el territori

nacional. De fet, les autoritats monetàries la consideren una entitat univer-

sal a causa de les diferències que presenta quant a dimensió, estructura i

operativa respecte a la resta de caixes econòmiques.

Caixas de crédito agrícola mútuo

De caràcter privat i amb la forma de cooperatives, aquestes 192 enti-

tats de crèdit tenen com a objectiu principal la satisfacció de les necessitats

financeres dels seus membres associats, que tant poden ser agricultors indi-

viduals com associacions agràries. La seva activitat bancària està restringida

i, per exemple, no poden fer operacions d’estranger ni negociar amb títols-

valors. S’agrupen al voltant d’una organització central, la Caixa Central 

de Crédito Agrícola Mútuo, que s’encarrega de centralitzar i gestionar els

excedents de liquiditat de les cooperatives membres i els dóna suport en

altres activitats que les caixes no poden fer per elles soles. En virtut de 
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la nova llei bancària, la caixa central té també la condició d’entitat de 

crèdit.

El seu pes dins del sistema bancari és escàs: a la fi de 1994 tenien el

2,9% dels actius totals del sistema bancari i el 4,2% dels recursos aliens.

Tanmateix, aquest grup d’entitats està mostrant força dinamisme, tot i que

els seus resultats no segueixen la mateixa tendència. Així, el 1987 compta-

ven amb 326 oficines i 1.200 empleats, i els seus actius eren de 170.000

milions d’escuts. A la fi de 1994 disposaven de 480 oficines i 3.247 em-

pleats, i d’uns actius de 768.239 milions d’escuts.

Pel que fa als resultats, el 1994 el grup va presentar unes pèrdues

netes de 6.108 milions d’escuts (el 1993, les pèrdues havien estat de

18.243 milions d’escuts), sobretot a causa dels alts nivells de provisiona-

ment per insolvències que han hagut d’efectuar. A més, la seva situació

de solvència està força deteriorada: les pèrdues acumulades en el balanç

a la fi de 1994 sumaven més de 36.000 milions d’escuts i, per tant, els

seus recursos propis nets representaven només l’1,1% del total de

balanç. Precisament, l’Informe anual del grup corresponent a l’exercici

1994 indica com a objectiu prioritari l’assoliment del coeficient mínim

de solvència del 8% per a la fi de 1996, i reconeix que el camí per acon-

seguir-ho és dur.

7.3. Característiques generals 

Dimensió

Les entitats bancàries portugueses presenten, a escala internacional,

dimensions reduïdes. El primer grup portuguès, el de la Caixa Geral de

Depósitos, ocupava a la fi de 1994 el lloc setanta-sis del rànquing d’entitats

europees pel volum d’actius, i el cent cinquanta-vuit del rànquing mundial,

que publica anualment la revista especialitzada «The Banker». El segon, el

grup del Banco Português do Atlântico, ocupava respectivament els llocs

cent onze i dos-cents seixanta-dos.
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Tanmateix, cal tenir en compte que el 1995 hi ha hagut noves con-

centracions bancàries i, per tant, ha augmentat la dimensió d’alguns grups

bancaris. És el cas del Banco Comercial Português, que s’ha convertit en el

segon grup portuguès en incorporar el Banco Português do Atlântico; men-

tre que el Banco Totta & Açores ha entrat a l’òrbita del Banco Pinto & Sotto

Mayor, i junts formen el tercer grup portuguès.

Quadre 7.5

RÀNQUING DE GRUPS CONSOLIDATS
A 31 de desembre de 1994, en milions de pessetes

Fons propis i
Actius totals

similars (*)

Caixa Geral de Depósitos 5.168.554 401.044
Banco Português do Atlântico 2.989.072 259.544
Banco Totta & Açores 2.341.150 178.384
Banco Comercial Português 1.840.533 267.739
Banco Espirito Santo & Comercial de Lisboa 1.805.758 151.741
Banco de Fomento e Exterior 1.361.454 137.368
Banco Pinto & Sotto Mayor 1.230.040 65.941
Banco Português de Investimento 957.951 90.744

(*) Inclou capital, reserves, passius subordinats, interessos minoritaris, fons per a riscos generals i altres provisions genè-
riques.
Tipus de canvi, a la fi de 1994: 1 escut portuguès = 0,8281 pessetes.
Fonts: Associação Portuguesa de Bancos, Boletim Informativo, i elaboració pròpia.

Un altre tema és el de la dimensió relativa del conjunt del sistema

bancari portuguès. En aquest sentit, si bé a nivell absolut la dimensió és

molt reduïda –els actius totals són d’uns 22 bilions de pessetes–, quan es

posa en relació amb el conjunt de l’economia portuguesa s’observa que el

pes del sistema bancari és considerable. Així, a Portugal, els actius totals

bancaris representaven el 1994 el 195% del producte interior brut del país,

ratio que se situa en una posició intermèdia entre els països analitzats en

aquest estudi.
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El pes del sector públic: de les nacionalitzacions 
a les privatitzacions

Un tret històric del sistema bancari portuguès ha estat el protagonis-

me absolut del sector públic. I, precisament, un dels fets més significatius

del recent procés de liberalització i modernització del sector ha consistit en

un ambiciós programa de privatitzacions.

El 1975 es van nacionalitzar la totalitat de les entitats de crèdit portu-

gueses, llevat de les caixes econòmiques i les cooperatives de crèdit agrícola.

A continuació, la Constitució de 1975 va establir la irreversibilitat d’aquestes

nacionalitzacions i el 1977 es va prohibir per llei la iniciativa privada en

l’àmbit de l’activitat bancària, també amb l’excepció de les caixes, cooperati-

ves de crèdit agrícola i entitats parabancàries. En total van ser 19 els bancs

nacionalitzats, als quals es va donar l’estatut de corporacions públiques i, en

anys successius, es van convertir en 9 com a resultat d’un procés de concen-

tració mitjançant fusions. Aquesta situació es va prolongar fins al 1983, any

en què una llei va reobrir el sector bancari a la iniciativa privada, i a l’any

següent es van fixar els requisits per a la creació de noves entitats bancàries.

Una llei de juliol de 1988 va ser el primer pas del programa de priva-

titzacions, en permetre que els bancs nacionalitzats es transformessin en

societats per accions amb majoria de capital públic, la qual cosa donava pas

a la possibilitat de privatitzar fins a un 49% del capital. De fet, ja el 1989 es

va privatitzar el 49% d’un dels principals bancs portuguesos, el Banco Totta

& Açores. A l’abril de 1990, posteriorment a una revisió de la Constitució

portuguesa, es va promulgar la Llei de Privatitzacions, per la qual l’Estat

podia disposar de la totalitat del capital de les empreses públiques, si bé

quedant limitat per a cada operació el percentatge màxim de participació

per part d’inversors estrangers (normalment un 25%).

Entre els objectius perseguits pel pla de privatitzacions hi havia, a

més de la disminució de la intervenció de l’Estat a l’economia, el desenvolu-

pament dels mercats de capitals i la retallada del pes del deute públic, ja
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que aproximadament el 80% dels ingressos que comportaven les privatitza-

cions es destinava a amortitzar el deute, mentre que la resta servia, segons

publicava l’Informe Anual del Banco de Portugal corresponent a l’exercici

de 1990, per reforçar la solvència de la resta d’empreses públiques. Pel que

fa al sistema bancari, aquestes transformacions tenen com a principals con-

seqüències una major eficiència en la gestió dels bancs privatitzats, la for-

mació de nous grups bancaris i l’augment de la solvència de les entitats pri-

vatitzades a través de posteriors ampliacions de capital.

Ja s’ha comentat anteriorment, a l’apartat corresponent als bancs,

que, dels nou bancs comercials resultants de la nacionalització de 1975, sis

estan novament en mans privades, i també s’ha privatitzat una antiga institu-

ció especial de crèdit, el Crédito Predial Português. Tal com va manifestar el

Govern portuguès en anunciar el pla de privatitzacions, la seva participació

en el sector bancari es materialitza en aquests moments a través de dos

grups bancaris: el de la Caixa Geral de Depósitos i la seva filial Banco Nacio-

nal Ultramarino, i el constituït pel Banco de Fomento e Exterior i el Banco

Borges & Irmão. Aquestes quatre entitats gestionaven, a la fi de 1994, el 29%

dels actius i el 31,6% dels recursos aliens del conjunt del sistema bancari.

Tanmateix, aquesta situació no és encara la definitiva, ja que, a finals de

1994, l’Estat va començar a privatitzar el Banco de Fomento e Exterior i té

previst haver-lo privatitzat totalment el 1996. I sembla que també hi ha

intencions de posar a la venda el Banco Nacional Ultramarino. De fet, l’úni-

ca entitat que es dóna per segur que romandrà intacta en mans públiques

és la Caixa Geral de Depósitos.

Regulacions específiques

Portugal és un dels països europeus on el procés de liberalització del

sistema bancari ha estat més ràpid i més dràstic. L’any 1983 marca el

començament d’aquest procés, amb l’obertura del sector a la iniciativa priva-

da. I, a partir de 1985, la legislació va anar obrint progressivament el sistema

financer a nous tipus d’institucions, a l’aparició de nous productes i al desen-
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volupament de nous mercats. I, arran de l’adhesió a la Comunitat Europea el

1986, s’adopten noves mesures legislatives per tal de preparar la transició

cap a la nova situació competitiva que implicava l’establiment d’un espai

únic financer europeu al començament de 1993. Entre altres mesures, desta-

quen la liberalització total, el maig de 1992, dels tipus d’interès passius, l’as-

soliment de la plena llibertat de moviments de capital a la fi de 1992 i la

incorporació de la resta de la normativa bancària comunitària (coeficient de

solvència, concentració de riscos, comptes anuals, creació d’entitats, etc.).

D’altra banda, l’1 de novembre de 1994, l’Aviso 7/94 del 24 d’octu-

bre va reformar el coeficient de caixa, i el va fixar en un 2% (fins aleshores

era del 17%) dels dipòsits procedents del sector públic i del sector privat

resident i dels recursos en moneda domèstica de no residents. Es materialit-

za en dipòsits sense remunerar en el banc central. Per tal d’absorbir la liqui-

ditat alliberada a causa d’aquesta dràstica disminució del coeficient, el

Banco de Portugal va emetre uns certificats de dipòsit que van haver de ser

subscrits per les entitats subjectes al coeficient.

Sistemes de garantia de dipòsits

La llei bancària preveu la creació d’un Fons de Garantia de Dipòsits

obligatori per a les entitats de crèdit autoritzades a captar dipòsits amb seu

a Portugal, i també per a les entitats amb seu a l’estranger en relació amb

els dipòsits captats per les seves sucursals a Portugal, a menys que aquests

dipòsits ja estiguin coberts per un sistema de garantia del país d’origen en

uns termes que el Banco de Portugal consideri adequats. Respecte a les

entitats amb seu a Portugal, la garantia cobreix els dipòsits captats al país i

els captats a d’altres Estats membres de la Unió Europea mitjançant sucur-

sals o en règim de prestació de serveis.

Amb la publicació, el desembre de 1994, de les normes que el desen-

volupen (Aviso 11/94, Portaria 175/94, Portaria 176/94), el Fons de Garantia

de Dipòsits va iniciar les seves activitats l’1 de gener de 1995. L’import
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garantit, per dipositant, està fixat en la quantitat més alta entre 3 milions

d’escuts o 15.000 ecus (convertits en escuts al tipus de canvi oficial de la

data de la intervenció). Si el saldo global del dipositant supera aquest import,

el Fons garanteix, a més, el reembossament del 75% del valor que excedeixi

de l’import garantit, fins al límit del doble d’aquesta quantitat; i del 50% del

valor que superi el doble de l’import garantit, fins a un màxim del triple.

Les entitats de crèdit han de contribuir al Fons amb una aportació

anual, calculada com un percentatge sobre la mitjana dels saldos de dipòsits

registrats a la fi de cada mes de l’any anterior. El percentatge base per al

càlcul de la contribució es fixa anualment, dins d’un interval situat entre el

0,1% i el 0,2%. La contribució final de cada entitat és el resultat d’aplicar a

aquest percentatge base un factor multiplicatiu que depèn del seu coeficient

de solvència i que fluctua entre un màxim d’1,2, en el cas que el coeficient

estigui per sota del 8%, i un mínim de 0,8 si el coeficient és superior al 14%.

El sector del Crédito Agrícola Mútuo compta amb el seu propi siste-

ma de garantia de dipòsits.

Internacionalització

Penetració de la banca estrangera

A la fi de 1994, a Portugal operaven 16 entitats estrangeres o ma-

joritàriament sota control estranger, de les quals 7 eren sucursals esta-

blertes de forma directa. Aquestes setze entitats gestionaven el 8,8% dels

actius totals del sistema bancari, i disposaven de 303 oficines i 3.664

empleats. Per valorar aquesta participació de la banca estrangera cal tenir

en compte la tardana obertura del sector bancari a la iniciativa privada i,

per tant, a la banca estrangera. Així, el 1987, només eren 9 els bancs

estrangers que, amb 37 oficines i 1.126 empleats, controlaven el 4% dels

actius bancaris totals.

Cal destacar la important presència de la banca espanyola a Portu-

gal, ja que el mercat portuguès presenta un gran interès per a les entitats
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espanyoles pels avantatges que confereixen la proximitat geogràfica, una

cultura i llengua similars i l’alt grau d’activitat comercial entre Espanya i

Portugal. De fet, una tercera part dels actius gestionats per bancs estran-

gers correspon a entitats espanyoles, les quals, d’altra banda, tenien 186

oficines i 2.045 empleats. En aquests càlculs no es considera el Banco

Totta & Açores, ja que, si bé a la fi de 1994 estava encara controlat pel

Banesto, posteriorment ha tornat a estar controlat per capital portuguès.

A més, cal afegir que el Banco Central Hispano participa en un 20% en el

capital del Banco Comercial Português –que actualment és el segon grup

bancari portuguès– en el marc d’una política d’aliances entre aquestes

dues entitats que es concreta en intercanvis accionarials. I també que,

des de finals de 1995, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona té una

participació del 9,3% en el capital del Banco Português de Investimento.

Presència a l’exterior

A la fi de 1994, les entitats bancàries portugueses comptaven amb

132 sucursals i 2.038 empleats a l’estranger. A títol indicatiu, a finals de

1992 els actius gestionats per les sucursals a l’estranger representaven el

12,3% dels actius totals, tal com mostra el quadre 7.6. La principal font de

finançament d’aquestes sucursals la constitueixen els recursos interbanca-

ris, que en aquella data representaven gairebé el 64% del total i es destinen

bàsicament a la concessió de crèdits.

D’altra banda, a la fi de 1994 nou entitats bancàries portugueses

tenien establerts bancs filials a l’estranger, els quals comptaven amb un total

de 211 oficines i 1.992 empleats, dels quals 137 i 1.147, respectivament,

corresponien a la Caixa Geral de Depósitos.

Concentració

El quadre 7.7 mostra la situació a juny de 1995 (si bé amb dades de

1994) dels principals grups bancaris portuguesos i té en compte, per tant, la 

compra per part d’Antonio Champalimaud del 50% del Banco Totta & Açores
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Quadre 7.6

ACTIVITAT DE LES SUCURSALS A L’ESTRANGER
A 31 de desembre de 1992

Saldos Estructura % sobre
en m.m. escuts en % activitat global 

Tresoreria 3,2 0,1 0,2
Entitats de crèdit 209,1 8,8 6,8
Inversions creditícies 1.476,9 62,3 18,5
Cartera de valors 626,1 26,4 13,0
Altres comptes 56,2 2,4 4,0

TOTAL ACTIUS 2.371,5 100,0 12,3

Entitats de crèdit 1.516,2 63,9 43,2
Dipòsits 652,2 27,5 5,3
Emprèstits 32,7 1,4 6,8
Altres comptes 170,4 7,2 5,9

TOTAL PASSIUS 2.371,5 100,0 12,3

Nota: El quadre fa referència a les entitats bancàries universals.
Fonts: Associação Portuguesa de Bancos, Boletim Informativo de juny 1993, i elaboració pròpia.

(i la seva filial Crédito Predial Português) i també l’èxit de l’OPA que el

Banco Comercial Português va llançar sobre el Banco Português do Atlântico

(amb les seves filials Banco Comercial de Macau i União de Bancos Portu-

gueses).

Es pot dir que el sistema bancari portuguès s’estructura al voltant de

6 grups que s’han anat configurant arran del procés de privatitzacions

abans esmentat. Com a conseqüència, el nivell de concentració que presen-

ta és molt elevat, ja que els tres primers grups bancaris concentren el 62,8%

dels actius i el 67,6% dels recursos aliens del sector, mentre que els percen-

tatges de concentració dels cinc primers grups són, respectivament, el

78,6% i el 83,1%. El grau de concentració és, òbviament, creixent: dos anys i

mig abans, a la fi de 1992, els tres primers grups bancaris tenien el 46,2%

dels actius i els cinc primers grups, el 61,9%.
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Quadre 7.7

PRINCIPALS GRUPS BANCARIS (*)

A 31 de desembre de 1994, en milions de pessetes

Actius totals Recursos aliens Oficines Empleats

Grup CGD 5.059.872 3.508.515 701 13.428

Caixa Geral de Depósitos 4.193.055 2.942.436 514 9.717

Banco Nacional Ultramarino 866.817 566.079 187 3.711

Grup BCP 5.157.688 3.288.121 914 13.054

Banco Comercial Português 1.753.410 878.180 326 4.164

Banco de Investimento Imobiliário 112.852 55.500 9 101

CISF- Banco de Investimento 118.067 28.211 2 122

Credibanco 11.611 2.421 6 2

Banco Português do Atlântico 2.241.905 1.756.437 363 5.159

Banco Comercial de Macau 277.376 129.573 31 581

União de Bancos Portugueses 642.467 437.799 177 2.925

Grup Champalimaud 3.698.185 2.374.620 627 12.637

Banco Pinto & Sotto Mayor 1.221.811 883.397 220 5.812

Banco Totta & Açores 1.861.191 1.035.985 267 4.281

Crédito Predial Português 615.183 455.238 140 2.544

Grup BES 2.122.688 1.328.474 374 6.237

Banco Espirito Santo & Comercial de Lisboa 1.802.183 1.147.142 340 5.714

Banco ESSI 58.711 22.043 2 104

Banco Internacional de Crédito 261.794 159.289 32 419

Grup BFE 1.371.073 780.600 207 4.867

Banco de Fomento e Exterior 658.782 259.439 51 1.212

Banco Borges & Irmão 712.291 521.161 156 3.655

Grup BPI 1.125.652 595.838 161 3.241

Banco Português de Investimento 437.818 70.981 4 343

Banco Fonsecas & Burnay 687.834 524.857 157 2.898

TOTAL SISTEMA BANCARI 22.154.544 13.572.486 3.988 63.895

% concentració 3 primers grups 62,8 67,6 56,2 61,2

% concentració 5 primers grups 78,6 83,1 70,8 78,6

(*) Per a la configuració dels grups bancaris s’han considerat les operacions de concentració que han tingut lloc dins de
l’exercici de 1995.
Tipus de canvi a la fi de 1994: 1 escut portuguès = 0,8281 pessetes.
Fonts: Informes Anuals de les entitats, Associação Portuguesa de Bancos i elaboració pròpia.
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D’altra banda, el procés de concentració encara no està acabat. En

aquest sentit, el gener de 1996 el Banco Português de Investimento va fer

una oferta per adquirir la totalitat del capital del Banco de Fomento e

Exterior, encara controlat en un 60% per l’Estat portuguès. El Govern portu-

guès va rebutjar l’oferta i va anunciar que la seva intenció era privatitzar el

BFE mitjançant el sistema de subhasta pública. D’altra banda, el mes de

febrer, el Banco Pinto & Sotto Mayor ha adquirit una participació del 67,7%

en el Banco Chemical, filial portuguesa del grup nord-americà.

PORTUGAL: UN SECTOR BANCARI EN EBULLICIÓ

El sector bancari portuguès està experimentant una veritable revo-

lució. Si la preparació per al mercat únic financer europeu ja va

suposar canvis profunds en la seva regulació i estructura, des de la

fi de 1994 aquests canvis estan assolint una magnitud insospita-

da. El fort clima competitiu i la pressió sobre els comptes de resul-

tats han conduït a un procés de reorganització del sector a conse-

qüència del qual tres grups controlen el 62,8% dels actius bancaris.

I tot indica que el mapa bancari resultant pot no ser encara el

definitiu.

Primer va ser l’anunci, el desembre de 1994, de la compra, per

part de l’industrial portuguès Antonio Champalimaud, del 50% del

Banco Totta & Açores (BTA), tercera entitat bancària del país, que

fins aleshores estava en mans del Banesto. Champalimaud és mem-

bre d’una de les grans dinasties portugueses expropiades en la

revolució de 1974. D’aquesta manera es tancava un llarg conten-

ciós entre les autoritats financeres portugueses i espanyoles, ja que

el control del Banesto sobre el BTA (25% directament i 25% de for-

ma indirecta) vulnerava la norma portuguesa per la qual una



entitat estrangera no pot superar el 25% de participació en un

banc reprivatitzat, norma contestada per les autoritats espanyoles

esgrimint el principi de llibertat de moviment de capitals. I l’acord

ha tingut lloc d’una manera no menys controvertida: el Govern

portuguès va eximir Champalimaud del compliment de la llei que

l’obligava a realitzar una OPA sobre la totalitat del capital del BTA,

fet que va provocar la dimissió dels responsables de la Comissió del

Mercat de Valors Mobiliaris, que el van qualificar de contrari a la

transparència, integritat i rigor que han de governar els mercats

financers. El suport públic a l’operació és encara més evident si es

considera que és la Caixa Geral de Depósitos la que ha finançat

parcialment l’operació.

L’arranjament del cas Totta & Açores ha desbloquejat altres opera-

cions en què estaven implicats interessos espanyols. Així, ja entrat

el 1995 es va donar llum verda a l’acord entre Argentaria i la

Caixa Geral pel qual l’entitat espanyola ven a la portuguesa la

filial gallega Banco Simeón. Però el cas més espectacular ha estat el

protagonitzat pel Banco Comercial Português (BCP) –en el qual

participa en un 20% el Banco Central Hispano–, que ha aconse-

guit el control del segon banc del país, el Banco Português do

Atlântico (BPA).

El BCP constitueix un dels èxits més sorprenents en la història

bancària recent. Creat el 1985, es va convertir en el quart grup

bancari portuguès i en l’entitat més dinàmica i més ben gestiona-

da. Al capdavant hi ha Jorge Jardim Gonçalves, que durant l’exili

va treballar al Banco Popular i que, en tornar a Portugal, va ser

durant cinc anys president del BPA, entitat que va deixar per fun-

dar el BCP. Conscient que la via del creixement orgànic estava esgo-

tada, el BCP ja havia intentat en diverses ocasions assumir el con-
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trol d’un altre dels grans bancs.Així, durant el 1994 va optar a la

privatització del Banco Pinto & Sotto Mayor (el qual finalment va

ser adjudicat a Champalimaud), es va interessar pel BTA i va

llançar una OPA hostil sobre el 40% del mateix BPA, que va ser

vetada pel Govern portuguès. Pocs dies després de l’acord que tor-

nava el BTA a mans portugueses, el BCP va anunciar el llança-

ment d’una segona OPA sobre el BPA, aquesta vegada sobre el

100% del capital i comptant com a soci amb l’asseguradora

Império (primera del país i propietat de la família Mello, una altra

de les grans fortunes expropiades el 1974), que a la fi ha reeixit.

Queda ara per veure quin serà el futur del Crédito Predial Portu-

guês i de la União de Bancos Portugueses, filials respectivament

del BTA i el BPA, i que en el futur podrien ser l’objecte de noves

transaccions.

Servei bancari

El sistema bancari portuguès compta amb un total de 3.988 oficines

i 63.895 empleats. La xifra d’oficines presenta una tendència clara a l’ex-

pansió, mentre que la d’empleats ha començat a declinar a partir de 1993.

D’altra banda, a Portugal hi havia, a la fi de 1994, una mitjana de 4

oficines per cada 10.000 habitants, 6,5 empleats per cada 1.000 habitants i

a cada oficina hi treballava una mitjana de 16 empleats. D’això es dedueix

que les entitats portugueses han desenvolupat una xarxa bancària de

poques però grans oficines.

255EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■



Quadre 7.8

EVOLUCIÓ DEL SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

1991 1992 1993 1.994

Nombre d’oficines 3.132 3.442 3.809 3.988

Nombre d’empleats 65.262 65.879 65.141 63.895

Oficines per 10.000 habitants 3,2 3,5 3,9 4,0

Empleats per oficina 20,8 19,1 17,1 16,0

Empleats per 1.000 habitants 6,6 6,7 6,6 6,5

Fonts: Associação Portuguesa de Bancos, Boletim Informativo; OCDE, Main Economic Indicators, i elaboració pròpia.

Tanmateix, l’elevat nombre d’empleats per oficina és també símpto-

ma del problema de sobredimensionament de plantilles que tenen els

bancs portuguesos, en particular els que van ser objecte de nacionalització,

ja que durant molts anys van patir la ineficiència de la gestió estatal. En

aquest sentit, les entitats afectades estan fent un gran esforç per reduir

aquesta ratio d’empleats per oficina, la qual ha passat d’una mitjana de 20,8

el 1991 a una de 16 el 1994. I a la majoria dels grans bancs els agrada desta-

car, en els seus informes anuals, l’assoliment d’una disminució d’aquesta

ratio. Amb tot, a la fi de 1993 es calculava que en el sector bancari sobraven

encara 15.000 empleats.

Solvència

Aquest és un dels indicadors del sistema bancari portuguès que més

ha millorat en els darrers anys, ja que el reforçament dels recursos propis és

un altre dels objectius prioritaris per a un gran nombre de bancs portugue-

sos. Per tal d’aconseguir-ho, estan portant a terme una sèrie d’accions que

es concreten en ampliacions de capital, emissions de deute subordinat i

retencions més elevades de beneficis.
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Com a resultat, la ratio de solvència, mesurada com el pes dels re-

cursos propis sobre els actius totals, era, a la fi de 1994, de 9,65%. El 1991 era

del 9% i, una dada prou significativa, el 1988 estava situada al voltant del 6%.

Aquestes dades, proporcionades per l’Associação Portuguesa de Bancos, no

inclouen les corresponents al crèdit agrícola mutualista, el qual, com s’ha

vist, a nivell consolidat presenta una situació problemàtica de solvència.

Rendibilitat

El 1994, els resultats abans d’impostos obtinguts per les entitats

bancàries universals portugueses representaven el 0,77% dels seus actius

totals mitjans. La rendibilitat de les entitats portugueses presenta, doncs,

una tendència a la baixa, ja que, sense anar més lluny, el 1991 aquest rendi-

ment havia estat de l’1,46%.

El principal motiu d’aquesta davallada de rendibilitat es troba en la

disminució del marge financer, el qual, de representar un 4,66% dels actius

totals el 1991, va passar al 2,92% el 1994. La causa d’aquest descens és

doble. D’una banda han disminuït els productes financers, a conseqüència

de la davallada dels tipus d’interès actius motivada per la reducció de la

taxa d’inflació i la liberalització dels moviments de capitals. De l’altra,

aquesta disminució no s’ha vist compensada per una reducció paral·lela de

les despeses financeres, ja que la liberalització dels tipus d’interès dels

dipòsits a la vista i l’increment del clima de competitivitat en la captació

de dipòsits han jugat en sentit contrari. De fet, el diferencial entre tipus

d’interès mitjans actius i passius ha passat d’un 4,91% el 1991 al 2,97% el

1994. Amb tot, el marge financer obtingut per les entitats portugueses es

compara favorablement amb el d’altres sectors bancaris europeus.

Les entitats bancàries portugueses han compensat parcialment la

reducció dels seus marges financers amb una contenció de les despeses

d’explotació, la qual cosa està en relació directa amb els esforços per millo-

rar la productivitat dels seus mitjans operatius. Així, el pes de les despeses
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d’explotació sobre els actius mitjans ha passat d’un 2,55% el 1991 a un

2,29% el 1994.

D’altra banda, durant el mateix període també s’observa un incre-

ment del pes dels altres productes ordinaris, tendència que tanmateix es

trenca el 1994, a causa, bàsicament, de la inestabilitat registrada en els mer-

cats financers i canviaris durant aquest exercici.

Quadre 7.9

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1991 1992 1993 1994

Ingressos financers 14,03 13,71 11,91 10,18

Despeses financeres (9,37) (9,77) (8,49) (7,26)

Marge financer 4,66 3,94 3,42 2,92

Comissions netes 0,42 0,43 0,43 0,37

Altres productes ordinaris 0,52 0,59 0,62 0,42

Marge ordinari 5,60 4,96 4,47 3,71

Despeses d’explotació (2,55) (2,65) (2,51) (2,29)

De les quals: de personal (1,53) (1,52) (1,42) (1,29)

Marge d’explotació 3,05 2,31 1,96 1,42

Dotacions netes per a insolvències (1,82) (1,44) (1,11) (0,80)

Altres productes i despeses 0,23 0,16 0,19 0,15

Resultats abans d’impostos 1,46 1,04 1,04 0,77

Impostos (0,38) (0,23) (0,22) (0,16)

Resultat net 1,08 0,81 0,82 0,61

Actius totals mitjans, en m.m. d’escuts 14.800 17.977 20.948 24.062

Nota: El quadre fa referència a les entitats bancàries universals. No inclou, per tant, el crèdit agrícola mutualista.
Fonts: Associação Portuguesa de Bancos, Boletim Informativo, i elaboració pròpia.
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VIII. EL SECTOR BANCARI EUROPEU: 
PANORAMA I TENDÈNCIES 

8.1. Panorama actual

Al llarg d’aquest treball s’ha passat revista a l’estructura i característi-

ques principals d’alguns dels sectors bancaris més representatius de la Unió

Europea. Així, s’ha pogut comprovar les grans diferències que hi ha entre

els sectors bancaris pel que fa al nombre, tipus, dimensió i quotes de mer-

cat de les entitats; a la importància de les entitats de crèdit no bancàries; al

pes del sector públic i de les entitats de caràcter mutualista o cooperatiu, i

al procés de reorganització de la propietat, entre d’altres.

Tanmateix, la mateixa anàlisi constata l’existència de tendències de

canvi comunes en els diferents sectors bancaris europeus, ja que estan

immersos en entorns similars, amb oportunitats i amenaces semblants. Així,

juntament amb l’harmonització dels marcs legislatius derivada del procés

de creació d’un mercat únic bancari dins de la Unió Europea i la conse-

güent progressió del model de banca universal, hi ha d’altres factors que

estan influint en l’evolució general del sector i en l’increment de la pressió

competitiva. L’entrada de nous intermediaris financers; la desintermediació;

una clientela més exigent quant a l’obtenció d’una adequada remuneració

al seu estalvi i més negociadora a l’hora d’establir el cost dels seus crèdits;

les noves possibilitats que ofereix l’imparable progrés tecnològic, i 

un entorn econòmic cada vegada més globalitzat que fa que ja no hi ha 

sistemes bancaris aïllats que no es vegin afectats pel que succeeix als sis-

temes econòmics i financers de la resta del món, en són alguns dels més

significatius.

Aquestes forces de canvi es materialitzen en nous plantejaments

estratègics per part de les entitats bancàries europees. Això condueix a

una altra conclusió de caràcter general, i és que en cap cas no es pot afir-
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mar que es tracta d’un sector mancat de dinamisme, sinó que, al contrari,

està subjecte a contínues transformacions i a nous reptes que, natural-

ment, tenen connotacions particulars en cada país.

França: la superació de la crisi de rendibilitat que està
travessant la banca passa per una profunda reestructu-
ració d’activitats i mitjans operatius

En el cas de França, el principal repte a què s’enfronta el sector ban-

cari d’aquest país és el de superar la crisi de rendibilitat que pateixen els

bancs comercials des de 1993, que en bona part és conseqüència de factors

conjunturals, i, en especial, de la llarga i profunda crisi del sector immobilia-

ri que ha obligat i està obligant encara a fer un important esforç de provi-

sionament. D’altra banda, analistes del sector coincideixen a assenyalar que

aquesta crisi conté també elements estructurals. Així ho sembla demostrar

la tendència a la davallada dels marges financers (uns dels més baixos entre

els països analitzats) que s’observa en la darrera dècada i que és fruit d’una

intensificació de la competència provocada tant per la ràpida liberalització

que ha experimentat el sector com pel procés de desintermediació que ha

encarit els seus recursos, i que, a diferència d’altres països, no es veu com-

pensada per un increment de les comissions per serveis.

El cert és que les entitats de crèdit franceses han arribat a una situa-

ció d’extrema competència per uns mateixos mercats (particulars, admi-

nistracions locals i empreses) que els ha conduït a una aferrissada guerra

de preus com a estratègia per al manteniment de les seves quotes de mer-

cat, en un entorn de demanda de crèdits estancada. La gravetat de la situa-

ció, fins i tot amb casos de preus per sota de cost, va fer que el mateix

governador de la Banque de France advertís els bancs dels perills de la

seva estratègia.

La futura solvència, competitivitat i fins i tot independència interna-

cional de la banca francesa depèn de la seva capacitat de superar aquesta
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crisi. Per aquest motiu, ha de continuar esforçant-se a controlar les despeses

d’explotació i aconseguir així guanys en productivitat. En aquest sentit, cal

tenir en compte que les privatitzacions en el sector bancari francès són

relativament recents i que, per tant, les entitats reprivatitzades han comptat

amb poc temps per modernitzar i rendibilitzar unes estructures organitzati-

ves i mètodes de treball condicionats pel fet d’haver estat durant molts anys

sota la gestió de l’Estat. I també que la legislació laboral francesa és molt

rígida i, per tant, dificulta les accions encaminades a ajustar les plantilles o,

almenys, a oferir un servei més flexible a la clientela. Tanmateix, el Crédit

Lyonnais ha donat el primer pas en arribar, l’abril de 1996, a un acord amb

els sindicats que li permetrà d’ampliar el seu horari d’obertura al públic.

Altres camins per millorar la rendibilitat serien l’increment de

l’eficàcia dels controls interns que les entitats han posat en marxa en els

darrers anys, o l’establiment de vincles més sòlids amb els clients, mit-

jançant la potenciació de la qualitat de servei i l’ampliació de la gamma de

productes i serveis. Pel que fa a aquest darrer punt, podrien ser interessants

les aliances entre les grans entitats universals i d’altres d’especialitzades,

amb l’objectiu de complementar les possibilitats que ofereixen les grans

xarxes de distribució de les primeres amb el profund coneixement de les

segones de determinats productes, tècniques de gestió o segments de

clients. En aquesta línia estratègica es podria encabir el recent anunci d’ad-

quisició, per part del Crédit Agricole, del 51% de la Banque Indosuez. El

gran banc mutualista, que desenvolupa una activitat eminentment minorista

centrada en el mercat domèstic, ha estat menys exposat a la crisi gràcies a

una política creditícia conservadora. Amb la compra de la Banque Indosuez

(que pertany al Groupe Suez, el qual el 1994 va presentar una pèrdues pro-

peres als 120.000 milions de pessetes), ha optat per una diversificació

geogràfica i d’activitats.

En qualsevol cas, és evident que la pitjor estratègia per sobreviure és

la competència de preus i que, per tant, les entitats bancàries franceses han

de trobar estratègies competitives alternatives. En cas contrari, hi ha la pos-
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sibilitat que a la llarga passin a ser controlades per grups estrangers o que,

si més no, siguin incapaces de desenvolupar un paper significatiu en el mer-

cat europeu.

Suècia: superada la crisi, la lluita per la quota de mercat
i l’expansió als països nòrdics, noves prioritats de les
entitats bancàries davant la creixent competència

La crisi que està afectant el sistema bancari francès té força simili-

tuds amb la que acaba de superar el sector bancari de Suècia. En aquest

país, les entitats afectades (la pràctica totalitat) van comptar amb l’ajuda

generalitzada de l’Estat suec, que va donar suport així a la seva solvència

internacional. Així mateix, van haver d’emprendre processos de racionalit-

zació de les seves estructures organitzatives i de les activitats i mercats on

volien estar presents.

En sortir de la crisi, les entitats bancàries sueques estaven sanejades,

capitalitzades i amb bones perspectives de rendibilitat. Per això mateix, i

per primera vegada en molts anys, s’estan demanant i atorgant noves llicèn-

cies bancàries, la qual cosa constitueix un revulsiu en la situació competiti-

va d’un sector caracteritzat per una molt elevada concentració, on unes

poques entitats de dimensions força similars es reparteixen el mercat. Els

nous bancs fan ús de la tecnologia per distribuir els seus productes (sobre-

tot banca telefònica) i no desenvolupen xarxes d’oficines, per la qual cosa

han de suportar menys costos d’estructura i poden oferir millors preus als

seus clients que els grans grups bancaris tradicionals.

La reacció d’aquests darrers consisteix en un major control de cos-

tos, l’increment de la qualitat de servei que s’ofereix al client, la tarificació

de serveis i el desenvolupament de nous productes i serveis, com ara la

creació dels seus propis serveis de banca telefònica, encara que això estigui

conduint a una «canibalització» de les activitats existents.
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Tot plegat es traduirà en una disminució dels marges financers, si

bé, a diferència de la situació a França, les entitats bancàries sueques par-

teixen d’uns nivells de marges més elevats i les estratègies competitives

que implementen són, almenys fins ara, més racionals. D’altra banda,

davant d’aquesta intensificació de la competència i de l’evolució previsible

dels marges financers, cal esperar que el record recent de la crisi bancària

eviti que les entitats relaxin els seus sistemes de control de riscos, ja que,

en cas contrari, es podria repetir d’aquí a uns anys una nova onada d’in-

solvències.

Un repte addicional que estan assumint alguns bancs suecs (en espe-

cial el S-E-Banken i el Svenska Handelsbanken) és el d’adquirir una dimen-

sió supranacional, en el sentit que totes les seves activitats es desenvolupin

de forma significativa en tots els països nòrdics, és a dir, a Noruega, Finlàn-

dia i Dinamarca, a part, és clar, de Suècia. Aquesta inquietud és també com-

partida per altres bancs nòrdics, per la qual cosa és factible pensar que en

el futur es puguin arribar a produir aliances o operacions de concentració

entre entitats dels diferents països d’aquest àmbit geogràfic.

Portugal: la consolidació d’estructures i estratègies 
és el pas següent al procés de privatitzacions 
i concentracions encara inacabat

A d’altres països, i per diferents motius, tot sembla indicar que la

configuració actual del seu sector bancari, quant a estructura i principals

actors, és encara lluny de ser la definitiva. És el cas de Portugal, on el sec-

tor bancari ha canviat de manera radical en l’última dècada. En efecte, s’ha

vist com, en poc més de deu anys, la regulació i les estructures del sistema

bancari portuguès han estat sotmeses a un procés de canvi accelerat i pro-

fund, que ha culminat el 1995 amb les dues grans operacions de concen-

tració bancària protagonitzades, d’una banda, pels grups del Banco

Comercial Português i del Banco Português do Atlântico i, de l’altra, pels
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del Banco Pinto & Sotto Mayor i del Banco Totta & Açores. Després d’a-

questes operacions, el panorama bancari portuguès, amb sis grans grups

bancaris que controlen el 84% dels actius del sector, s’apropa bastant al

que podria ser el definitiu, sobretot si es té en compte que el Govern por-

tuguès ha vetat, el febrer de 1996, la compra per part del Banco Português

de Investimento (sisè grup per actius) del banc d’inversions públic Banco

de Fomento e Exterior (cinquè grup), en el marc del procés de privatitza-

ció del darrer. L’actitud del Govern portuguès podria deixar entreveure un

interès perquè no es produeixin noves concentracions entre els grans

grups, ja que sembla que té intenció de fixar un límit màxim als actius

totals que pot tenir qualsevol grup financer interessat en l’adquisició del

BFE (la qual cosa impediria ofertes dels grans bancs estrangers i dels grups

dominants portuguesos). No es pot descartar, tanmateix, que finalment el

BPI acabi tenint èxit en les seves pretensions o que es produeixin noves

operacions de concentració entre entitats de menor dimensió.

Així, a curt termini, el major repte a què s’enfronten els grans bancs

portuguesos és el de consolidació de les seves activitats i estructures, en un

entorn on la creixent pressió competitiva està provocant una davallada dels

marges financers i on l’antic control estatal ha deixat una herència d’estruc-

tures ineficients i plantilles sobredimensionades. Aquesta consolidació és

indispensable pel que fa als dos grups recentment formats, l’èxit dels quals

depèn de la seva capacitat de digerir les noves adquisicions, racionalitzant

estructures i redefinint estratègies. Però també les altres entitats bancàries

(Banco Espírito Santo, BPI) han de trobar les estratègies més adequades per

no quedar despenjades del grup capdavanter.

A mig termini, una vegada acabat el programa de privatitzacions dut

a terme, sota estricte control, pel Govern portuguès, i vistos els resultats de

l’esmentat procés de consolidació d’estructures i estratègies, la mateixa

dinàmica del mercat podria obligar a plantejar noves concentracions entre

els grans grups, ateses les seves reduïdes dimensions a escala internacional.

En aquest sentit, cal fer la reflexió de si sis grans grups no són excessius en
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un sistema bancari amb uns actius totals que a penes sobrepassen els 22

bilions de pessetes, xifra que, a títol anecdòtic, superen per si sols 7 grups

bancaris alemanys, 6 grups francesos i 3 grups britànics.

Itàlia: reorganització de la propietat, concentració 
i recuperació dels resultats, nucli estratègic 
del sector bancari 

Si Portugal és el país europeu on el procés de privatitzacions i con-

centracions bancàries ha estat més intens en els darrers anys, Itàlia és pro-

bablement el país on hi ha més camí a recórrer en aquest sentit. A mitjan

1994, la banca constituïda com a societat anònima i en mans privades repre-

sentava el 24% del sector. La Llei Amato de 1990 va establir les bases del

procés en permetre i incentivar fiscalment que les entitats de crèdit públi-

ques, entre elles les caixes d’estalvis, es transformessin en societats per

accions, com a pas previ necessari per a una posterior reestructuració del

sistema mitjançant privatitzacions i concentracions, en la recerca d’una

major eficiència. Però la publicació d’una sola llei no esborra d’un dia per

l’altre més de cinquanta anys de segmentació del mercat, control estatal,

limitacions a l’expansió de la xarxa d’oficines i, en resum, intervencionisme

estatal en un sector que figura entre els més fragmentats d’Europa. A més,

no ha estat fins l’any 1994 quan s’ha derogat la norma que impedia el sec-

tor públic de perdre el control de les entitats de crèdit controlades. És a dir,

que tot i que el primer pas –l’adopció de la forma de SpA– s’ha dut a terme

de forma generalitzada, això no ha conduït de manera immediata a una pèr-

dua substancial del pes del sector públic ni a grans i efectives operacions

de fusió, si bé és innegable que s’ha avançat en ambdós àmbits.

Així, les privatitzacions del Credito Italiano i de la Banca Commer-

ciale Italiana han situat aquests antics bancs d’interès nacional sota la

influència del poderós banc d’inversions Mediobanca (del qual aquelles

entitats eren accionistes, juntament amb els principals grups industrials del
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nord d’Itàlia), a través d’un enrevessat teixit de participacions creuades,

grup en el qual també ha entrat el Credito Romagnolo en ser adquirit el

gener de 1995 pel Credito Italiano. D’altra banda, la tercera «privatització»

que s’ha dut a terme en aquest període, la de l’Istituto Mobiliare Italiano, va

acabar el juliol de 1995 amb el control d’aquesta entitat per part d’un nucli

estable d’accionistes públics (Cariplo, San Paolo di Torino i Banca Monte

dei Paschi di Siena), cadascun amb una participació del 10%. Pel que fa a les

caixes d’estalvis, l’activitat del sector s’ha concentrat en la formació d’alian-

ces mitjançant intercanvis accionarials entorn de les entitats més impor-

tants, com a estratègia per mantenir la pròpia independència tot compartint

serveis amb altres entitats, gairebé sempre pertanyents al sector de les cai-

xes. I amb aquesta política d’aliances, probablement les fundacions també

busquen el manteniment del control de les entitats bancàries participades

quan facin efectiva la norma que les impulsa a reduir aquestes participa-

cions per sota del 50% abans del 1999. En qualsevol cas, a començaments

de l’any 1996, la propietat de les caixes italianes estava encara en mans de

les fundacions públiques.

En definitiva, les escasses privatitzacions dutes a terme fins ara sí

que estan conduint a una major concentració, però no a un increment de la

competitivitat dins del sector sinó més aviat al contrari, a una concentració

de poder en dos grans nuclis, un dels quals continua sent públic i l’altre no

és gens transparent quant als interessos implicats. I d’altra banda, les con-

centracions estan tenint lloc mitjançant polítiques d’aliances, però no per

operacions de fusió o presa de controls majoritaris, que són les que perme-

ten de forma efectiva l’assoliment de guanys d’eficiència i productivitat en

les entitats fusionades i unes dimensions més en consonància amb els

estàndards europeus. Així doncs, l’objectiu ideal d’un sistema bancari inte-

grat per un conjunt d’entitats privades, grans, eficients i competitives a

nivell internacional, està encara lluny de ser assolit, però ningú no dubta

que es tracta d’un objectiu desitjable. I que, per tant, la veritable reestructu-

ració del sector encara ha d’arribar.
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De fet, el Govern italià s’ha manifestat clarament a favor de la priva-

tització de la banca italiana com a mesura per incrementar la competitivitat

del sistema. Abans, però, sembla imprescindible que el sector superi la

degradació de la rendibilitat que l’està afectant en el darrer quinqueni, moti-

vada per l’augment de la morositat i, per tant, de les provisions per a

insolvències, però també per una significativa reducció dels marges finan-

cers. La solució, una vegada més, passa per diversificar les fonts d’ingressos

mitjançant l’ampliació de l’oferta de productes i serveis financers, i per una

retallada dels costos d’estructura, la qual cosa pot comportar operacions de

fusió entre entitats com a mitjà més eficaç per aconseguir aquesta raciona-

lització de costos. En cas contrari, és a dir, si no hi ha una reestructuració

prèvia de negocis i estructures per tal d’incrementar els beneficis i, per

tant, els dividends potencials, difícilment les accions de les entitats a priva-

titzar seran prou atractives per ser col·locades en el mercat. I si no, aquí

tenim l’exemple de la Cariplo, que ja ha intentat dues vegades col·locar les

seves accions en el mercat i, en ambdues ocasions, ho ha hagut d’ajornar

fins que les condicions fossin més propícies.

Regne Unit: temps de canvis per al sector 
de les «building societies» i enduriment de 
la competència al mercat interior 

Tampoc no estan tranquil·les les aigües del sistema bancari britànic.

I els canvis estructurals estan afectant tant l’àmbit de la banca d’inversions

com el de la banca minorista.

En relació amb el primer punt, s’ha debilitat la presència britànica

en un dels negocis tradicionals del sector. En efecte, les febleses d’alguns

merchant banks britànics, encapçalades per la fallida del Barings, els ha

conduït a perdre la independència i a integrar-se en l’òrbita de grans grups

financers europeus, amb predomini dels alemanys, amb el que s’interpreta

com una presa de posicions d’aquests grans grups per jugar un paper global
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en el mercat europeu. A mitjà termini, el repte dels merchants banks que

avui proclamen la seva independència és sobreviure a la competència dels

bancs universals. Amb aquest objectiu, estan procedint a una revisió estratè-

gica de les activitats dels grups respectius, que reenfoquen a les àrees de

negoci amb expectatives de creixement i adequades taxes de rendibilitat.

Però, de cara al futur, el major repte a què s’enfronta el sector banca-

ri britànic se situa en l’àmbit de la banca minorista. En aquest sentit, les

recents operacions de concentració que han implicat building societies i

retail banks no seran probablement les últimes, per dues raons principals

que fan referència, precisament, als respectius interessos d’ambdues catego-

ries d’entitats minoristes.

Pel que fa als retail banks, cal recordar que actualment es troben en

una conjuntura favorable: han deixat enrera la crisi que els va afectar a

començaments de la dècada dels noranta i presenten bons nivells de rendi-

bilitat i capitalització. Per mantenir-se en la situació actual, la seva estratègia

insisteix en el control dels costos d’estructura, als quals s’atribueix un

potencial de reducció important basat en la racionalització de xarxes, en el

desenvolupament tecnològic i en la creixent concentració. A mitjans de

1995, el president del Lloyds TSB advertia que els retail banks podien per-

dre 75.000 llocs de treball. Les línies estratègiques es completen millorant

els sistemes de gestió i control del risc i potenciant el mercat domèstic,

desinvertint en activitats de banca minorista a l’estranger i diversificant les

seves fonts d’ingressos dins del propi mercat, amb inversions en activitats

d’assegurança, fons d’inversió o gestió de patrimonis. I és aquí on encaixen

les building societies, ja que constitueixen un objectiu molt desitjable en

ser unes entitats molt rendibles, solvents i eficients i que a més estan sòlida-

ment implantades en un mercat atractiu com és l’hipotecari, però de poc

creixement. Així, l’adquisició d’una building society apareix com la millor

manera per créixer en aquest mercat.

Per la seva banda, les building societies estan en una cruïlla en la

qual han de prendre partit sobre quin ha de ser el seu futur. Arran de les
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recents operacions, els membres de les building societies s’han adonat,

d’una banda, del valor que tenen en el mercat les seves «participacions»;

mentre que, d’una altra, ells no obtenen cap benefici monetari pel fet de

ser membres, tot i que les entitats, gràcies a les seves estructures eficients,

estan acumulant elevats nivells de beneficis que, si bé durant la dècada

dels vuitanta es justificaven per la necessitat de capitalitzar-se per fer front

al seu fort creixement, en la situació actual ja no es justifiquen en unes

entitats que es diuen mutualistes. Davant d’això, la disjuntiva és transfor-

mar-se en societats per accions, que sí que tenen com a objectiu la maxi-

mització dels beneficis per tal de poder retribuir els seus accionistes, o bé

mantenir el caràcter mutual de l’entitat.

Tanmateix, en aquest darrer cas, els analistes coincideixen que

caldrà que trobin alguna fórmula de retornar als seus membres els benefi-

cis acumulats al llarg dels darrers anys (i que les ha convertit en les entitats

més capitalitzades del sector), per tal de fer evidents els avantatges que

ofereix aquesta forma jurídica. El primer pas l’ha fet Nationwide, una de

les principals entitats del sector no implicada en un procés de desmutualit-

zació, que ha retallat en el primer trimestre de 1996 el seus tipus d’interès

hipotecaris de forma agressiva, acció que podria desencadenar una guerra

de preus en el mercat en la qual les building societies, pels seus menors

costos, tenen les de guanyar.

De fet, les postures estan força definides entre les entitats prou grans

per optar per la conversió en societat per accions cotitzada a borsa. S’ha

vist com almenys set de les deu primeres building societies han emprès o

anunciat processos de desmutualització.

El centre d’interès és ara en si es produiran noves operacions de con-

centració, tant per les ganes que s’ha vist que tenen els retail banks d’incor-

porar building societies als seus grups bancaris com pel nou mapa de forces

que es perfila en el sector després de les últimes operacions de concentració

realitzades o anunciades (Lloyds/TSB/C&G, Halifax/Leeds i Abbey

National/N&P). En aquest sentit, s’ha configurat un grup capdavanter de sis
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entitats molt distanciat de les que van a continuació en el rànquing, que tam-

bé tenen vocació de ser banca minorista amb extensa cobertura nacional. La

qüestió és que les entitats que componen aquest segon grup (bancs i buil-

ding societies) podrien ser l’objectiu de futures operacions d’absorció o bé

emprendre processos de concentració entre elles que millorin el seu posi-

cionament al mercat domèstic. L’adquisició, l’abril de 1996, pel Bank of

Ireland de la building Bristol & West, s’emmarca en la línia apuntada.

En qualsevol cas, i independentment que s’anunciïn noves opera-

cions, les transformacions realitzades o en curs estan afectant intensa-

ment les dimensions i l’estructura del sector de les building societies, el

qual en el futur, es podria configurar entorn d’un grup reduït d’entitats de

dimensions significatives i un pool ampli d’entitats petites però ben arre-

lades i competitives en els seus mercats locals, ja que, precisament per la

seva dimensió, són menys vulnerables a operacions d’absorció per part

d’altres entitats.

Alemanya: innovació financera i debilitament 
del model banca-indústria

A diferència de les situacions anteriors, el sistema bancari

d’Alemanya es percep com un sistema estable, en el qual cada tipus d’enti-

tat té el seu lloc i funció, amb quotes de mercat molt repartides i amb una

perfecta separació entre els sectors privat i públic. De fet, la principal preo-

cupació de la banca alemanya en els darrers anys ha estat l’expansió pels

territoris de l’antiga RDA, on s’estima que la banca comercial ha invertit

més de 8.000 milions de marcs, que tot just ara, cinc anys després de la reu-

nificació i acabada la fase de transició, espera començar a rendibilitzar.

Tanmateix, aquesta estabilitat és aparent, sobretot pel que fa als

grans bancs comercials, les entitats universals per excel·lència. Aquestes

entitats, encapçalades pel poderós Deutsche Bank, s’estan adonant que

estan mal posicionades per actuar en el creixent procés de desintermedia-
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ció que té lloc dins del sistema bancari alemany, ja que estan perdent

terreny a favor dels grans bancs d’inversió britànics o, sobretot, nord-ameri-

cans. La causa es troba en les especifitats del paper que ha jugat, tradicional-

ment, la banca a Alemanya.

Així, s’ha vist com el sistema bancari alemany ha desenvolupat una

particular relació amb el teixit empresarial, basada en la participació ac-

cionarial en les empreses i l’establiment de lligams de mútua confiança i

cooperació a llarg termini. Aquest model de relació banca-indústria ha pro-

piciat que tot el finançament empresarial s’intermediés exclusivament a tra-

vés del sector bancari. Aquesta és una de les peculiaritats dels mercats

financers alemanys, com també ho és l’escàs desenvolupament dels mercats

i instruments monetaris (a la fi de 1994, només el 2,5% del saldo viu de

valors es podia classificar com a monetari), a causa de les reticències del

Deutsche Bundesbank motivades pel tipus de control monetari que exer-

ceix. I la pràctica absència d’instruments financers a curt termini ha jugat a

favor de les entitats bancàries alemanyes, ja que els seus dipòsits eren els

únics actius líquids en el mercat interior i, per tant, els seus marges finan-

cers, a diferència d’altres països, no han patit una pressió a la baixa. Tot ple-

gat, ha motivat que a Alemanya es retardés el procés de desintermediació.

Però les coses estan canviant ràpidament. L’agost de 1994, van ser

autoritzats per primera vegada en el sistema financer alemany els fons d’in-

versió en actius monetaris, i els bancs d’inversió (sobretot americans, com

ara Merrill Lynch o Goldman Sachs) estan atraient la clientela bancària tra-

dicional amb productes sofisticats basats en actius financers i amb tipus

d’interès més atractius. També estan prenent posicions en banca corporati-

va, oferint a les empreses productes i serveis innovadors i l’accés als mer-

cats de capitals internacionals; i estan presents en les operacions més

importants d’emissions d’accions i de fusions i adquisicions que han tingut

lloc a Alemanya en els darrers anys.

La reacció de la banca alemanya no s’ha fet esperar, i ja l’octubre de

1994 el Deutsche Bank va anunciar que traslladava tota l’activitat de banca

271EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■



d’inversions del grup (encapçalada per la filial britànica Morgan Grenfell) a

Londres, sota una única direcció, i altres entitats han seguit els seus passos.

L’objectiu és aprendre el negoci a Londres per tal de portar els coneixe-

ments i experiència adquirits de tornada a Frankfurt i reforçar així la posi-

ció d’aquesta ciutat com a centre financer. També recentment, el Deutsche

Bank i el Dresdner Bank han començat a publicar els seus estats financers

seguint les normes de comptabilitat internacionals, per tal de poder-se com-

parar amb altres bancs globals.

En resum, davant d’una clientela cada vegada més exigent en la remu-

neració dels seus estalvis i d’un clima de competitivitat creixent, les perspec-

tives per al sistema bancari alemany apunten cap a una reducció dels marges

financers,procés que,d’altra banda, ja s’ha donat o s’està donant en la majoria

de països. Les solucions passen per una activitat més orientada a satisfer les

necessitats dels clients i una major diversificació de productes i serveis. A

més, la major preparació de la banca comercial per fer front a aquesta situació

pot compensar l’avantatge que tenen les caixes d’estalvis i les cooperatives

en el negoci de banca de particulars (a causa de les seves extenses xarxes

d’oficines), i afavorir per tant l’increment de quota de mercat dels bancs en

aquesta activitat. En banca corporativa, les pressions de la competència inter-

nacional, juntament amb les crítiques que provoca el que es considera una

excessiva influència de la banca alemanya sobre la indústria, conduiran proba-

blement a un debilitament del model de banca-indústria d’Alemanya a favor

d’un enfocament més anglosaxó que,d’altra banda,genera més comissions.

Bèlgica: després de la privatització de les entitats de
crèdit públiques, el Govern es manifesta
a favor d’operacions de concentració entre 
els bancs capdavanters 

D’entre tots els països inclosos en aquest estudi, el sector bancari

belga és sens dubte el que dóna una imatge més clara d’estabilitat en els

darrers anys. I, tanmateix, no s’ha d’oblidar que les principals mesures libe-
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ralitzadores i modernitzadores del sector bancari i dels mercats financers

s’han concentrat ja entrada la dècada dels noranta, la qual cosa ha tingut

com a resultat innegable l’increment del nivell de competitivitat dins del

sector. És a dir, ha tingut lloc una veritable revolució legislativa que ha can-

viat el marc competitiu i que el sector ha digerit perfectament, amb la qual

cosa ha demostrat una gran capacitat d’adaptació.

En efecte, s’ha vist com la intensificació de la competència ha estat

una de les causes que ha provocat una reducció dels marges financers de

les entitats bancàries belgues i que, no obstant això, les entitats han reac-

cionant augmentant significativament els ingressos procedents d’activitats

complementàries a l’estrictament d’intermediació. Això és, han diversifi-

cat les seves fonts d’ingressos ampliant la seva oferta de productes i ser-

veis i, en particular, entrant amb força en l’àmbit de la bancassurance,

activitat amb la qual poden rendibilitzar les seves extenses xarxes d’ofici-

nes i de la qual hi ha àmplies expectatives de creixement. En conseqüèn-

cia, el marge ordinari no s’ha vist afectat. Així mateix, les entitats belgues

també han demostrat tenir uns bons sistemes de control del risc, ja que la

recessió econòmica ha tingut poca repercussió en els nivells de dotacions

per a insolvències.

En el futur, cal esperar que les entitats bancàries belgues puguin

seguir defensant els seus resultats amb la mateixa eficàcia, sobretot si es té

en compte que un dels punts febles del sector és la baixa taxa de rendibili-

tat, que el col·loca en una situació comparativa de relativa inferioritat en

relació amb les entitats de crèdit d’altres països europeus.

D’altra banda, des de 1992 s’està aplicant un programa de privatitza-

cions (molt avançat, però encara pendent de completar) per tal de reduir el

pes del sector públic dins del sistema bancari. La transformació en societat

per accions i posterior privatització de l’antiga caixa d’estalvis ASLK-CGER,

una de les més grans d’Europa, que ha passat a dependre del grup financer

belga-holandès Fortis, ha estat l’operació més important i segurament tam-
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bé el canvi estructural més significatiu dins del sector bancari belga en els

darrers anys. A més, els resultats d’aquest programa de privatitzacions con-

firmen una de les particularitats del sistema bancari de Bèlgica: el seu elevat

grau d’obertura a les entitats estrangeres.

En canvi, i a diferència de la majoria de països europeus, no s’ha pro-

duït cap operació de concentració d’envergadura, ja que, tot i la manifesta

voluntat del Govern belga de crear un grup bancari de tamany suficient per

competir en els mercats internacionals, els grans bancs belgues no semblen

disposats a perdre la seva independència. De fet, experiències passades

semblen indicar que és més probable una operació de concentració trans-

nacional (dins del marc del Benelux) que en el mercat interior, tot i que,

davant de la insistència del Govern, tampoc no es pot descartar una opera-

ció d’aquest tipus.

8.2. Tendències generals

Un últim exercici en el coneixement de la realitat bancària europea ha

estat el d’identificar les tendències generals més significatives observades en

l’anàlisi comparada del sector per països. Les conclusions que se’n desprenen

contribueixen a entreveure com es pot estructurar el negoci bancari del futur.

Redimensionament del sector: reducció del nombre
d’entitats de crèdit i augment de la concentració 
bancària

Ja s’ha comentat que el redimensionament és una de les opcions

estratègiques que més ha preocupat i continua preocupant a la banca euro-

pea per tal de fer front als nous reptes derivats de l’entrada en funciona-

ment d’un mercat bancari europeu únic, i de la globalització dels mercats

financers en general. Una major dimensió facilita l’accés a nous mercats i a

nous productes, a la vegada que permet una consolidació de la posició en el

mercat domèstic mitjançant la consecució d’una major quota. A més, l’impa-
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rable progrés de la tecnologia, que, com es veurà més endavant, s’ha conver-

tit en un factor crític per ser competitiu en el sector bancari, requereix dels

bancs fortes inversions en aquest capítol, que difícilment poden ser ateses si

no es disposa d’unes dimensions mínimes. Les crisis bancàries constituei-

xen un tercer factor que ha provocat una major concentració en alguns sec-

tors bancaris europeus, tant si es tracta d’episodis aïllats (com seria el cas de

Banesto a Espanya) com de situacions de crisi més general, com ara a

Suècia.

Per tot això i d’altres factors que s’analitzaran posteriorment, la ten-

dència a una major concentració és comuna en els diferents mercats bancaris

europeus. Aquest fet queda palès en el quadre 8.1, que mostra l’evolució del

nombre d’entitats bancàries per als diferents països europeus durant el perío-

de comprès entre 1990 i 1994. En els darrers quatre anys, en tots els països

s’ha reduït el nombre d’entitats operants. I les disminucions encara serien

més importants si es tinguessin només en compte les entitats domèstiques, ja

que en general, durant aquest període, s’han incrementat les implantacions

d’entitats estrangeres.

Quadre 8.1

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ENTITATS BANCÀRIES

1990 1994 Variació

Alemanya 4.557 3.701 (856)

França 2.027 1.608 (419)

Regne Unit 631 571 (60)

Itàlia 1.156 1.002 (154)

Bèlgica 157 147 (10)

Suècia 343 238 (105)

Portugal 268 249 (19)

Espanya 327 316 (11)

Notes:
– Les dades d’Alemanya, França i Suècia inclouen també les «Altres entitats de crèdit» pel seu pes específic dins del sis-

tema creditici.
– Les dades de França no inclouen les entitats monegasques.
Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades contingudes en els capítols precedents i Banco de España,Boletín Estadístico.
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La reducció en el nombre d’entitats té correlació amb un incre-

ment de la concentració bancària en la majoria de països analitzats. Així ho

mostra el quadre 8.2, que mesura el percentatge d’actius controlats per les

cinc primeres entitats bancàries de cada país en relació amb els actius

totals del sector i la seva evolució en els darrers quatre anys. Les bases de

càlcul no són homogènies entre països, però són útils per constatar les

tendències.

Quadre 8.2

EVOLUCIÓ DE LA CONCENTRACIÓ BANCÀRIA 
Actius controlats per les 5 primeres entitats, en percentatge

1990 1994

Alemanya 16,8 18,0

França 42,2 40,8

Regne Unit 19,4 20,4

Itàlia 21,5 23,8

Bèlgica 47,1 50,3

Suècia 71,3 88,2

Portugal 63,7 78,6

Espanya 39,7 52,4

Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades contingudes en els capítols precedents i Servei d’Estudis de ”la Caixa”.

Reorganització de la propietat: privatitzacions 
i desmutualitzacions

Al llarg dels diferents capítols d’aquest treball s’ha observat com una

de les característiques estructurals d’un sistema bancari és la distribució de

la seva propietat. Això comporta que hi hagi sectors bancaris on el pes del

sector públic, i en particular de l’Estat, com a propietari és elevat (Itàlia,

França), mentre que en altres és inexistent (Regne Unit). El ventall de situa-

cions intermèdies és variat, i aquesta diversitat és conseqüència, com mol-

tes altres característiques de cada sector bancari, de l’evolució històrica par-

ticular de cada país.
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D’altra banda, tot i aquesta diversitat, el cert és que els sistemes ban-

caris europeus estan evolucionant cap a una progressiva privatització, espe-

cialment pel que fa a la propietat dels grans bancs comercials.

Com es pot veure en el quadre 8.3, els països on en els darrers anys

el procés de privatització ha estat més intens han estat Portugal, Itàlia i

França (on el 1987 ja s’havien privatitzat la Société Générale, el Crédit

Commercial de France, la Banque Indosuez i el grup Paribas), països on pre-

cisament el protagonisme de l’Estat dins del sector era més important. Ara

bé, en tots els països amb presència de l’Estat al sector bancari hi ha hagut

o estan previstes privatitzacions, si bé algunes són parcials.

En canvi, durant el mateix període, només a Suècia s’ha donat el cas

de nacionalització d’un gran banc. El 1992, l’Estat suec va augmentar la seva

participació al Nordbanken del 77% al 100%; i el 1993 va adquirir el Gota

Bank a través del Nordbanken, que el va absorbir un any després. Darrera

d’aquestes adquisicions, hi havia només la voluntat de l’Estat de solucionar

la greu crisi de solvència que afectava aquestes societats i, de fet, ja ha

començat la reprivatització del Nordbanken.

Entre les raons que impulsen els governs europeus a privatitzar els

bancs estatals n’hi ha d’ideològiques (en el cas del triomf de governs con-

servadors, com va passar a França) i d’econòmiques, ja que les privatitza-

cions generen uns ingressos que ajuden a eixugar els importants dèficits

pressupostaris que pateixen alguns països (per exemple, a Itàlia).

En qualsevol cas, la gestió estatal sol ser més ineficient en un

entorn en constant evolució i cada vegada més competitiu i que, per tant,

exigeix a les entitats bancàries una flexibilitat per a la contínua adaptació

de les seves estratègies i estructures. La difícil situació a què va arribar el

Crédit Lyonnais n’és un exemple prou il·lustratiu. El cert és que la gestió

d’un banc estatal poques vegades es regeix només per criteris de rendibi-

litat. Les implicacions polítiques dificulten la presa de certes decisions

que tinguin un cost social (reestructuracions de plantilles, per exemple) o
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Quadre 8.3

PRINCIPALS PRIVATITZACIONS REALITZADES DES DE 1990 

França

Banque Nationale de Paris 1993

Crédit Local de France 1993

Société Marseillaise de Crédit prevista

Crédit Lyonnais prevista

Itàlia

Credito Italiano 1993

Istituto Mobiliare Italiano 1994, 1995

Banca Commerciale Italiana 1994

Banca Nazionale del Lavoro prevista 1996

Cariplo prevista 1996

Portugal

Banco Totta & Açores 1989, 1990

Banco Fonsecas & Burnay 1991

Banco Espírito Santo & Comercial de Lisboa 1991, 1992

Crédito Predial Português 1992

Banco Português do Atlântico 1990, 1992, 1993

União de Bancos Portugueses 1993

Banco Pinto & Sotto Mayor 1994

Banco de Fomento e Exterior 1996

Suècia

Nordbanken 1995, prevista

Espanya

Argentaria 1993, 1996

Alemanya

Postbank prevista

Bèlgica

CGER-Banque 1993

Société Nationale de Crédit à l’Industrie 1995

Institut National de Crédit Agricole 1995

Font: Elaboració pròpia.

condueixen a operacions que acaben tenint un alt cost econòmic (inver-

sions en companyies o en sectors en dificultats). I a un banc estatal sem-
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pre li és més difícil d’emprendre estratègies de creixement i diversifica-

ció, ja que el seu accionista és refractari a proporcionar el capital addicio-

nal necessari perquè li representa una càrrega financera més per a les

seves finances deficitàries.

Paral·lelament a les privatitzacions, també s’estan produint a diver-

sos països europeus alguns casos de desmutualització. Les desmutualitza-

cions impliquen, en una primera fase, un canvi en la forma jurídica, ja que

comporten la transformació d’entitats de caràcter mutualista en societats

per accions. Posteriorment, i arran precisament de la nova forma jurídica,

pot canviar també la propietat de l’entitat. En concret, si es tractava d’una

entitat pública, pot ser objecte de privatització.

Darrera del fenomen de la desmutualització hi ha la generalització

del model de banca universal als diferents països europeus, la qual cosa

ha comportat una desespecialització dels diferents tipus d’entitats bancà-

ries. En particular, les caixes d’estalvis s’han mostrat especialment dinàmi-

ques a l’hora de diversificar les línies de productes i els mercats i, en

molts casos, aquestes entitats s’han anat convertint en competidors direc-

tes de la banca comercial.

Ara bé, tota estratègia d’expansió ha d’estar sostinguda per una

base de recursos propis adequada i és per això que, en molts països, es va

començar a plantejar la necessitat que les caixes d’estalvis emprenguessin

processos de transformació de la seva forma jurídica (entitats de naturalesa

fundacional amb alguns trets mutualistes) per la de societats per accions,

ja que els facilitava l’accés als mercats de capitals com a font de finança-

ment de les noves activitats. Així mateix, el fenomen de la desmutualitza-

ció ha afectat d’altres tipus d’entitats de caràcter mutualista o cooperatiu,

com és el cas del sector cooperatiu de Suècia (que, després de concentrar-

se en una sola entitat –el Sveriges Föreningsbank–, aquesta es va transfor-

mar el 1992 en una societat anònima, el Föreningsbanken), i de les buil-

ding societies britàniques. Aquestes darreres, tanmateix, amb l’abandona-

ment de la forma mutual també persegueixen l’ampliació de la seva capa-
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citat operativa, per a la qual la legislació manté uns límits restrictius que

no s’apliquen als bancs.

Respecte de les caixes d’estalvis, s’ha constatat que els processos de

transformació en societat anònima han afectat la totalitat del sector en els

casos d’Itàlia i del Regne Unit, o a les entitats més significatives en els de

Suècia, Portugal i Bélgica. Aquests processos han conduït, en certa manera,

a una pèrdua de la identitat de les caixes d’estalvis, ja que, tard o d’hora i en

major o menor grau, les entitats transformades han passat a dependre de

grups financers aliens al sector (cas de la ASLK-CGER, a Bèlgica, o del TSB al

Regne Unit), els quals no tenen per què estar interessats en el manteniment

d’aquells trets que han caracteritzat històricament les caixes d’estalvis.

Únicament mantenen la seva condició fundacional originària les caixes

d’estalvis d’Alemanya, França i també, Espanya, on les legislacions respecti-

ves no han incorporat la possibilitat de conversió. Precisament, el relleu de

les caixes en aquests tres països –en especial, a Alemanya i Espanya, on

comparativament amb la resta de països gaudeixen de les quotes de mercat

més elevades–, els atorga un pes relatiu important en el moviment de les

caixes europees, del que representen més del 70% dels actius totals, d’acord

amb les estadístiques de l’Agrupació Europea de Caixes d’Estalvis.

D’altra banda, es pot concloure que les privatitzacions i les desmutua-

litzacions estan constituint un dels principals revulsius per a la reestructura-

ció d’aquells sectors bancaris per als quals el procés de liberalització i moder-

nització ha estat més recent. Els millors exemples els constitueixen Portugal,

en el cas de les privatitzacions, i Itàlia, pel que fa a les transformacions en

societats per accions. I són dos factors que, en general, estan contribuint a

incrementar la competència i la concentració dels sectors bancaris europeus.

Disminució dels marges financers

S’ha vist també,al llarg d’aquest estudi,que en la majoria de països euro-

peus l’increment de la pressió competitiva en els mercats financers i la reduc-
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ció dels tipus d’interès s’ha traduït en una tendència a la disminució dels mar-

ges d’intermediació. Tal com mostra el gràfic 8.1, aquesta reducció ha estat més

marcada en aquells països que partien d’una situació de marges més elevats i

on el procés de desregulació ha estat més recent. Seria el cas de Portugal,

Espanya i Itàlia, on els marges financers convergeixen cap a nivells similars. En

algun país (com ara Alemanya, on s’observa un lleuger increment del marge

durant el període representat en el gràfic), la reducció dels marges d’interme-

diació va tenir lloc a mitjans de la dècada dels vuitanta. El cas de Suècia també

és especial, ja que, durant aquest període, el sector bancari va patir una profun-

da crisi, arran de la qual es van haver de donar de baixa nombrosos actius de

cobrament molt dubtós i, per tant, van disminuir els actius totals sense que el

marge d’intermediació se’n veiés afectat.
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Gràfic 8.1

EVOLUCIÓ DEL MARGE FINANCER
En percentatge sobre els actius totals mitjans
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Per tal de compensar la disminució dels marges financers, les enti-

tats bancàries dels diferents països europeus estan actuant sobre altres com-

ponents del compte de resultats. D’una banda, desenvolupen noves fonts

d’ingressos. De l’altra, s’estan fent importants esforços encaminats a reduir

les despeses d’explotació. I també s’estan aplicant sistemes més eficaços de

control de la morositat.

Recerca de noves fonts d’ingressos

La pressió sobre els marges financers derivada de la forta competèn-

cia de preus en el sector bancari europeu està acabant amb la pràctica de

realitzar subsidis creuats entre productes i serveis bancaris i, per tant, està

obligant les entitats bancàries a aplicar nous models de fixació de preus

basats en el principi que cada producte o servei ha d’assumir el seu propi

cost. Així, s’està generalitzant la pràctica de cobrar comissions pels serveis

prestats (transferències, xecs, rebuts...), els quals prèviament estaven subsi-

diats mitjançant els tipus d’interès aplicats als productes d’actiu o de passiu.

Una altra via utilitzada per les entitats bancàries europees en aques-

ta recerca de noves fonts d’ingressos consisteix en l’ampliació de les seves

línies tradicionals de negoci per tal d’oferir una gamma completa de pro-

ductes financers. És tracta de l’Allfinanz, un terme alemany que s’ha gene-

ralitzat per definir l’estratègia de desenvolupar grups financers que cobrei-

xin, a través de filials especialitzades (asseguradores, gestores de fons d’in-

versió, societats de valors...), totes aquelles àrees de serveis financers a les

quals l’entitat bancària no té accés de forma directa.

I, el que és més important, darrera del concepte de l’Allfinanz hi ha

la idea d’incrementar els ingressos de l’entitat bancària mitjançant la utilit-

zació de la seva xarxa d’oficines per a la distribució dels productes de les

seves filials, a canvi d’una comissió. Així, per exemple, la pràctica de la ban-

cassurance (comercialització d’assegurances de vida i de pensions a través

de les oficines bancàries) s’està estenent amb força, ja que els bancs gaudei-
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xen de certs avantatges en relació amb les companyies d’assegurances, com

ara una base de clients estable sobre els quals disposen de prou informació

per realitzar-ne una segmentació, una àmplia xarxa d’oficines a les quals

acudeixen els clients, i una marca coneguda.

Finalment, el desenvolupament dels mercats financers internacio-

nals permet als bancs d’oferir als seus clients nous i sofisticats productes i

serveis basats en aquests mercats (futurs, opcions, swaps), o de participar

en el procés de desintermediació financera mitjançant el servei de

col·locació d’emissions. A més, moltes entitats han incrementat les activats

per compte propi dins d’aquests mercats (monetaris, de capitals, de divi-

ses, de derivats financers). Això implica que, en els comptes de resultats,

estan adquirint un major protagonisme els resultats per operacions finan-

ceres, els quals formen part dels productes ordinaris nets i es caracteritzen
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per una major volatilitat en relació amb les partides que conformen el mar-

ge financer tradicional.

El gràfic 8.2 mostra que el percentatge dels productes ordinaris nets

(que comprenen tant les comissions per serveis prestats com els resultats proce-

dents de les operacions financeres per compte propi) sobre els actius totals pre-

senta els darrers anys una tendència creixent en la majoria de països europeus,

malgrat la flexió registrada el 1994 per la disminució dels rendiments per opera-

cions financeres (els quals, el 1993, havien estat excepcionalment positius) i

reflecteix,per tant, la major volatilitat d’aquestes partides.

Control de les despeses d’explotació

El control de les despeses d’explotació és la segona opció de què

disposen les entitats bancàries per tal de compensar la reducció dels mar-

ges financers. En el gràfic 8.3 es posa de manifest com la disminució o, si

més no, el control dels pes que representen les despeses d’explotació sobre

el total de balanç és una tendència generalitzada en els diferents mercats

bancaris europeus.

En aquest sentit, els països que partien d’uns nivells de costos més

elevats (Itàlia, Regne Unit, Espanya, Portugal) són també els que han experi-

mentat majors reduccions; mentre que, en d’altres amb nivells menors

(França, Alemanya, Bèlgica), la tendència ha estat de contenció total. Un cas a

part el constitueix Suècia, on l’augment del pes de les despeses d’explotació

sobre el total de balanç cal atribuir-lo no tant al propi comportament de les

despeses (a nivell absolut han experimentat una contenció i, fins i tot, una

lleugera disminució des del 1991) com al fet que, també des de 1991, els

actius totals del sector bancari s’han reduït en prop d’un 10%.

Les actuacions sobre les xarxes d’oficines i les plantilles, i l’automa-

tització són les principals eines que estan utilitzant les entitats bancàries

europees per tal de reduir els costos operatius i, per tant, incideixen direc-

tament en la configuració dels seus canals de distribució.
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Així, el quadre 8.4 mostra que entre 1990 i 1994 ja es detecta una

tendència a reduir el nombre d’oficines i el d’empleats que treballen en els

sectors bancaris dels diferents països analitzats. Les excepcions a la tendèn-

cia general obeeixen a particularitats del sector bancari en qüestió. Així, els

creixements que presenta Alemanya es deuen a la bancarització de l’antiga

RDA; en el cas d’Itàlia, l’explicació es troba en la tardana liberalització de la

capacitat d’expansió geogràfica, que no va arribar fins al 1990. Una situació

semblant és la de Portugal, on la modernització del sistema bancari és molt

recent, o la del sector bancari espanyol, on les caixes d’estalvis –que repre-

senten al voltant d’un 40% del sector– no van poder expandir-se fora dels

seus territoris d’origen fins al 1989. Amb tot, en aquests dos darrers països el

nombre d’empleats bancaris també s’ha reduït.
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Gràfic 8.3

EVOLUCIÓ DE LES DESPESES D’EXPLOTACIÓ
En percentatge sobre els actius totals mitjans
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L’evolució de les ratios de servei bancari presenta tendències simi-

lars: disminució del nombre d’oficines i, especialment, de la població bancà-

ria en relació amb la població total en bona part dels països estudiats i

tendència cap a una reducció de la dimensió de les oficines, mesurada com

la mitjana d’empleats que treballen en una oficina bancària.

Quadre 8.4

EVOLUCIÓ D’OFICINES I EMPLEATS
A 31 de desembre

1990 1994 Variació

Oficines

Alemanya 47.837 48.132 295

França 25.742 25.389 (353)

Regne Unit (1) 14.021 12.121 (1.900)

Itàlia 17.721 23.120 5.399

Bèlgica 8.931 7.791 (1.140)

Suècia 3.251 2.690 (561)

Portugal (2) 3.132 3.988 856

Espanya 33.978 35.096 1.118

Empleats

Alemanya 668.850 728.850 60.000

França 399.140 382.435 (16.705)

Regne Unit (1) 380.400 320.800 (59.600)

Itàlia 352.412 356.199 3.787

Bèlgica 81.027 76.270 (4.757)

Suècia 45.329 43.203 (2.126)

Portugal (2) 65.262 63.895 (1.367)

Espanya 251.693 246.387 (5.306)

(1) Només retail banks.

(2) Evolució entre 1991 i 1994.
Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades contingudes en els capítols precedents i Servei d’Estudis de ”la Caixa”.

Al marge de les tendències esmentades, de la comparació entre països

de les ratios de servei bancari caldria assenyalar l’existència de dos models
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bàsics: països amb menor densitat d’oficines, però on aquestes són de dimen-

sions grans (Regne Unit, Suècia, Itàlia, Portugal), i països amb una gran densi-

tat d’oficines, però de dimensions reduïdes (Espanya, Bèlgica), mentre que la

resta de països ocupa posicions intermèdies en ambdós indicadors. A conse-

qüència d’aquest contrast, la relació entre empleats bancaris i població total

és molt més homogènia entre els diferents països, la qual cosa fa que no sigui

possible afirmar que uns països estiguin més «bancaritzats» que els altres.

Desenvolupament tecnològic

En estreta relació amb el punt anterior, en el quadre 8.5 s’observa

que en el període 1990-1994 han augmentat de forma notable i, en alguns

casos, fins i tot espectacular, el nombre de caixers automàtics instal·lats per

les entitats bancàries d’arreu d’Europa. En només quatre anys, els països

que figuren en aquest estudi han instal·lat més de 53.000 caixers automà-

tics, la qual cosa representa un increment del 79%. La densitat de les xarxes

de caixers s’ha incrementat de forma paral·lela i se situava, a la fi de 1994,

en valors superiors als tres caixers per cada 10.000 habitants. El sector ban-
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cari espanyol presenta la densitat més elevada, amb una xifra de 6,4 caixers

per cada 10.000 habitants.

Quadre 8.5

EVOLUCIÓ DELS CAIXERS AUTOMÀTICS

Nombre de caixers Caixers per 10.000 hab.

1990 1994 Variació 1990 1994

Alemanya 8.700 27.500 18.800 1,1 3,4

França 14.369 20.533 6.164 2,5 3,5

Regne Unit 17.353 20.165 2.812 3,0 3,5

Itàlia 7.220 18.672 11.452 1,3 3,3

Bèlgica (*) 1.374 2.851 1.477 1,4 2,8

Suècia (*) 2.118 2.235 117 2,5 2,6

Portugal (*) 1.293 3.561 2.268 1,3 3,6

Espanya 15.138 25.069 9.931 3,9 6,4

(*) Evolució entre 1990 i 1993.
Fonts: Banking Automation Bulletin for Europe; OCDE, Main Economic Indicators, i elaboració pròpia.

Amb la instal·lació de caixers automàtics, les entitats aconsegueixen,

d’una banda, una reducció de costos, ja que s’automatitzen aquelles tasques

més repetitives i de menor valor afegit, de manera que els empleats poden

dedicar més temps a tasques comercials i a la prestació d’atenció més per-

sonalitzada als clients que així ho requereixin, i tot ha de redundar en una

millora dels resultats aconseguits per l’oficina. D’altra banda, es millora la

qualitat de servei al client, ja que pot realitzar bona part de l’operativa nor-

mal en règim d’autoservei les 24 hores del dia.

El ràpid creixement del parc de caixers automàtics a Europa és

només un dels exemples més visibles del protagonisme que, els darrers

anys, la tecnologia està adquirint com a part de l’estratègia bancària. Com

en el cas dels caixers, el desenvolupament tecnològic està impulsant l’a-

parició de nous canals de distribució, com ara la banca per telèfon o via

ordinador personal (home banking) o de productes amb un alt compo-

nent tecnològic (targetes de dèbit i de crèdit, targetes-moneder, terminals

punt de venda). Tot això, en principi, no ha de restar protagonisme a l’ofi-
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cina bancària tradicional, a través de la qual és més fàcil iniciar la relació

amb un client, i és necessària també per comercialitzar productes més

complexos (préstecs, plans de pensions...) i per resoldre problemes que

puguin tenir els clients.

D’altra banda, el desenvolupament tecnològic està incidint en

altres àrees del negoci bancari i les està transformant, especialment pel

que fa a l’obtenció d’informació per facilitar la gestió, tant financera com

comercial. Així, per exemple, en l’àrea comercial, gràcies a la tecnologia

es poden explotar sofisticades bases de dades amb informació sobre la

clientela, mitjançant les quals és molt més fàcil determinar aquells seg-

ments de clients a qui oferir un determinat producte. El control dels dife-

rents riscos inherents a l’activitat bancària es veu també afavorit pel

desenvolupament de la tecnologia.

En definitiva, la tecnologia s’està convertint cada vegada més en un

factor clau per a la competitivitat de les entitats bancàries; i el procés d’in-

novació tecnològica, en un dels més determinants en la configuració de la

banca del futur.

Morositat: causes i conseqüències

Finalment, una altra de les lliçons que han après les entitats bancà-

ries europees en els darrers anys és l’extrema importància que el control

del risc té dins de la gestió bancària. En la història recent de la majoria de

països europeus, hi ha hagut greus episodis de crisis bancàries que compar-

teixen una mateixa causa: l’accelerat creixement de les inversions credití-

cies durant la segona meitat dels anys vuitanta –període caracteritzat per

una conjuntura d’expansió econòmica–, que no va anar acompanyat per

una adequada avaluació del risc en què s’estava incorrent.

La factura la van haver de pagar poc després. El Regne Unit va ser el

primer que va patir els efectes de la recessió. En el període 1989-1992 es va

produir una dràstica reducció dels beneficis bancaris, motivada pels elevats

290 ■ EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES



sanejaments de crèdits que es van haver de realitzar. A Suècia, i pel mateix

motiu, l’Estat va haver de salvar el sector bancari de fer fallida en el període

1991-1993. La banca francesa també està experimentat greus problemes de

morositat des del 1992. I a Espanya i Itàlia també es van disparar les provi-

sions per a insolvències el 1992-1993.

L’increment de les dotacions als fons de provisió per a insolvències

es va sumar, doncs, a la disminució del marges financers com a factor pena-

litzador dels comptes de resultats.

A la llum d’aquestes experiències, les entitats bancàries s’han cons-

cienciat de la importància de les funcions d’avaluació del risc en la conces-

sió de crèdits i de la gestió del risc en general, i estan potenciant els siste-

mes de control intern. En molts països, les autoritats supervisores també

han incrementat les mesures de control.

Una vegada superada la recessió econòmica, una altra qüestió que

es planteja és que les entitats, més conscients de la necessitat de mesurar

bé el risc de les seves inversions i de no aventurar-se en projectes poc

clars, s’estan començant a trobar en situacions d’excedents de liquiditat.

El bancs britànics, que són els primers que han sortit clarament de la crisi

i ja estan obtenint alts nivells de beneficis, en constitueixen el millor

exemple. I, en aquest sentit, l’interès que els bancs britànics mostren

actualment per les building societes es podria justificar per l’atractiu que

aquestes entitats tenen com a inversió –tant pel que fa a la seva rendibili-

tat com a les ratios d’eficiència–, ja que els permet de diversificar d’una

manera segura i ràpida les línies de negoci. Aquesta es podria convertir,

doncs, en una nova raó per a l’augment de la concentració bancària a

Europa.
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8.3. Es va cap a un sector bancari europeu únic?

Al llarg d’aquest estudi també s’ha vist que, entre les forces de canvi

que estan incidint en els diferents sistemes bancaris, una d’important és el

nou marc concurrencial que es deriva del procés de creació d’un mercat

únic bancari dins de la Unió Europea.

En aquest sentit, s’han establert les bases jurídiques per posar en

marxa un mercat bancari europeu. La implementació, a les respectives

legislacions dels països membres de la Unió Europea, dels principis con-

tinguts a la Segona Directiva de Coordinació Bancària («passaport euro-

peu», reconeixement mutu, control per part del país d’origen), juntament

amb l’adaptació de les altres directives en matèria bancària (fons propis,

solvència, grans riscos, supervisió en base consolidada, comptes anuals,

normes de transparència amb la clientela, sistemes de garantia de dipò-

sits), ha conduït a una aproximació de les legislacions dels diferents paï-

sos. Així, en major o menor mesura, les autoritats monetàries dels dife-

rents països europeus han emprès un procés de desregulació per tal d’afa-

vorir la competència dins del propi mercat i d’evitar, per tant, que les enti-

tats domèstiques es trobin en situació de desavantatge competitiu en rela-

ció amb les entitats procedents d’altres països de la Unió Europea, les

quals poden operar segons les possibilitats que els ofereixen les legisla-

cions dels seus països d’origen. I, d’altra banda, l’adopció de la normativa

comunitària en matèria bancària ha representat també la implantació del

model de banca universal en els països de la Unió Europea, la qual cosa

implica que entitats que abans tenien limitada la seva activitat a segments

concrets ara tenen accés a d’altres productes i mercats. I a la inversa, que

segments restringits a un tipus d’institució (finançament a llarg termini,

crèdit a l’habitatge...) hagin quedat oberts a tot tipus d’entitats. Tot plegat

es tradueix en un increment de la competitivitat en el sector.

Això no obstant, el cert és que des de l’entrada en vigor de l’Acta

Única Europea han escassejat dins de la Unió Europea les implantacions o

preses de participació transnacionals d’especial relleu, sobretot pel que fa a
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les activitats de banca al detall o de banca comercial. Al contrari, les entitats

bancàries dels països membres de la Unió Europea han preferit centrar-se

en reforçar i reestructurar les seves estratègies en el mercat domèstic, i la

preocupació per desenvolupar una estratègia europea ha passat a un segon

pla. Les raons per a aquest canvi d’orientació es trobarien, d’una banda, en

el fet que durant aquests darrers anys la majoria de països europeus han tra-

vessat una conjuntura recessiva, poc propícia, per tant, a l’ampliació de les

activitats bancàries a l’estranger. D’altra banda, els mateixos canvis esdevin-

guts en molts països arran del procés d’harmonització i desregulació abans

esmentat han fet que moltes entitats preferissin centrar-se a fer front a la

nova situació competitiva dins del mercat intern. Finalment, no s’han d’obli-

dar les dificultats inherents a la mateixa activitat de banca al detall, que

necessita una àmplia xarxa d’oficines per ser efectiva, la qual cosa no és mai

fàcil ni, encara menys, econòmic d’aconseguir.

Aquest fet queda reflectit en el gràfic 8.5, el qual mostra que al vol-

tant del 60% de les operacions d’adquisició o fusió dutes a terme pels

bancs dels principals països europeus durant el període 1989-1994 han

tingut com a objectiu una entitat financera (bancs o altres entitats de crè-

dit, societats de valors, d’inversió col·lectiva o d’assegurances) del mateix

país. Les adquisicions d’entitats de la resta de països europeus s’han situat

en un segon pla. En qualsevol cas, totes les fusions entre grans bancs euro-

peus han estan protagonitzades per entitats del mateix país; mentre que

l’adquisició de bancs de dimensió petita o mitjana, juntament amb l’esta-

bliment d’aliances amb o sense intercanvi accionarial, han constituït els

mitjans més utilitzats pels grans bancs per desenvolupar una activitat

comercial en d’altres mercats europeus.

Així doncs, i deixant de banda les activitats de banca d’inversió i de

banca de negocis, que per la seva naturalesa ja fa temps que es desenvolu-

pen com a mínim a escala europea, a la Unió Europea s’està encara molt

lluny d’un mercat únic bancari real i cal, en canvi, continuar parlant dels

diferents mercats bancaris nacionals, cadascun dels quals té una major o
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menor tendència a l’obertura cap a l’exterior, però que conserven les seves

peculiaritats derivades de les diferents evolucions històriques i de l’existèn-

cia de normes nacionals molt diferents que afecten el negoci bancari (legis-

lació mercantil, fiscalitat, procediments judicials, règim de secret bancari,

etc.). Amb la consecució, en el futur, d’una moneda única i un mercat

monetari únic i tot el que això comporta (sobretot la desaparició del risc de

canvi com a element distorsionador per a la lliure circulació de capitals), es

farà sens dubte un pas molt important per assolir un mercat bancari sense

fronteres, si bé la subsistència de les esmentades diferències en els ordena-

ments jurídics nacionals mantindrà sempre un cert grau de compartimenta-

ció dels mercats bancaris.
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Gràfic 8.5

ADQUISICIONS DELS BANCS EUROPEUS ENTRE 1989 i 1994
Distribució de les entitats financeres adquirides segons el país d’origen
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