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El 1996 el Servei d’Estudis de ”la Caixa”va publicar, en aquesta mateixa col·lecció,
el volum «El sector bancari europeu: panorama i tendències».Aquest volum reco-
llia les característiques bàsiques dels sectors bancaris més representatius de la
Unió Europea,escollits principalment sobre la base del criteri de la dimensió,ente-
sa com el volum total d’actius del sistema.Aquest nou treball presenta una segona
part dedicada als sectors bancaris de la resta de països que componen la Unió
Europea: Països Baixos, Luxemburg, Àustria, Dinamarca, Irlanda, Finlàndia i Grècia.

També inclou una descripció de l’estructura i de les principals característiques del
sistema bancari d’Espanya, amb dades actualitzades el 31 de desembre de 1997.
S’ha aprofitat aquesta actualització per recollir en el text diversos temes d’interès
que han estat objecte d’atenció per part del Servei d’Estudis de ”la Caixa”
durant els últims mesos. En primer lloc, la diferent evolució dels fons d’inversió i
dels dipòsits a termini com a instruments de captació d’estalvi, la incidència de la
fiscalitat en el tema i les conseqüències que de tot això es deriven. En segon lloc,
l’anàlisi de l’evolució dels empleats i de les oficines de bancs i caixes d’estalvis
durant el període 1975-1997, la seva incidència en la productivitat i el detall del
comportament de les deu primeres entitats de crèdit. En últim lloc, l’anàlisi de l’e-
volució històrica i de la situació actual dels sistemes de garantia de dipòsits,en par-
ticular del Fons de Garantia de Dipòsits en Establiments Bancaris i el Fons de
Garantia de Dipòsits en Caixes d’Estalvis.

Finalment, aquest volum presenta un resum dels trets més rellevants de cada país
amb l’objectiu de permetre una ràpida visualització de cada sistema bancari i, a
manera de conclusió, un comentari sobre determinats aspectes estratègics que es
dedueixen d’aquest estudi i que fonamentalment es refereixen a les forces bàsi-
ques de canvi que estan incidint en els diferents sistemes bancaris de la Unió
Europea,prestant una atenció particular als importants processos de concentració
que estan canviant el panorama bancari de manera radical.
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PRESENTACIÓ

Des dels estaments més diversos s’està plantejant la proximitat

d’una allau de fusions a nivell europeu que generaria una configuració

del panorama bancari de la Unió Europea molt diferent a l’actual. El

procés de concentració bancària és, potser, l’exemple més representatiu

de les profundes transformacions estructurals que estan afectant, i pro-

bablement afectaran en el futur, la banca europea, i justifica l’interès

d’una anàlisi sistemàtica dels trets característics dels sectors bancaris de

cadascun dels països que componen la Unió Europea.

El 1996 el Servei d’Estudis de ”la Caixa” va publicar el primer

volum dedicat a aquest tema. En aquella ocasió, la tria de països es va

realitzar segons el criteri bàsic de la dimensió –mesurada com el volum

total d’actius del sistema–, que va justificar la inclusió dels sectors ban-

caris d’Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia i Espanya. Així mateix, es

van incloure els sistemes de Bèlgica i de Suècia, representants, respectiva-

ment, del Benelux i d’Escandinàvia, i el de Portugal, per la seva proximi-

tat geogràfica al nostre país. Ara apareix la segona part dedicada a la

resta de països, de manera que el lector pot disposar de la visió completa

del sector bancari de tota la Unió Europea. Al mateix temps, s’han ac-

tualitzat les dades i la descripció del sistema bancari espanyol i s’han

afegit alguns estudis sobre temes puntuals d’interès. En particular, s’ha

tractat amb més profunditat el tema de la desintermediació de l’estalvi i

s’ha comparat la dinàmica recent dels fons d’inversió i dels dipòsits a

termini; s’ha analitzat l’evolució de l’ocupació bancària i de les xarxes

d’oficines en els últims vint anys, i també ha merescut més atenció l’evo-

lució històrica i l’estat actual dels fons de garantia de dipòsits.

El present treball ha estat dirigit per Josep M. Liso, director

d’Estudis Bancaris del Servei d’Estudis, i realitzat per Teresa Balaguer i
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Montserrat Soler, economistes de l’esmentat Servei. En la seva elabora-

ció, han seguit la mateixa pauta d’anàlisi utilitzada en el primer

volum, amb l’objectiu d’aconseguir una visió clara, sintètica i completa

de les característiques bàsiques dels diferents sistemes bancaris estu-

diats. Confiem, per tant, que contribueixi a un coneixement més deta-

llat de la situació actual d’aquests sistemes i que ajudi a entendre les

substancials transformacions estructurals a les quals estan sotmesos.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Març, 1999
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INTRODUCCIÓ

El 1996 el Servei d’Estudis de ”la Caixa” va publicar el volum «El sec-

tor bancari europeu: panorama i tendències», que recollia les característi-

ques bàsiques dels sectors bancaris més representatius de la Unió Europea,

escollits principalment en funció del criteri de la dimensió, mesurada com

el volum total d’actius del sistema. La bona acollida i l’interès detectats res-

pecte a aquest text ens han animat a presentar-ne una segona part, dedicada

als sectors bancaris de la resta de països que componen la Unió Europea. Si

el fet de poder disposar d’una visió del sector bancari europeu ja justificava

l’esforç a realitzar, l’interès de les característiques i de l’evolució que pre-

senten determinats països amplia la utilitat del treball elaborat.

Sense pretendre ser exhaustius en aquesta introducció, es poden

destacar alguns dels trets més significatius. Els Països Baixos, per exemple,

ha estat un país pioner en el desenvolupament de la bancassurance i, al

llarg de la dècada actual, ha assistit a la creació de potents grups financers

de la talla d’ING Group, Rabobank i Fortis, grup que, a més a més, té caràc-

ter transnacional, ja que aglutina entitats bancàries i asseguradores dels

Països Baixos i de Bèlgica. A Àustria s’han produït algunes de les operacions

de concentració més importants en l’àmbit domèstic, que han afectat dues

de les caixes d’estalvis més grans: Bank Austria i Erste Bank. Diverses carac-

terístiques fan del sistema bancari de Luxemburg un cas especial dins de la

Unió Europea: la banca tradicional per a particulars i empreses té, lògica-

ment, unes dimensions molt reduïdes i les activitats dominants són les ope-

racions als mercats internacionals de capitals i la gestió de patrimonis i de

fons d’inversió. En aquest sentit, Luxemburg ocupa la quarta posició en el

rànquing mundial d’entitats d’inversió col·lectiva pel volum de fons admi-

nistrats. D’altra banda, a diferència de la tendència observada a la majoria de

països de la Unió Monetària, el personal empleat al sector bancari d’Irlanda

ha augmentat de forma considerable. Aquest fet és conseqüència del desen-

volupament del Centre de Serveis Financers Internacionals, a Dublín, on
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s’ha instal·lat un bon nombre d’entitats financeres internacionals. A més

dels països esmentats, es descriuen al llibre els sistemes bancaris de

Dinamarca, Finlàndia i Grècia. S’ha procurat actualitzar al màxim la informa-

ció quantitativa i s’ha treballat en tots els casos amb xifres del tancament de

l’exercici 1996.

El llibre inclou també una posada al dia del sistema bancari

d’Espanya, amb dades actualitzades a 31 de desembre de 1997. S’ha aprofitat

aquesta actualització per recollir al text diversos temes d’interès que han

estat objecte d’atenció per part del Servei d’Estudis de ”la Caixa” durant els

últims mesos. En primer lloc, la diferent evolució dels fons d’inversió i dels

dipòsits a termini com a instruments de captació d’estalvi, la incidència de la

fiscalitat en el tema i les conseqüències que se’n deriven. En segon lloc,

l’anàlisi de l’evolució dels empleats i de les oficines de bancs i caixes d’estal-

vis durant el període 1975-1997, la seva incidència en la productivitat, junta-

ment amb el detall del comportament de les deu primeres entitats de crèdit.

Finalment, l’anàlisi de l’evolució històrica i la situació actual dels sistemes de

garantia de dipòsits, en particular del Fons de Garantia de Dipòsits en

Establiments Bancaris i del Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d’Estalvis.

Tal com es va fer en l’anterior volum sobre el sistema bancari eu-

ropeu, s’ha seguit un esquema comú d’anàlisi. Cada país es presenta en un

capítol independent que es divideix en tres apartats principals:

■ Al primer apartat, es fa una exposició resumida de l’organització institu-

cional del sistema bancari, s’indica 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’inclou un esquema gràfic del sector.

■ Al segon apartat, s’exposa l’estructura del sector, començant per una

descripció quantitativa: per a cada categoria d’entitat es presenta el

nombre d’entitats operants, d’oficines i d’empleats, les respectives quo-

tes de mercat relatives a les principals magnituds de negoci i també les

respectives estructures percentuals de balanç com a indicador general
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del tipus d’activitat desenvolupada per cada categoria d’entitat. Tot

seguit es realitza un retrat qualitatiu de cada tipus d’entitat de crèdit i

s’inclouen les dades dels principals grups i entitats individuals.

■ El tercer apartat descriu les principals característiques de cada sistema

bancari en funció d’una sèrie de paràmetres comuns: dimensió, concen-

tració, pes del sector públic, internacionalització, sistemes de garantia

de dipòsits, servei bancari, rendibilitat i solvència. Amb això no sola-

ment es pot obtenir una comprensió global del sistema, sinó que, a més

a més, es facilita la comparació entre països.

L’últim capítol presenta un resum dels trets més rellevants de cada

país, amb l’objectiu de permetre una ràpida visualització de cada sistema

bancari, i –a manera de conclusió– un comentari de determinats aspectes

estratègics que es dedueixen de l’estudi realitzat i que, en el fons, fan

referència a les forces bàsiques de canvi que estan incidint en els diferents

sistemes bancaris de la Unió Europea.

Per acabar, només queda referir-se a la metodologia utilitzada en la

tria de les fonts d’informació. Per tal d’assegurar la màxima fiabilitat de les

dades, s’ha tingut en compte, en primer lloc, la informació i les estadístiques

publicades pels bancs centrals, els organismes de supervisió i les associa-

cions bancàries dels diferents països. També s’han consultat els informes

anuals de les entitats més representatives. Com es pot deduir fàcilment, es

tracta d’un conjunt d’informació molt dispersa i poc elaborada, el que ha

implicat un considerable esforç d’anàlisi.
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I. EL SISTEMA BANCARI D’ESPANYA

1.1. Organització institucional

A Espanya l’organització de l’activitat creditícia ha estat confiada a

diverses disposicions legislatives, entre les quals cal esmentar:

■ Reial Decret Legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, que va adaptar les lleis

espanyoles als preceptes de la primera directiva de coordinació bancà-

ria i que conté la definició d’entitat de crèdit i l’enumeració de les enti-

tats que s’hi conceptuen.

■ Llei 26/1988, de 29 de juliol, de disciplina i intervenció de les entitats de

crèdit, que estableix un règim comú de supervisió de les entitats de crè-

dit i en traça el marc global d’actuació.

■ Llei 3/1994, de 14 d’abril, que trasllada a l’ordenament espanyol la sego-

na directiva de coordinació bancària i l’articulat de la qual amplia o

modifica el contingut de les dues normes precedents, en el sentit d’a-

daptar-lo a aquesta directiva.

Així, segons es desprèn de les normes esmentades, el sistema crediti-

ci espanyol està compost pels bancs, les caixes d’estalvis, les cooperatives

de crèdit, l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i els establiments financers de

crèdit (EFC). Les tres primeres categories d’entitats configuren el sistema

bancari en sentit estricte, ja que són les úniques autoritzades amb caràcter

general a captar fons reemborsables del públic en forma de dipòsit. Per la

seva banda, els EFC tenen la consideració d’entitats de crèdit, però no

poden captar dipòsits del públic. La seva activitat principal consisteix en

una o en diverses de les següents: préstecs i crèdits, inclosos el crèdit al

consum, el crèdit hipotecari i el finançament de transaccions comercials; el

factoring; l’arrendament financer; l’emissió i la gestió de targetes de crèdit, i
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la concessió d’avals i de garanties. El règim jurídic dels establiments finan-

cers de crèdit està desenvolupat al Reial Decret 692/1996, de 26 d’abril.

Pel que fa a l’ICO, té la consideració d’Agència Financera de l’Estat i,

entre les seves funcions, hi ha les de contribuir a pal·liar els efectes econò-

mics produïts per situacions de greu crisi econòmica, catàstrofes naturals o

altres supòsits similars i les d’actuar com un instrument d’execució de

determinades mesures de política econòmica, sempre seguint instruccions

del Govern. El seu règim jurídic i financer està regulat al Reial Decret Llei

12/1995, que li prohibeix expressament la captació de fons per mitjà de

dipòsits del públic.

Totes les entitats de crèdit estan subjectes a la supervisió, control i

inspecció del banc central del sistema, el Banc d’Espanya, el règim i les fun-

cions del qual estan regulats a la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del

Banc d’Espanya. D’altra banda, la Llei 12/1998, de 28 d’abril, modifica l’an-

terior, per assegurar la plena integració del Banc d’Espanya al Sistema

Europeu de Bancs Centrals, i reconeix, entre altres extrems, les potestats del

Banc Central Europeu en la definició de la política monetària de l’àrea de

l’euro –i la seva execució pel Banc d’Espanya– i les facultats de la Comu-

nitat Europea en relació amb la política de canvi.

A més de la supervisió del sistema creditici, el Banc d’Espanya exer-

ceix les funcions de gestió de les reserves de divises i de metalls preciosos

no transferides al Banc Central Europeu, de promoció del bon funciona-

ment i de l’estabilitat del sistema financer, d’emissió i posada en circulació

dels bitllets i les monedes de curs legal, de prestació dels serveis de tresore-

ria del deute públic, d’assessorament al Govern, i d’elaboració i publicació

d’estadístiques relacionades amb les seves funcions.

El gràfic 1.1 presenta l’esquema bàsic d’organització del sector cre-

ditici espanyol, on figuren els òrgans de supervisió, les diferents categories

d’entitats de crèdit i les principals associacions.
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1.2. Estructura del sistema

S’ha vist a l’apartat anterior que a Espanya hi ha, a finals de 1997,

tres grups d’entitats de crèdit: les entitats de dipòsit (que configuren el sis-

tema bancari), els establiments financers de crèdit (EFC) i l’Institut de

Crèdit Oficial (ICO). El seu pes específic dins del conjunt del sistema credi-

tici queda reflectit al quadre 1.1.
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Gràfic 1.1
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Quadre 1.1

ENTITATS DE CRÈDIT: ESTRUCTURA
A 31 de desembre de 1997

Actius Inversions Recursos
Nombre totals creditícies aliens (1)

d’entitats % % %

Sistema bancari 304 95,1 93,3 96,6

EFC 108 2,1 4,2 0,5

ICO 1 2,8 2,5 3,0

TOTAL 413 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Total, en milers

de milions de pessetes 149.337 69.477 87.484

(1) Inclou dèbits a clients, dèbits representats per valors negociables i passius subordinats.
Fonts: AEB,Anuario Estadístico de la Banca en España;CECA,Anuario Estadístico;UNACC,Anuario;Banc d’Espanya,
Boletín Estadístico, i elaboració pròpia.

En aquest quadre es comprova que les entitats més rellevants al sis-

tema creditici són les que constitueixen el sistema bancari, el balanç de les

quals representa el 95,1% del balanç agregat de les entitats de crèdit, men-

tre que els seus crèdits i els seus recursos aliens representen, respectiva-

ment, el 93,3% i el 96,6%. En canvi, el pes relatiu dels EFC i de l’ICO és molt

poc significatiu. Destaca la quota per inversions creditícies dels EFC, ja que

el seu objecte social el constitueix el finançament especialitzat (crèdit hipo-

tecari, leasing, factoring, crèdit al consum, etc.). Així i tot, aquesta quota

amb prou feines supera el 4% del total de crèdits concedits pel conjunt del

sistema creditici.

Per aquest motiu, l’anàlisi del sector creditici se centrarà de forma

exclusiva en el sistema bancari i en els tres tipus d’entitats que el configu-

ren: bancs, caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit. Aquestes tres catego-

ries difereixen només en la forma jurídica, ja que estan legalment equipara-

des pel que fa a les possibilitats operatives i estan subjectes a les mateixes

normes de supervisió. El quadre 1.2 presenta la importància relativa de

cadascuna segons les principals magnituds de negoci.
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Quadre 1.2

ESTRUCTURA DEL SISTEMA BANCARI
A 31 de desembre de 1997

Entitats Actius Inversions Recursos
totals creditícies aliens (1)

Nombre % % % %

Bancs (2) 158 52,0 64,1 58,6 52,3

Caixes d’estalvis 51 16,8 32,6 37,4 43,3

Cooperatives de crèdit 95 31,3 3,3 4,0 4,5

TOTAL 304 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Total, en milers

de milions de pessetes 141.986 64.828 84.505

(1) Inclou dèbits a clients, dèbits representats per valors negociables i passius subordinats.
(2) Bancs residents i sucursals de bancs estrangers, inclosos els de la Unió Europea.
Fonts: AEB,Anuario Estadístico de la Banca en España;CECA,Anuario Estadístico;UNACC,Anuario;Banc d’Espanya,
Boletín Estadístico, i elaboració pròpia.

A primera vista, destaca el protagonisme dels bancs i de les caixes

d’estalvis, mentre que el tercer grup d’entitats, les cooperatives de crèdit, té

una quota poc rellevant, que oscil·la entre el 3,3% del balanç agregat del

sector i el 4,5% dels recursos aliens. El quadre 1.3 completa aquesta aproxi-

mació global a l’estructura del sistema, ja que mostra la distribució de les

oficines i dels empleats per tipus d’entitat.

Així mateix, es presenta en el quadre 1.4 l’estructura de balanç de

les principals categories d’entitats de dipòsit, on es poden apreciar, tot i que

de manera molt global, les diferències entre entitats pel que fa al tipus de

negoci.

D’altra banda, s’ha cregut interessant complementar aquesta infor-

mació amb la que figura al quadre 1.5, en què es presenta l’estructura dels

balanços en funció del sector del qual es reben els recursos o al qual es diri-

geix el finançament, i que és la que utilitza el Banc d’Espanya. El contingut

d’aquests quatre quadres servirà de marc de referència en la descripció de

les principals característiques de cada tipus d’entitat de dipòsit espanyola

que es realitza a continuació.
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Quadre 1.3

MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1997

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Bancs 17.727 46,8 138.386 57,2

Caixes d’estalvis 16.647 44,0 90.853 37,5

Cooperatives de crèdit 3.493 9,2 12.747 5,3

TOTAL 37.867 100,0 241.986 100,0

Fonts: AEB,Anuario Estadístico de la Banca en España;CECA,Anuario Estadístico;UNACC,Anuario, i elaboració prò-
pia.

Quadre 1.4

ESTRUCTURA DE BALANÇ PER CATEGORIES D’ENTITATS
A 31 de desembre de 1997

Caixes Cooperatives Total
Bancs (1)

d’estalvis de crèdit sector

Tresoreria i entitats de crèdit 33,7 19,8 27,5 28,7

Inversions creditícies 42,4 51,6 55,5 46,1

Valors de renda fixa 14,3 19,4 8,4 15,8

Valors de renda variable 3,9 4,0 3,5 3,9

Immobilitzat 1,8 3,4 3,2 2,4

Altres comptes 3,8 1,9 1,9 3,1

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

Entitats de crèdit 37,8 11,7 7,3 27,7

Dipòsits 49,3 76,9 79,2 60,0

Emprèstits 4,0 3,1 0,3 3,6

Altres comptes 4,0 3,1 1,1 3,6

Recursos propis 4,8 5,2 12,1 5,2

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

Promemòria: Actiu = Passiu,
en milers de milions de pessetes 81.115 45.709 4.663 131.488

(1) Bancs residents. No inclou les sucursals d’entitats estrangeres.
Fonts: AEB,Anuario Estadístico de la Banca en España;CECA,Anuario Estadístico;UNACC,Anuario;Banc d’Espanya,
Boletín Estadístico, i elaboració pròpia.
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Quadre 1.5

ESTRUCTURA DE BALANÇOS, SEGONS SECTORS
A 31 de desembre de 1997

Caixes Cooperatives
Bancs d’estalvis de crèdit

Sistema creditici 22,1 17,5 28,3

Administracions públiques 15,0 19,7 11,1

Altres sectors residents 39,2 51,3 55,2

Sector exterior 17,2 5,4 0,4

Altres comptes 6,5 6,0 5,0

TOTAL ACTIU 100,0 100,0 100,0

Sistema creditici 25,5 9,2 7,2

Administracions públiques 2,6 2,4 2,2

Altres sectors residents 38,4 72,1 76,9

Sector exterior 21,9 4,8 0,8

Altres comptes 11,7 11,5 12,9

TOTAL PASSIU 100,0 100,0 100,0

Font: Banc d’Espanya, Boletín Estadístico, i elaboració pròpia.

Bancs

Aquesta categoria comprèn un total de 158 entitats, que, amb una

xarxa total de 17.727 oficines i una plantilla de 138.386 empleats, gestionen

el 64,1% dels actius totals del sector bancari i atorguen el 58,6% dels crè-

dits. La seva quota de recursos aliens és una mica inferior, el 52,2%, ja que

entre les seves fonts de finançament tenen una major importància relativa

els dipòsits interbancaris, mercat en què els bancs són acceptants nets de

fons. En relació amb les altres categories d’entitats de crèdit, el seu negoci

amb el sector no resident té un pes específic més elevat dins del balanç, ja

que pràcticament són les úniques entitats que tenen sucursals operatives a

l’estranger.

Els bancs espanyols estan constituïts sota la forma de societat anòni-

ma i, des del mes de febrer de 1998, en què es va privatitzar l’últim tram
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d’Argentaria, tots són de propietat privada. Com ho mostra el quadre 1.6,

s’organitzen bàsicament al voltant de cinc grans grups bancaris: Santander,

Bilbao Vizcaya (BBV), Argentaria, Central Hispano (BCH) i, a més distància,

Popular. Aquests grups estan formats per 38 bancs, que concentren el 70%

del balanç global de la banca i més del 75% dels recursos aliens. Les seves

xarxes d’oficines i empleats representen quotes també per damunt del

70%. Cal assenyalar que, al gener de 1999, els grups Santander i Central

Hispano han acordat una operació de fusió, que donarà lloc al naixement

del primer grup bancari espanyol, el BSCH.

Quadre 1.6

COMPOSICIÓ DE LA BANCA
A 31 de desembre de 1997

Actius Recursos
Nombre totals aliens Oficines Empleats
bancs % % % %

Grans grups (*) 38 70,0 75,2 73,5 71,5

Santander (1) 9 20,7 22,7 22,0 19,6

Bilbao Vizcaya 11 17,9 21,2 16,1 18,0

Argentaria 8 15,8 11,6 9,9 9,9

Central Hispano (1) 3 11,6 13,8 14,6 15,6

Popular 7 4,1 5,9 10,8 8,3

Resta bancs nacionals 41 12,0 16,0 17,7 16,8

Banca estrangera 79 18,0 8,8 8,8 11,8

Filials 26 8,1 6,7 8,0 9,4

Sucursals 53 10,0 2,0 0,8 2,4

TOTAL BANCA 158 100,0 100,0 100,0 100,0

Total, en milers de milions
de pessetes 90.978 44.154

(*) Les dades de cada grup s’han calculat sumant les corresponents a cada una de les entitats bancàries espanyoles que
el componen. Per això, les operacions intragrup no han estat eliminades.
(1) Al gener de 1999, els grups Santander i Central Hispano han acordat una operació de fusió, que donarà lloc al nai-
xement del primer grup bancari espanyol, el BSCH.
Fonts: AEB,Anuario Estadístico de la Banca en España 1997;Banc d’Espanya,Boletín Económico, i elaboració pròpia.
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Així mateix, segons ho mostra el quadre 1.7, les entitats matrius d’a-

quests grups són també els primers bancs espanyols. BBV, Banco Santander

i BCH són els tres primers bancs espanyols per volum de balanç. També són

les tres primeres entitats de crèdit. Són bancs universals, l’activitat dels

quals cobreix els diferents segments de negoci, i tenen importants interes-

sos bancaris a l’estranger, concretament al mercat llatinoamericà. Per la seva

banda, el Banco Popular està més orientat cap a la banca minorista, igual

que Banesto, filial del Grup Santander i cinquè banc espanyol per actius

totals (quart per recursos de clients).

Quadre 1.7

RÀNQUING DE BANCS INDIVIDUALS
A 31 de desembre de 1997, en milions de pessetes

Actius % sobre total
totals bancs Empleats Oficines

Banco Bilbao Vizcaya 13.876.350 15,3 20.711 2.211

Banco Santander 12.393.492 13,6 12.203 1.519

Banco Central 10.255.703 11,3 21.301 2.577
Hispanoamericano

Banco Exterior de España 5.776.666 6,3 6.093 556

Banco Español de Crédito 5.478.613 6,0 13.726 2.265

Caixa Postal 2.673.488 2,9 5.359 1.016

Banco Popular Español 2.457.804 2,7 7.378 1.087

Bankinter 1.891.381 2,1 2.234 256

Banc Sabadell 1.864.111 2,0 5.103 446

Banco de Crédito Local 1.508.459 1,7 210 14

Total 10 bancs 58.176.067 63,9

TOTAL BANCS 90.977.672

Fonts: Informes Anuals i elaboració pròpia.

Pel que fa a Argentaria, al desembre de 1997 tenia encara la condició

de banc públic, amb un control de l’Estat del 29,2% del capital. Al febrer de

1998 va finalitzar la quarta i definitiva privatització d’aquest grup.
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Cap al final de 1997, Argentaria concentrava el 15,8% dels actius

agregats de la banca, percentatge que cal matisar, ja que la particular estruc-

tura del grup ocasiona que determinades operacions intragrup (tinença

d’accions, saldos interbancaris) siguin rellevants. En aquest sentit, només cal

esmentar que, mentre el balanç agregat dels bancs que formen Argentaria

puja a 14,3 bilions de pessetes, el balanç consolidat és d’11,7 bilions.

Fins al 1998, Argentaria s’estructurava al voltant d’una entitat hol-

ding –Corporación Bancaria de España–, amb estatut de banc i que contro-

lava quatre bancs de dimensions considerables: Banco Exterior, orientat al

finançament de la indústria i de l’activitat exportadora de les empreses

espanyoles; Banco Hipotecario de España, que tenia per objecte el finança-

ment de l’adquisició d’habitatges; Banco de Crédito Local, especialitzat en

el finançament de les administracions locals, i Caja Postal, entitat eminent-

ment minorista.

El mes de març de 1998, es va acordar la integració de Corporación

Bancaria de España, Banco Exterior, Caja Postal i Banco Hipotecario en un

únic banc, l’Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario, SA, que va néixer a

l’octubre de 1998. D’altra banda, el Banco de Crédito Local (aliat, des del

juny de 1998, al Grup Dexia, líder europeu del negoci bancari institucional,

el qual manté una participació del 40% en el banc espanyol), el Banco de

Negocios Argentaria i el Banco de Alicante continuen la seva activitat com

entitats independents dins del grup, igual que les societats no bancàries i

les minoritàries.

Una característica dels grans bancs espanyols és l’elevada participa-

ció estrangera en el seu accionariat, tant d’inversors institucionals com pri-

vats. A 31 de desembre de 1997, aquestes participacions eren les següents:

Banco Santander, 45,47%; BBV, 26%; Argentaria, 45,52% (després de la priva-

tització); BCH, 46,4%; i Banco Popular, 49,08%, segons consta en els respec-

tius informes anuals.
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La resta dels bancs es distribueixen entre els que són de propietat

espanyola i els que són de propietat estrangera.

En el primer cas, es tracta de 41 entitats mitjanes i petites, controla-

des per capital espanyol, que gestionen el 12% del balanç agregat de la ban-

ca i el 16% dels recursos aliens. Les més grans són el Banc de Sabadell,

Bankinter i el Banco Pastor.

En la majoria dels casos, es tracta d’entitats independents, llevat d’al-

gunes que formen grup bancari (el Grup Banc de Sabadell, per exemple) i

d’alguns bancs que han passat a formar part del grup d’una caixa d’estalvis.

Els 9 bancs que, al final del 1997, estaven en aquesta última situació repre-

sentaven prop de l’11,5% del balanç total d’aquest subgrup. No obstant

això, el seu pes dins del conjunt de la banca es reduïa només a l’1,4% dels

actius totals i a l’1,9% dels recursos aliens.

Pel que fa a la banca estrangera, a 31 de desembre de 1997, aquest

subgrup d’entitats comprenia, en primer lloc, 53 sucursals d’entitats estran-

geres (de les quals 33 procedien de països de la Unió Europea), que con-

centraven el 9,9% del balanç agregat dels bancs i només el 2,1% dels recur-

sos aliens, ja que la major part dels recursos procedeixen del mercat inter-

bancari. Tenien un total de 134 oficines operatives i 3.301 empleats, i la

seva activitat era bàsicament a l’engròs.

D’altra banda, aquest subgrup també inclou 26 bancs filials d’entitats

de crèdit estrangeres, constituïts segons el dret espanyol, i que, en conse-

qüència, a les estadístiques de l’Associació Espanyola de Banca estan consi-

derats com bancs nacionals. La seva activitat està més orientada cap a la ban-

ca al detall i concentren el 8,1% dels actius de la banca i el 6,7% dels recur-

sos aliens, que han captat per mitjà d’una xarxa de 1.427 oficines, el 8% de

les del conjunt de la banca. Els bancs estrangers més grans són el Deutsche

Bank, el Banco Atlántico (controlat majoritàriament pel Grup Arab Banking

Corporation) i el Barclays Bank, que, al final de 1997, tenien respectivament

uns actius totals de 1.424,1.142 i 958 milers de milions de pessetes.
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El 1998 quatre entitats estrangeres han abandonat els seus interessos

a Espanya. Són els grups italians San Paolo i Monte dei Paschi di Siena, el

britànic Abbey National i el francès Crédit Lyonnais, que han venut les

seves filials a Espanya (Banco San Paolo, Sindibank, Abbey National, Crédit

Lyonnais Espanya i Banca Jover) a diverses caixes d’estalvis. El balanç d’a-

questes cinc filials pujava a finals de 1997 a 893.820 milions de pessetes

(un 12% dels actius de totes les filials de bancs estrangers) i disposaven d’u-

na xarxa total de 346 oficines.

Els bancs espanyols són membres de l’Associació Espanyola de

Banca (AEB), creada el 1977 com una associació professional per a la defen-

sa dels interessos dels seus membres. Entre les seves funcions hi ha les de

col·laborar amb l’Administració Pública i amb altres organismes empresa-

rials, desenvolupar tasques d’informació i divulgació i participar en la nego-

ciació dels convenis col·lectius.

Caixes d’estalvis

Les caixes d’estalvis espanyoles constitueixen un grup de 51 entitats

(50 caixes més la CECA) que gestionen el 32,6% dels actius totals, el 37,4%

dels crèdits i el 43,3% dels recursos aliens de tot el sistema bancari, per

mitjà d’una xarxa de 16.647 oficines i una plantilla de 90.853 empleats. Es

tracta, doncs, del segon grup d’entitats amb més representativitat dins del

sistema.

Les caixes d’estalvis tenen, pels seus orígens, una naturalesa jurídica

de caràcter fundacional, però en les quals predomina, actualment, d’una

banda, la seva condició d’entitats de crèdit i, de l’altra, una finalitat social

que es materialitza en la destinació dels excedents. En aquest sentit, el

benefici net d’impostos de les caixes té una doble destinació. En primer

lloc, està establert per llei que, com a mínim, el 50% del benefici s’ha d’acu-

mular a reserves, mentre que la resta s’ha de destinar a la realització d’o-

bres socials en l’àmbit territorial en què operen, les quals cobreixen

26 ■ EL SISTEMA BANCARI D’ESPANYA



àmbits com la cultura, la sanitat, l’assistència social, l’educació o la investi-

gació.

Així, en els últims deu anys (1988-1997), les caixes d’estalvis han

destinat 615.000 milions de pessetes a obres socials, el que representa un

26,3% dels beneficis nets. En aquest tema, cal assenyalar que, en no tenir les

caixes capital social, l’autofinançament és el principal mecanisme per aug-

mentar els recursos propis; els altres mecanismes són limitats (passius

subordinats) o poc operatius (quotes participatives, una mena d’accions

sense vot que incorporen drets econòmics però no polítics i que, des de la

seva regulació el 1990, no han estat emeses per cap entitat).

Les caixes d’estalvis estan regides per tres òrgans de govern. El màxim

òrgan de govern i de decisió és l’Assemblea General, on són representats els

grups més vinculats i interessats en el desenvolupament de l’activitat:

■ Els dipositants, en qualitat de proveïdors dels recursos.

■ Les corporacions locals de l’àmbit territorial en què operen.

■ Les entitats fundadores i d’altres entitats de caràcter cultural, científic,

benèfic, cívic, econòmic o professional de reconegut arrelament a l’àm-

bit territorial d’actuació de la caixa.

■ Els representants dels empleats.

D’altra banda, el Consell d’Administració és l’òrgan delegat de

l’Assemblea General que té encomanades les funcions de govern, gestió,

administració i representació de l’entitat d’estalvi. La seva actuació està sot-

mesa a la supervisió i vigilància de la Comissió de Control, que és l’òrgan

que ha de vetllar perquè aquesta actuació respecti les línies generals d’ac-

tuació de la caixa, les quals han de ser aprovades per l’Assemblea General

cada any.

Els governs de les comunitats autònomes tenen competències di-

verses en matèria de caixes d’estalvis, entre les quals cal esmentar l’autorit-
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zació per a la constitució, fusió, dissolució o liquidació de caixes, el control

de l’activitat creditícia i de gestió i el desenvolupament de funcions ins-

pectores i sancionadores. També recullen la informació econòmica de les

caixes i autoritzen la distribució de beneficis i, en particular, les dotacions

a obres socials. Així mateix, els governs autònoms han d’aprovar qualsevol

canvi en els estatuts i normes de govern de les caixes i tenen tendència a

participar activament en el nomenament i en la gestió dels seus òrgans rec-

tors.

En aquest sentit, algunes comunitats autònomes han introduït re-

centment modificacions en la legislació en matèria de caixes d’estalvis que

afecten la composició dels òrgans de govern (potenciant la representació

política i, en particular, introduint als òrgans de govern representants de les

mateixes comunitats autònomes); la destinació de les despeses de l’obra

social i la destinació de les inversions. Aquests canvis han suscitat una certa

polèmica al sector, ja que es tem que puguin arribar a interferir en el princi-

pi que es considera clau per explicar els èxits assolits per les caixes d’estal-

vis: el manteniment d’una gestió professional, ajustada a criteris de rendibili-

tat i solvència en la presa de decisions.

Pel que fa a l’activitat financera, les caixes d’estalvis poden, des del

1977, realitzar les mateixes operacions que els bancs. No obstant això, a

causa de l’evolució històrica, la seva activitat és eminentment al detall,

orientada a particulars, petites i mitjanes empreses i corporacions locals.

Així, els dipòsits de clients constitueixen la principal font de finançament

(un 76,9% del balanç) i, en especial, els procedents del sector privat, que

representen el 49% dels captats pel conjunt del sector (la quota dels bancs

és del 45,7%). Tenen, en canvi, un pes molt menor els recursos procedents

del mercat interbancari, en el qual les caixes d’estalvis són prestadores

netes de fons. Quant a les inversions, les de més pes relatiu són el finança-

ment al sector públic (sobretot mitjançant la subscripció de deute públic) i

al sector privat (per mitjà de l’activitat creditícia). D’altra banda, l’activitat

de les caixes està molt menys involucrada amb el sector exterior.
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En particular, en l’àmbit de les operacions d’actiu, destaca el paper

predominant que tenen en el mercat hipotecari, com ho demostra la quota

propera al 53% del saldo viu de crèdits hipotecaris concedits per tot el sis-

tema creditici, tal com es pot comprovar al gràfic 1.2. A més a més, l’ofensi-

va que la banca privada va iniciar el 1993 per captar negoci hipotecari no

ha aconseguit afeblir aquesta posició de les caixes; ben al contrari, des del

desembre de 1992, les caixes han augmentat en 3,7 punts aquesta quota de

mercat.
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Fonts: Associació Hipotecària Espanyola, Informe Anual d’Argentaria i elaboració pròpia.

Gràfic 1.2

ENTITATS OPERANTS EN EL MERCAT HIPOTECARI
Quotes de mercat a 31 de desembre de 1997

Un altre tret característic de l’activitat de les caixes d’estalvis és

una vinculació més intensa amb la regió o territori d’origen, motivada pels

orígens històrics i per la legislació restrictiva en matèria d’expansió

geogràfica vigent fins al final de 1988. És a dir, fins a principis de 1989, les

caixes d’estalvis no van poder obrir lliurement oficines per tot el territori

espanyol, circumstància que ha estat aprofitada per les entitats més grans

per ampliar les xarxes d’oficines més enllà dels territoris d’origen; de fet,

les dues primeres caixes del sector han desenvolupat una xarxa de cober-

tura nacional.



Cal esmentar que els grups consolidats de les tres primeres caixes

d’estalvis, és a dir, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caja de

Ahorros de Madrid i la Caixa d’Estalvis de Catalunya, ocupen, respectiva-

ment, les posicions tercera, sisena i octava en el rànquing d’entitats de crè-

dit espanyoles per volum de recursos aliens.

La Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA), que agrupa

la totalitat de caixes, és l’organisme consultiu del Ministeri d’Economia i

Hisenda en matèria de caixes d’estalvis. Entre les seves funcions, hi ha les

de representar les caixes membres davant del poder polític i en organismes

internacionals, facilitar els serveis financers que les caixes requereixin i

desenvolupar tasques d’informació i de divulgació. A més a més, la CECA és

també una entitat de crèdit i realitza operacions similars a les de la resta de

caixes d’estalvis.

Cooperatives de crèdit

A 31 de desembre de 1997, el sector cooperatiu espanyol estava for-

mat per 95 entitats, que, amb 3.493 oficines i 12.747 empleats, aglutinaven

el 3,3% dels actius totals, el 4% dels crèdits i el 4,5% dels recursos aliens de

tot el sistema bancari. Constitueix, per tant, el grup d’entitats de dipòsit

menys rellevant.

Les cooperatives de crèdit reuneixen la doble condició de societats

cooperatives (subjectes per tant a la legislació general vigent sobre coope-

ratives) i d’entitats de crèdit. La seva naturalesa i el seu règim jurídic estan

regulats per la Llei 13/1989, que té caràcter supletori en relació amb la

legislació emesa per les comunitats autònomes amb competència en aquest

àmbit. Aquesta llei les defineix com societats que tenen l’objectiu de servir

les necessitats financeres dels seus socis i de tercers mitjançant l’exercici

de les activitats pròpies de les entitats de crèdit.
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Entre les característiques principals d’aquest tipus d’entitats hi ha la

lliure adhesió i baixa voluntària dels socis; per tant, el capital social i el nom-

bre de socis són variables. D’altra banda, han de destinar un 10%, com a

mínim, del seu resultat net, després de deduir els impostos i els interessos a

pagar sobre el capital desemborsat, a un fons d’educació i promoció i un

20% a reserves obligatòries.

La seva capacitat operativa està plenament equiparada a la dels

bancs i caixes d’estalvis, però amb la condició que han d’atendre preferent-

ment les necessitats financeres dels seus socis i que, en conseqüència, el

conjunt d’operacions actives amb tercers podrà representar com a màxim

el 50% dels recursos totals. No computen en aquest percentatge les opera-

cions realitzades amb els socis de les cooperatives associades a la cooperati-

va de crèdit, les de col·locació dels excessos de tresoreria al mercat inter-

bancari, ni els valors i actius financers de renda fixa que es puguin adquirir

per a la cobertura dels coeficients legals o per a la col·locació dels excessos

de tresoreria. Fins a l’any 1987, l’operativa d’actiu s’havia de limitar exclusi-

vament als socis.

Els dipòsits de clients són la principal i gairebé exclusiva font de

finançament extern de les cooperatives de crèdit i representen el 79,2% del

seu balanç. Pel que fa a l’actiu, les inversions es reparteixen entre els crèdits

concedits a clients i els crèdits interbancaris, mercat en què la seva posició

és totalment prestadora.

Hi ha dos tipus de cooperatives de crèdit:

■ Les caixes rurals, l’objecte de les quals és la prestació de serveis als sec-

tors agrícola, ramader i forestal, que són els vinculats al medi rural. Són

el grup més significatiu, tant pel nombre (86 entitats) com per la partici-

pació en el balanç agregat del sector cooperatiu (el 79,8%).

■ Les cooperatives de crèdit no agràries de caràcter industrial i urbà, 9 en

total, que tenen el seu origen en associacions i cooperatives gremials i

professionals.
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El 1990 un grup de 24 caixes rurals van constituir l’Associació

Espanyola de Caixes Rurals (AECR) i van crear el Banco Cooperativo

Español, amb l’objectiu de convertir-lo en el banc central del sector. El DG

Bank, institució central del sector cooperatiu alemany, també va participar

en el projecte aportant el 15% del capital del banc. A finals de 1997, eren ja

81 les caixes rurals associades, les quals constitueixen el Grup Caja Rural,

que concentra gairebé el 92,2% de l’actiu de totes les caixes rurals. Amb

aquest moviment associatiu, les caixes rurals pretenen superar les limita-

cions operatives derivades de la seva reduïda dimensió geogràfica, però

mantenint la independència jurídica. En aquest sentit, el Banco Cooperativo

Español els serveix per actuar en les àrees d’activitat a les quals les caixes

rurals no poden accedir de forma directa, com, per exemple, la gestió de

tresoreria, les sindicacions de crèdits o l’operativa internacional; a més a

més, ofereix un major poder de negociació al mercat interbancari.

La Caja Laboral Popular (de Mondragón, Guipúscoa), la Caja Rural de

Almería i la Caja Rural de Toledo són les tres primeres cooperatives de crè-

dit, amb uns actius totals, respectivament, de 757.215, 455.787 i 193.713

milions de pessetes a finals de 1997. Les dues caixes rurals formen part del

Grup Caja Rural.

La Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit és l’organització que

desenvolupa les funcions de representació i informació de tot el sector.

1.3. Característiques generals

Regulacions diverses

Tot i que l’ordenament financer espanyol no reconeix explícitament

el model de banca universal, les entitats de dipòsit espanyoles poden en

l’actualitat realitzar directament qualsevol de les activitats contingudes a la

segona directiva de coordinació bancària, sense més restriccions que les
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imposades per la mateixa directiva, la naturalesa de les entitats,(*) les actua-

cions del Banc Central Europeu en matèria de política monetària o les que

descansen en temes prudencials, de supervisió i control, incloses les obliga-

cions de solvència i de control de riscos.

En aquest sentit, totes les entitats de crèdit estan subjectes a la

cobertura del coeficient de caixa, el nivell del qual, des del 1995, és del 2%

dels recursos computables, base que integra els dipòsits del sector privat,

els passius en pessetes de no residents, els emprèstits i les cessions tempo-

rals d’actius –llevat de les de deute públic– al sector privat. El coeficient es

cobreix amb saldos no remunerats al Banc d’Espanya. A més a més, a 31 de

desembre de 1997, el sector manté immobilitzat un saldo d’1,3 bilions 

de pessetes en certificats del Banc d’Espanya, emesos el 1990 amb motiu de

la reforma i la reducció del coeficient de caixa, amb venciment escalonat

fins a l’any 2000.

Tanmateix, des de l’ú de gener de 1999, les entitats de crèdit espa-

nyoles, com també les entitats de crèdit de la resta de països que integren la

zona euro, han de complir amb el coeficient de reserves mínimes (o coefi-

cient de caixa), desenvolupat pel Reglament 2818/1998 del Banc Central

Europeu. Aquesta norma estableix un coeficient de reserves mínimes del

2% sobre tots els passius computables (excepte els dipòsits a més de dos

anys, les operacions amb pacte de recompra i els valors de deute emesos a

més de dos anys, als quals s’aplicarà un coeficient del 0%), que es remune-

rarà al tipus mitjà de les operacions principals de finançament del Sistema

Europeu de Bancs Centrals.

En matèria d’inversions, la regulació espanyola ha flexibilitzat l’a-

plicació al nostre país dels límits imposats per la segona directiva de

coordinació bancària a les carteres d’accions d’empreses no financeres

de les entitats de crèdit. La directiva estableix que la participació màxima

33EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■

(*) Determinades especificitats de les caixes d’estalvis i de les cooperatives de crèdit, a nivell reglamentari, es presenten
a l’apartat «Estructura del sistema».



en una empresa no financera no pot superar el 15% dels recursos propis

computables i que l’import total d’aquestes participacions no pot supe-

rar el 60% dels recursos propis, percentatges que han de respectar les

entitats de crèdit espanyoles. A la normativa de recursos propis espanyola

(Llei 13/1992 i el seu desenvolupament reglamentari corresponent, en

especial la Circular 5/1993, del Banc d’Espanya), s’accepta que les entitats

puguin excedir aquests límits, sempre que els excessos es dedueixin dels

recursos propis computables a efectes de cobertura del coeficient de

solvència.

En canvi, les autoritats econòmiques espanyoles han fixat restric-

cions a l’immobilitzat material, no previstes a la normativa comunitària.

Així, aquest tipus d’inversió no pot superar el 70% dels recursos propis

computables, amb un període màxim d’adaptació que s’allarga fins a l’1 de

gener del 2000 per a les entitats que superen aquesta posició.

D’altra banda, el RD 1245/1995 –que desenvolupa la Llei 3/1994 d’a-

daptació de la legislació espanyola en matèria d’entitats de crèdit a la sego-

na directiva de coordinació bancària– ha establert un nou règim jurídic de

la creació de bancs. Així, entre altres requisits, els bancs de nova creació

hauran de tenir un capital social mínim no inferior als 3.000 milions de pes-

setes, import que en les caixes d’estalvis ha de correspondre al fons de

dotació mínim vinculat permanentment al capital fundacional. En el cas de

les cooperatives de crèdit, el capital social mínim varia en funció de l’àmbit

geogràfic d’actuació: 175 milions de pessetes, per a les que operen en muni-

cipis de menys de 100.000 habitants; 600 milions, si l’àmbit no supera la

comunitat autònoma, i 800 milions, per a les d’àmbit supraautonòmic o

operatives als municipis de Madrid i de Barcelona.
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EL PROCÉS DE LIBERALITZACIÓ BANCÀRIA A ESPANYA:

BREU CRONOLOGIA

El panorama legal vigent no té res a veure amb l’existent cap a la meitat

de la dècada dels setanta, quan l’intervencionisme i la rígida reglamenta-

ció dominaven encara les actuacions d’un sector en què les entitats es clas-

sificaven segons l’especialització operativa –separació entre banca comer-

cial, industrial i mixta–, els tipus d’interès estaven reglamentats, hi havia

restriccions a l’expansió i creació de noves entitats i els coeficients d’inver-

sió obligatòria assolien percentatges del 67% en les caixes d’estalvis. El

1974 es va intensificar el procés de reforma amb mesures com la llibertat

d’expansió geogràfica dels bancs espanyols a tot l’àmbit nacional i la de les

caixes d’estalvis a la seva zona provincial d’actuació, la liberalització dels

tipus d’interès actius a més de 2 anys i una tímida ampliació de les capaci-

tats operatives de les caixes d’estalvis –com l’autorització a emetre certifi-

cats de dipòsit o l’accés a les cambres de compensació–. Fins a l’any 1977,

però, no es van equiparar operativament les caixes d’estalvis amb la ban-

ca.El 1978 es va liberalitzar parcialment l’entrada de la banca estrangera.

Quan el 1985 es va signar el tractat d’adhesió d’Espanya a les Comu-

nitats Europees, encara subsistien restriccions a la lliure competència

entre entitats i mercats. De llavors ençà, el canvi normatiu i el procés de

modernització van patir una nova acceleració i van coincidir amb l’a-

daptació de la legislació espanyola als principis de lliure instal·lació i

prestació de serveis a l’àrea comunitària i a la resta de la normativa

comunitària existent en matèria d’entitats de crèdit.

Dues mesures importants van ser, el 1987, la liberalització total dels tipus

d’interès i de les comissions i, el 1989, la nova regulació que permetia

que les caixes d’estalvis poguessin iniciar l’expansió de les xarxes d’ofici-

nes per tot el país sense restriccions. Per completar aquest resum cronolò-

gic de les principals fites del procés de modernització, cal esmentar: la

reforma del mercat de valors (1988), la reorganització de la banca públi-
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ca (1991), la liberalització dels moviments de capitals (1992) i la supres-

sió efectiva dels coeficients d’inversió (1992). Tot això, unit a la creació i

millora d’altres mercats i instruments financers, va impulsar canvis

transcendentals en l’exercici de l’activitat bancària per part de les enti-

tats, el primer exemple significatiu dels quals va ser el llançament dels

comptes d’alta remuneració el 1989.

Presència del sector públic

En tractar la banca espanyola, ja s’ha fet referència al canvi de titulari-

tat del Grup Argentaria. Amb la privatització,el mes de febrer de 1998,de l’úl-

tim tram controlat per l’Estat (un 29,2%), Argentaria s’ha convertit en un grup

privat. No obstant això,cal comentar que l’Estat disposa d’una acció d’or (gol-

den share), és a dir, d’un règim administratiu d’autorització prèvia pel qual,

durant un període de quatre anys, les decisions clau del grup hauran de ser

autoritzades pel Govern. En particular, les compres de més del 10% del seu

capital hauran de tenir una autorització,el que impedeix les OPA hostils.

Per tant, en l’actualitat, la presència del sector públic estatal dins del

sistema creditici espanyol es limita a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), el

balanç del qual representava el 2,8% dels actius totals del sistema creditici i

les característiques del qual ja s’han comentat al començament del capítol.

Concentració

A 31 de desembre de 1997, el sector bancari espanyol presentava un

grau de concentració notable. Els tres primers grups bancaris (entitat

matriu més bancs filials espanyols) concentraven un 34,8% dels actius totals

del sistema, mentre que cinc grups controlaven gairebé la meitat dels actius

(un 48,7%). Deu anys enrere, aquests percentatges se situaven, respectiva-

ment, en el 22,2% i el 36%.
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Així, doncs, durant aquest període la situació ha canviat molt. Si el

1987 nou grups concentraven el 57,2% del balanç del sistema, el 1997 una

quota similar era gestionada per dos grups menys. El quadre 1.8 proporcio-

na una idea del que ha passat al llarg d’aquesta dècada.

Quadre 1.8

CONCENTRACIÓ DEL SECTOR BANCARI. 1987-1997
En m.m. de pessetes i en percentatge sobre els actius totals del sistema bancari

Actius Actius
1987 totals % 1997 totals %

Grup bancari (*) Grup bancari (*)

Banco Central 3.638 8,0 Banco Santander (1) 18.794 13,2

Banco de Vizcaya 3.350 7,3 Banco Bilbao Vizcaya 16.301 11,5

Banco Español de Crédito 3.149 6,9 Argentaria 14.334 10,1

Banco de Bilbao 3.136 6,9 Banco Central Hispano (1) 10.584 7,5

Banco Santander 3.133 6,9 ”la Caixa” 9.151 6,4

Banco Hispano Americano 3.122 6,8 Caja de Madrid 6.189 4,4

Caixa de Pensions 2.431 5,3 Banco Popular Español 3.772 2,7

Banco Exterior de España 2.331 5,1

Banco Popular Español 1.844 4,0

TOTAL GRUPS 26.134 57,2 TOTAL GRUPS 79.125 55,7

TOTAL SECTOR BANCARI 45.710 TOTAL SECTOR BANCARI 141.986

Nombre entitats Nombre entitats

Bancs 138 Bancs 158

Caixes d’estalvis 78 Caixes d’estalvis 51

Cooperatives de crèdit 129 Cooperatives de crèdit 95

TOTAL ENTITATS 345 TOTAL ENTITATS 304

(*) Les dades de cada grup s’han calculat sumant les corresponents a cada una de les entitats bancàries espanyoles que
el componen. Per això, les operacions intragrup no han estat eliminades.
(1) Al gener de 1999, els grups Santander i Central Hispano han acordat una operació de fusió, que donarà lloc al nai-
xement del primer grup bancari espanyol, el BSCH.
Fonts: AEB, Anuario Estadístico de la Banca en España; CECA, Anuario Estadístico; Banc d’Espanya, Boletín Estadís-

tico, i elaboració pròpia.

En primer lloc, cal esmentar que, dels nou grups originaris, només

un, el Banco Popular, continua essent pràcticament el mateix. Així, el BBV

és el resultat de la fusió, el 1988, dels bancs Bilbao i Vizcaya, la primera gran
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operació de concentració duta a terme al si del sistema bancari espanyol

després de l’ingrés d’Espanya a la Comunitat Europea i amb la perspectiva

del desafiament competitiu que representava la creació d’un mercat únic

bancari europeu el 1993. La següent operació de fusió va tenir lloc el 1990 i

va implicar la Caixa de Pensions i la Caixa de Barcelona, primera i tercera

caixes d’estalvis del país, respectivament, que van constituir la nova Caixa

d’Estalvis i Pensions de Barcelona. El 1991 van tenir lloc dues operacions: la

de fusió dels bancs Central i Hispano, per formar el Banco Central Hispano-

americano, i la creació de la Corporación Bancaria Española (Argentaria).

Finalment, el 1994, a la subhasta feta pel Fons de Garantia de Dipòsits en

Establiments Bancaris, el Banco Santander va adquirir el Banco Español de

Crédito com a pas últim del procés de sanejament d’aquesta entitat en crisi.

D’altra banda, entre els principals grups bancaris del 1997, apareix una enti-

tat que no figurava el 1987, la Caja de Madrid, resultat, en bona mesura, del

seu propi creixement intern.

D’altra banda, cal assenyalar que aquesta situació està a punt d’ex-

perimentar un nou canvi ja que, al gener de 1999, s’ha iniciat el procés de

fusió entre el Banco Santander i el Banco Central Hispano que ha de

desembocar, cap a l’abril de 1999, en la creació del primer grup bancari

espanyol, el BSCH, amb més del 20% dels actius totals del sistema bancari.

Els tres primers grups concentraran, doncs, més del 42% dels actius del sis-

tema, la qual cosa constitueix un progrés notable en el grau de concentra-

ció del sector.

Un altre indicador del procés de concentració que ha experimentat

el sistema bancari espanyol en els últims anys és el de l’evolució del nom-

bre d’entitats operants. Així, al mateix quadre 1.8 s’observa com en els

últims deu anys el nombre d’entitats ha passat de 345 a 304. Per categories,

el procés de reducció ha afectat les caixes d’estalvis i les cooperatives de

crèdit, mentre que ha augmentat el nombre de bancs, bàsicament a causa

de la presència creixent de bancs estrangers.
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La disminució en el nombre de caixes d’estalvis és conseqüència

d’un important moviment de reagrupament que ha tingut lloc durant

aquest període, per mitjà d’un procés de fusions entre entitats petites i mit-

janes pertanyents a una mateixa comunitat autònoma. En concret, han estat

19 les operacions de fusió o d’absorció que s’han realitzat entre els anys

1989 i 1997 i que han afectat un total de 44 caixes d’estalvis. El 1990 i el

1991 han estat els anys en què s’ha concentrat un major nombre d’opera-

cions.

Dimensió

Tot i el procés de concentració que, com hem vist, ha afectat les

entitats bancàries espanyoles en els últims anys, les seves dimensions conti-

nuen essent de segona línia quan se situen a escala europea. Cap de les enti-

tats figura entre les primeres vint-i-cinc entitats de crèdit europees pel

volum d’actius consolidats i queden molt allunyades de les grans entitats

alemanyes, franceses o britàniques. Així, tal com ho mostra el quadre 1.9,

cap al final de 1997 el Banco Santander, primer grup espanyol per actius

consolidats, ocupava la posició 29 en el rànquing europeu d’entitats bancà-

ries que publica anualment la revista especialitzada «The Banker» i la posi-

ció 50 a nivell mundial. La fusió entre el Banco Santander i el BCH, acorda-

da al gener de 1999, col·locaria el grup resultant a la posició 20 de l’esmen-

tat rànquing europeu.

Del quadre també destaca el fet que, entre els deu primers grups,

figuren quatre caixes d’estalvis. En aquest sentit, cal esmentar que les caixes

espanyoles ocupen un lloc destacat dins del moviment europeu de caixes

d’estalvis. Així, a 31 de desembre de 1997, Espanya és el país més represen-

tat en el rànquing dels quaranta primers grups consolidats europeus de cai-

xes d’estalvis per volum de balanç, on figuren deu entitats espanyoles. La

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ocupa la cinquena posició i la Caja

de Madrid, la vuitena. Si la magnitud comparada són els beneficis abans
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d’impostos, la situació de les caixes d’estalvis encara és més destacable: 12

grups espanyols figuren entre els 40 primers grups de caixes d’estalvis euro-

pees per beneficis i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ocupa la sego-

na posició d’aquest rànquing.

Quadre 1.9

DADES CONSOLIDADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS
A 31 de desembre de 1997, en milers de milions de pessetes

Actius Recursos
totals Posició (1) Crèdits aliens Oficines Empleats

Banco Santander (2) 25.954,6 29 10.896 16.082 5.288 72.740

Banco Bilbao Vizcaya 21.138,7 34 8.578 13.634 4.349 60.282

Banco Central
Hispanoamericano (2) 11.739,4 59 5.927 6.775 2.871 27.930

Argentaria 11.669,0 61 6.363 5.931 1.794 15.354

Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona 10.004,1 64 4.865 8.138 3.612 15.851

Caja de Ahorros de Madrid 6.208,5 85 3.310 4.471 1.452 10.687

Banco Popular Español 3.468,1 122 2.435 2.630 1.936 11.742

Caixa de Catalunya 2.924,3 131 1.510 2.117 836 6.000

Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante 2.257,3 162 1.565 1.892 970 5.805

Banc Sabadell 2.253,0 146 1.206 1.709 656 6.110

(1) Posició a 31 de desembre de 1997, al rànquing d’entitats bancàries europees publicat per la revista «The Banker» de
setembre de 1998.
(2) Al gener de 1999, els grups Santander i Central Hispano han acordat una operació de fusió, que donarà lloc al nai-
xement del primer grup bancari espanyol, el BSCH.
Fonts: Informes Anuals i elaboració pròpia.

Activitat

A Espanya, totes les entitats de dipòsit estan operativament equipa-

rades i legalment autoritzades a realitzar una activitat de banca universal i,

pel que fa al tipus d’activitat efectivament desenvolupada per cada entitat,

no hi ha més diferència que les derivades de la seva pròpia estratègia.
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De tota manera, el sistema bancari espanyol és, en línies generals, un

mercat bàsicament minorista, com ho demostren les extenses xarxes que

cobreixen tot el territori. No obstant això, aquest negoci tradicional es troba

ja en una fase de poc creixement, amb uns marges d’intermediació decrei-

xents tant per la intensa competència que caracteritza el sector com per la

tendència a la baixa dels tipus d’interès. L’auge de la desintermediació (ara

com ara, els fons d’inversió gaudeixen d’un tractament fiscal més favorable

que l’estalvi tradicional) és un altre factor que contribueix a aquesta situació.

En conseqüència, les entitats de dipòsit espanyoles estan adaptant

les seves estratègies a aquests nous condicionants de l’entorn, cadascuna

segons les seves possibilitats. L’objectiu comú de totes les entitats és la

recerca d’una major diversificació, ja sigui a nivell geogràfic o d’activitat

desenvolupada, amb la doble finalitat de canalitzar la liquiditat sobrant i tro-

bar noves fonts d’ingressos que substitueixin les derivades de la pura inter-

mediació financera.

Entre aquestes noves línies estratègiques, i pel que fa a la diversifica-

ció d’activitats, es trobaria, en primer lloc, el reforçament dels grups finan-

cers, entrant de ple en activitats que, com els fons d’inversió, representen

una dura competència a l’activitat tradicional i que, a més a més, són gene-

radores de comissions si es comercialitzen mitjançant la xarxa de l’entitat

principal. El desenvolupament dels mitjans de pagament i l’àmbit de les

assegurances són altres exemples clars d’aquesta opció estratègica.

D’altra banda, l’adquisició de participacions empresarials és una altra

alternativa d’inversió escollida per les entitats més grans (BBV, Santander,

”la Caixa”, BCH, Argentaria). Aquestes inversions es materialitzen en empre-

ses sòlides i competitives de sectors estratègics com les telecomunicacions i

l’energia,que ofereixen en principi un alt potencial de creixement i expecta-

tives favorables de rendibilitat; en molt casos, s’arriba a participar en la seva

gestió mitjançant la col·locació d’un representant de l’entitat financera al

consell d’administració de l’empresa participada. A més a més, l’interès
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estratègic del sector de les telecomunicacions és clar si es considera la

importància que probablement tindrà en el futur la banca electrònica en 

la distribució dels productes i dels serveis bancaris.

Pel que fa a la diversificació geogràfica, els grans bancs, en especial

el Banco Santander i el BBV, estan invertint grans sumes en l’expansió inter-

nacional pels mercats llatinoamericans, on ja tenen importants quotes de

mercat. Entre els arguments esgrimits a favor d’aquesta expansió, hi ha les

altes rendibilitats d’aquests mercats i la seva baixa bancarització, de manera

que les entitats espanyoles poden aportar el seu know-how sobre produc-

tes i sistemes.

Finalment, en molts casos, les compres de bancs per part de caixes

d’estalvis es podrien emmarcar dins d’aquesta estratègia de diversificació

geogràfica. En aquest sentit, l’adquisició d’una entitat sòlidament implanta-

da en un territori és, a llarg termini, una opció d’expansió menys costosa

que el desenvolupament d’una xarxa pròpia.

El quadre 1.10 és il·lustratiu de les esmentades estratègies de diversi-

ficació, ja que resumeix la composició dels grups consolidables en què l’en-

titat matriu és un banc espanyol o estranger o una caixa d’estalvis i la seva

evolució en els últims tres anys. Així, el 1997 hi ha 20 bancs espanyols que

presenten comptes consolidats, els quals integren globalment un total de 58

bancs i 27 establiments financers de crèdit de nacionalitat espanyola, 117

entitats de crèdit estrangeres i 589 filials diverses, tant espanyoles com

estrangeres. Així mateix, aquests 22 bancs consoliden per posada en equi-

valència un total de 954 societats, de les quals 477 tenen un caràcter no

financer. La resta correspon a les companyies d’assegurances i a altres enti-

tats financeres que no tenen la condició de filials.
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Quadre 1.10

COMPOSICIÓ DELS GRUPS CONSOLIDABLES
D’ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre

Matriu

Bancs
Bancs espanyols Caixes d’estalvis estrangers

1994 1997 1994 1997 1994 1997

Grups consolidables 23 20 35 33 14 17

Entitats integrades globalment 556 791 124 233 94 123

Entitats de dipòsit espanyoles
(matriu inclosa) 64 58 12 39 20 22

Establiments financers espanyols 41 27 21 16 12 9

Entitats de crèdit estrangeres 79 117 7 9 4 4

Resta (*) 372 589 84 169 58 88

De la qual: fora d’Espanya 105 270 6 17 5 12

Consolidades proporcionalment 55 37 19 27 3 6

Posades en equivalència 1.031 954 494 587 43 38

De les quals: no financeres del grup

econòmic 477 223 17

(*) Societats i agències de valors, gestores, societats d’inversió mobiliària, de tinença d’accions i instrumentals.
Fonts: Banc d’Espanya, Boletín Económico.

La mateixa lectura es pot fer per als grups consolidables en què l’en-

titat matriu és un banc estranger o una caixa d’estalvis. Pel que fa a les cai-

xes d’estalvis, es comprova la menor importància dels grups consolidables,

ja que més entitats matrius (33) agrupen un nombre molt inferior d’entitats

en qualsevol de les modalitats detallades, i és poca la significació de les enti-

tats de nacionalitat estrangera.

Pel que fa a l’evolució en els últims tres anys, destaca d’una banda la

incorporació d’un significatiu nombre de noves filials estrangeres en els

grups consolidables de bancs espanyols, mentre que, en el cas dels grups de

caixes d’estalvis, el més rellevant és l’augment en el nombre d’entitats de

dipòsit espanyoles que consoliden.
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LA DESINTERMEDIACIÓ DE L’ESTALVI

I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

Fons d’inversió i dipòsits a termini són dos instruments financers que

competeixen en la captació de l’estalvi a mitjà i a llarg termini. Al juny

de 1997, l’estalvi canalitzat mitjançant els fons d’inversió va superar per

primera vegada el captat per les entitats bancàries per mitjà de dipòsits a

termini. De llavors ençà, el diferencial ha anat augmentant, de manera

que, al juny de 1998, els fons d’inversió aglutinaven un patrimoni de gai-

rebé 32 bilions de pessetes, xifra que supera en 12 bilions els saldos col-

locats en dipòsits a termini.

De fet, i segons ho reflecteix el gràfic 1.3, els fons d’inversió estan registrant

des del final de 1995 un creixement exponencial. En aquell moment, el seu

patrimoni pujava a 12,2 bilions de pessetes, és a dir, amb prou feines un

38,2% de l’acumulat només dos anys i mig més tard, al juny de 1998.

Per la seva banda, els dipòsits a termini –que fins al març de 1996

havien registrat un creixement constant i, fins a cert punt, paral·lel al dels

fons d’inversió– van començar en aquesta data un descens que ja no s’ha

interromput. Durant el període comprès entre el març de 1996 i el juny

de 1998, l’estalvi captat mitjançant els dipòsits bancaris a termini s’ha

reduït en 5,4 bilions de pessetes.

L’efecte combinat d’acceleració del creixement dels fons d’inversió i de

reducció dels dipòsits a termini comporta que, d’un temps ençà, els fons

d’inversió no solament estiguin captant estalvi nou, sinó també estalvi pro-

cedent dels dipòsits a termini.Així, doncs, està tenint lloc un transvasament

de saldos entre les dues modalitats d’estalvi a favor dels fons d’inversió.

Prèviament, cal preguntar-se per les causes d’aquest fenomen de desinter-

mediació de l’estalvi. En aquest sentit, cal destacar, en primer lloc, que la

diferent fiscalitat dels fons d’inversió i dels dipòsits d’estalvi, que fins ara

ha discriminat els segons a favor dels primers, ha constituït el princi-
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pal motor de creixement de la inversió col·lectiva a Espanya. Resumint i

simplificant, el rendiment dels dipòsits està subjecte a una retenció en

origen del 25%, tributa com una renda regular, incrementa la base impo-

sable de l’impost sobre la renda i està gravat, per tant, al tipus marginal.

En canvi, els rendiments dels fons d’inversió tenen la consideració d’in-

crements de patrimoni o plusvàlues i tributen com una renda irregular

que no incrementa la base imposable i sobre la qual, a partir dels dos

anys de permanència de la inversió i corregit l’efecte inflació, s’aplica un

gravamen únic del 20%.

D’altra banda, el brusc descens experimentat pels tipus d’interès des del

1996 ha repercutit de forma molt notable en la rendibilitat dels dipòsits 
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Fonts: Banc d’Espanya, CNMV i elaboració pròpia.

Gràfic 1.3

EVOLUCIÓ DELS FONS D’INVERSIÓ 
I DELS DIPÒSITS A TERMINI
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a termini.Així, d’acord amb la informació facilitada pel Banc d’Espanya,

els tipus d’interès efectius aplicats pels bancs per als dipòsits a un termini

entre un i dos anys han passat d’un 7,90% al desembre de 1995 a un

2,96% al juny de 1998, és a dir, en dos anys i mig s’han reduït gairebé 5

punts. Els tipus aplicats per les caixes d’estalvis per a la mateixa modali-

tat de dipòsits han patit una evolució similar i s’han reduït del 7,82% al

3,37% durant el mateix període. Per la seva banda, la rendibilitat mitjana

dels fons d’inversió-FIAMM el 1997 va ser del 4,38% i la dels FIM de renda

fixa, del 6,05%.

Cal assenyalar que l’actual entorn de tipus d’interès reduïts, propiciat pel

procés de convergència econòmica, s’ha de convertir en un element més

estructural de la nostra economia, sobretot amb la inclusió d’Espanya en el

grup de països que integren la primera fase de la Unió Econòmica i

Monetària. Per tant, en aquest nou context econòmic d’inflació i de tipus

d’interès baixos, la fiscalitat més favorable dels fons d’inversió n’està poten-

ciant encara més l’atractiu com instruments per captar estalvi a termini.

Aquest procés de desintermediació de l’estalvi incideix de forma directa

en les activitats típiques i habituals d’una entitat bancària: la captació de

fons del públic en forma de dipòsits per a l’aplicació per compte propi a

la concessió de crèdits. En aquest sentit, segons ho reflecteix el gràfic 1.4,

la reducció dels dipòsits a termini ha ocasionat un estancament en els

dipòsits totals procedents del sector privat. D’altra banda, la cartera de

crèdits concedits a sectors residents registra un ritme ascendent durant

tot el període considerat, que s’ha accelerat al llarg de l’últim exercici. De

fet, al desembre de 1996, els crèdits concedits pel conjunt d’entitats de

dipòsit van superar la captació total de dipòsits, i la diferència ha anat

en augment, de manera que, al juny de 1998, el volum de crèdit ja supe-

rava el de dipòsits en 11,3 bilions de pessetes. I, atès que ens trobem en

plena fase de creixement econòmic, tot fa pensar que l’esmentat diferen-

cial no pararà d’ampliar-se.
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Per tant, el creixement de la demanda creditícia no rep el suport d’un

creixement paral·lel dels dipòsits bancaris com a base per al seu

finançament. En conseqüència, les entitats de dipòsit han de recórrer a

altres fonts de finançament i han de reduir, si és el cas, les seves posi-

cions de liquiditat al mercat interbancari, la qual cosa, al seu torn,

genera noves tensions de liquiditat en les entitats que més utilitzen

aquest tipus de finançament. Així, doncs, l’actual procés de transvasa-

ment de l’estalvi des dels dipòsits bancaris tradicionals cap als fons d’in-

versió està minvant la capacitat de bancs i de caixes d’estalvis de conce-

dir nous crèdits, motiu pel qual no és aventurat predir una manca de

recursos interns per atendre les necessitats creditícies del sector privat.

Aquesta situació pot comportar que les entitats de dipòsit espanyoles es
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Gràfic 1.4

ENTITATS DE DIPÒSIT: DIPÒSITS I CRÈDITS
AL SECTOR PRIVAT
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vegin obligades a endeutar-se al mercat interbancari exterior, a un cost

una mica superior.

En aquest sentit, el gràfic 1.5 mostra com ha augmentat l’endeutament

extern de les entitats de dipòsit espanyoles. Al desembre de 1995, mante-

nien una posició activa neta amb entitats de crèdit no residents de 5,5

bilions de pessetes. De llavors ençà, aquesta posició s’ha reduït i, des del

març de 1997, les nostres entitats de dipòsit s’han convertit en deutores

en relació amb les entitats de crèdit no residents i presenten al juny de

1998 una posició neta passiva de 4,4 bilions de pessetes.
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Gràfic 1.5

POSICIÓ NETA DE LES ENTITATS DE DIPÒSIT AMB ENTITATS 
DE CRÈDIT NO RESIDENTS
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uns importants instruments de finançament del dèficit de l’Estat espanyol.

Així, al juny de 1998, un 71,4% del patrimoni dels fons estava invertit en

títols emesos pel Tresor (lletres, bons, obligacions i adquisició temporal d’ac-

tius), mentre que un 8,6% es destinava a títols de renda variable i un 9%

corresponia a actius exteriors, entre d’altres inversions.Aquesta distribució

ha variat en certa mesura en els últims dos anys i mig, ja que, cap al final

de 1995, els esmentats percentatges eren, respectivament, el 86%, el 2,3% i

el 2,1%.S’observa, doncs, un augment del pes de la renda variable, coherent

amb el descens de la rendibilitat del deute públic i amb l’alça experimenta-

da pels índexs borsaris, i també una major presència d’actius procedents

del sector exterior, tot i que cal no oblidar que el deute públic continua

representant gairebé tres quartes parts del patrimoni dels fons d’inversió.

En aquest context, el dràstic descens del dèficit públic forçarà un replanteja-

ment de la política d’inversions dels fons. En efecte, el dèficit públic es va

situar el 1997 en el 2,6% del PIB, sensiblement per sota del límit del 3%

imposat pel Tractat de Maastricht, mentre que només dos anys abans, el

1995, representava el 7,3% del PIB. La disminució del dèficit públic repercu-

teix en un menor endeutament de l’Estat i en les seves necessitats de nou

finançament, que, per a l’any 1998, s’han calculat en 2,4 bilions de pessetes.

Si tenim en compte que el 1996 i el 1997 el creixement del patrimoni dels

fons d’inversió ha estat, respectivament, de 6,5 i 8,3 bilions de pessetes, i no

sembla que ara com ara el ritme hagi d’afluixar de forma significativa, que-

da clar que els fons d’inversió hauran de cercar, al sector privat nacional o

internacional, actius alternatius al deute públic. I, atès que una característi-

ca del mercat de valors espanyol és la seva estretor, serà inevitable un incre-

ment substancial de les inversions als mercats estrangers.

En resum, l’actual procés de desintermediació de l’estalvi, impulsat per

raons de tipus eminentment fiscal, pot ocasionar una situació paradoxal

en què, d’una banda, els bancs i les caixes d’estalvis espanyols, atesa l’es-

cassetat de liquiditat interna, hagin de recórrer de forma creixent a l’en-
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deutament exterior per poder continuar finançant amb normalitat la

seva activitat creditícia, mentre que, de l’altra, els fons d’inversió es vegin

obligats a invertir també al sector exterior un major percentatge del seu

patrimoni davant de la disminució de l’endeutament de l’Estat i la man-

ca d’altres alternatives d’inversió domèstiques prou àmplies.

Les diferències en la fiscalitat de l’estalvi estan, doncs, incidint ja en els meca-

nismes normals de funcionament del sistema financer espanyol, i les distor-

sions poden arribar a ser molt més significatives en el futur. No obstant això,

el 1998 ja s’estan adoptant algunes mesures que ajudaran a pal·liar aquesta

situació.En primer lloc, l’anunciada reforma de l’IRPF permetrà que, a partir

del 1999, els dipòsits a termini puguin competir en rendibilitat financera i fis-

cal amb els fons d’inversió. Així, el nou IRPF estableix que, en els dipòsits a

més de dos anys, el 30% dels interessos estan exempts de tributació i, a més a

més, s’ha reduït la retenció a compte dels dipòsits del 25% al 18%.En canvi, el

règim fiscal dels fons d’inversió s’ha endurit, ja que, si bé es manté el tipus de

tributació fix del 20% quan les participacions venudes tenen més de dos anys

d’antiguitat, se suprimeixen els coeficients d’actualització per inflació i s’esta-

bleix sobre les plusvàlues obtingudes una retenció del 20%.D’altra banda, l’a-

provació de la llei de titulització d’actius el mes de maig de 1998 dóna la pos-

sibilitat a bancs i a caixes d’estalvis de convertir en títols de renda fixa la seva

cartera de crèdits no hipotecaris i de col·locar-los al mercat. Això, d’una ban-

da, permetrà generar liquiditat en els balanços de les entitats de crèdit i, de

l’altra, es creen noves oportunitats d’inversió per als fons.
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Servei bancari

Evolució d’empleats i oficines

El quadre 1.11 mostra, en primer lloc, l’evolució del nombre d’em-

pleats de les entitats de dipòsit espanyoles des de mitjan dècada dels

setanta. Durant aquest període, l’ocupació de la banca s’ha reduït en



23.638 persones (un 15,2%), mentre que la de les caixes ha augmentat en

57.681 persones, el que representa multiplicar per més de 2,7 la xifra ini-

cial. D’altra banda, l’ocupació de les cooperatives de crèdit ha crescut un

31,6% (3.073 persones). Les respectives evolucions també presenten nota-

bles diferències.

Quadre 1.11

EMPLEATS I OFICINES DE LES ENTITATS DE DIPÒSIT.
EVOLUCIÓ 1975-1997
A 31 de desembre

Empleats Oficines Empleats per oficina

Caixes Coope- Caixes Coope- Caixes Coope-
Bancs d’estalvis ratives Bancs d’estalvis ratives Bancs d’estalvis ratives

1975 155.428 33.172 n.d. 7.569 6.365 2.033 20,5 5,2 n.d.

1976 165.229 36.999 n.d. 9.093 6.818 2.137 18,2 5,4 n.d.

1977 171.238 40.277 n.d. 10.205 7.206 2.277 16,8 5,6 n.d.

1978 175.774 42.403 n.d. 11.095 7.512 2.398 15,8 5,6 n.d.

1979 179.382 45.320 n.d. 12.235 7.807 2.523 14,7 5,8 n.d.

1980 180.274 49.040 9.731 13.223 8.197 2.668 13,6 6,0 3,6

1981 177.230 51.444 10.347 14.290 8.872 2.841 12,4 5,8 3,6

1982 175.757 57.304 10.866 15.374 9.574 3.048 11,4 6,0 3,6

1983 172.580 59.481 10.880 16.046 10.081 3.197 10,8 5,9 3,4

1984 168.888 61.168 10.896 16.399 10.477 3.315 10,3 5,8 3,3

1985 163.591 63.213 10.823 16.568 10.853 3.350 9,9 5,8 3,2

1986 159.342 65.196 10.225 16.471 11.306 3.382 9,7 5,8 3,0

1987 156.986 66.488 10.153 16.449 11.711 3.248 9,5 5,7 3,1

1988 156.484 70.590 9.674 16.651 12.308 3.029 9,4 5,7 3,2

1989 157.056 74.960 9.592 16.623 13.158 2.890 9,4 5,7 3,3

1990 158.160 76.878 9.968 16.835 13.685 2.919 9,4 5,6 3,4

1991 159.101 78.902 10.643 17.243 13.944 3.018 9,2 5,7 3,5

1992 152.025 82.997 11.016 17.408 14.123 3.080 8,7 5,9 3,6

1993 147.184 83.349 11.225 16.961 14.264 3.073 8,7 5,8 3,7

1994 144.074 84.552 11.195 16.606 14.593 3.107 8,7 5,8 3,6

1995 140.876 84.866 11.626 16.884 15.010 3.195 8,3 5,7 3,6

1996 135.751 88.209 12.024 16.617 15.879 3.311 8,2 5,6 3,6

1997 131.790 90.853 12.804 16.632 16.647 3.468 7,9 5,5 3,7

Font: AEB, CECA i elaboració pròpia.
Nota: Les sèries no inclouen ni la Caja Postal ni les Entitats de Crèdit Oficial.
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En aquest sentit, i centrant-nos a partir d’ara en els bancs i en les caixes

d’estalvis, el gràfic 1.6 mostra com la sèrie que reflecteix l’evolució del nom-

bre d’empleats de les caixes d’estalvis creix en progressió lineal durant el pe-

ríode analitzat. Per la seva banda, la corresponent als bancs apunta quatre eta-

pes diferents en les quals s’alternen creixements i reduccions de plantilla:

1975-1980 (increment de 24.846 empleats), 1980-1988 (disminució de 23.790

empleats), 1988-1991 (increment de 2.617 empleats) i 1991-1997 (disminució

de 27.311 empleats). És a dir, la banca ha anat reduint ocupació des del 1980

(poc després d’iniciar-se les crisis bancàries dels vuitanta,que van implicar una

important reestructuració del sector), tendència breument interrompuda en

els últims anys de la dècada, en què es va registrar un lleuger creixement de
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Gràfic 1.6

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPLEATS DELS BANCS 
I LES CAIXES D’ESTALVIS. 1975-1997
A 31 de desembre
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l’ocupació. A partir del 1991, coincidint amb la contracció dels marges finan-

cers,el nombre d’empleats de la banca torna a baixar de forma intensa.

Si l’evolució del nombre d’empleats es relaciona amb la del nombre

d’oficines, s’observa un altre tret diferenciador entre els bancs i les caixes

d’estalvis: des de mitjan dècada dels setanta, l’evolució de la plantilla de les

caixes d’estalvis ha discorregut de forma paral·lela a la de les seves xarxes

d’oficines, mentre que aquest paral·lelisme no ha tingut lloc en el cas dels

bancs, en què els intervals d’expansió del nombre d’oficines han coincidit

amb reduccions d’ocupació. Aquestes relacions es posen de manifest en els

gràfics 1.7 i 1.8.

53EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■

190.000

180.000

170.000

160.000

150.000

140.000

130.000

19801975

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

1985 19951990 1997

Empleats

Oficines

Oficines Empleats

Gràfic 1.7

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’OFICINES I EMPLEATS 
DELS BANCS. 1975-1997
A 31 de desembre

Nota: Les sèries no inclouen ni la Caja Postal ni les Entitats de Crèdit Oficial.
Fonts: AEB, CECA i elaboració pròpia.



La principal explicació d’aquestes diferències es troba en el moment

en què bancs i caixes d’estalvis han emprès i concentrat preferentment el

seu procés d’expansió. En aquest sentit, els bancs van ser els primers a

ampliar de forma significativa les xarxes d’oficines. El 1974 es va liberalitzar

totalment per als bancs l’obertura de sucursals per tot el territori nacional,

possibilitat que van aprofitar de forma immediata, ja que, entre els anys

1975 i 1982, ambdós inclosos, van obrir un total de 9.749 oficines, el que va

representar multiplicar gairebé per quatre la xarxa existent a finals de 1974.

En canvi, la liberalització de l’expansió de les caixes d’estalvis va ser molt

més gradual, ja que, primer, l’expansió només era possible a nivell provincial
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(1975), àmbit que es va ampliar al de la comunitat autònoma el 1979, i no

van obtenir la total liberalització d’expansió fins a principis de 1989. En

conseqüència, l’obertura de noves oficines per part de les caixes s’ha distri-

buït de manera molt més homogènia en el temps.

Així queda reflectit als gràfics 1.9 i 1.10. El primer compara l’evo-

lució des del 1975 del nombre d’oficines dels bancs i de les caixes d’estal-

vis. Es comprova que, partint de i acabant amb unes xarxes d’oficines de

dimensions relativament similars, l’expansió de les caixes segueix un

patró força lineal, mentre que els bancs la concentren gairebé en la seva

totalitat en el primer terç del període considerat. Per la seva banda, el

segon gràfic arriba a la mateixa conclusió utilitzant, en aquest cas, les
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variacions absolutes de les respectives xarxes d’oficines en períodes de

cinc anys.

Així, doncs, mentre que el 1980 la xarxa d’oficines dels bancs pri-

vats ja assolia el 80% de l’actual, més de la meitat de les oficines que confi-

guren en aquests moments la xarxa territorial de les caixes d’estalvis han

estat obertes amb posterioritat a aquesta data. Si a aquesta situació afegim la

variable tecnològica, el panorama global es fa molt més comprensible: l’ex-

pansió geogràfica dels bancs va tenir lloc abans de la introducció generalit-

zada de les noves tecnologies, que van reduir la càrrega del treball adminis-

tratiu a les oficines bancàries. En canvi, les caixes d’estalvis van compaginar

expansió geogràfica amb innovació tecnològica, de manera que el creixe-

ment es va poder fer amb unes plantilles molt més ajustades. En conseqüèn-

cia, a principis dels noranta, les necessitats de reestructuració dels bancs

eren molt superiors a les de les caixes d’estalvis.
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En el gràfic 1.11, l’evolució de l’indicador que mesura el nombre

d’empleats per oficina resumeix perfectament el que s’ha apuntat en els

paràgrafs anteriors: només els bancs han experimentat una variació signifi-

cativa d’aquesta ràtio, ja que ha passat d’una mitjana de 20,5 empleats per

oficina el 1975 a 7,9 empleats per oficina a finals de 1997. Així i tot, aquest

indicador continua essent notablement superior al que registren les caixes

d’estalvis, que, a finals de 1997, se situa en 5,5 empleats per oficina. D’altra

banda, el quadre 1.12 mostra com la dotació de caixers automàtics de les

caixes d’estalvis continua essent força superior a la dels bancs (un 28,2% el

1997), sobretot si es relaciona amb les respectives quotes de mercat.
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Aquesta circumstància corrobora també la tesi anterior: durant l’últi-

ma dècada, l’operativa de les caixes d’estalvis s’ha recolzat més en la tecno-

logia, en aquest cas l’autoservei, el que ha permès reduir la càrrega de tre-

ball de les oficines i, per tant, ha facilitat l’expansió geogràfica mitjançant

plantilles més ajustades.

Quadre 1.12

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CAIXERS AUTOMÀTICS
A 31 de desembre

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Bancs 5.291 6.375 7.380 7.882 9.840 12.558 14.811

Caixes d’estalvis 11.087 12.271 13.349 14.149 15.292 16.692 18.985

Fonts: AEB i CECA.

Incidència en la productivitat

En termes de productivitat, i cenyint-nos a la situació en l’última

dècada, la retallada de plantilles duta a terme pels bancs els ha permès

escurçar la distància que els separa de les caixes d’estalvis pel que fa a

recursos aliens gestionats per cada empleat (el 1987 aquest indicador de

productivitat era per a les caixes un 56% superior al dels bancs, diferència

que el 1997 ha passat a ser d’un 28%), i també ha progressat en relació amb

la ràtio de recursos aliens per oficina. Quant a la resta d’indicadors de pro-

ductivitat reflectits al quadre 1.13, l’evolució ha estat més favorable en les

caixes d’estalvis, fins i tot malgrat el creixement continuat de les xarxes d’o-

ficines i de les plantilles. Aquesta millora de la productivitat de les caixes

d’estalvis és conseqüència del superior creixement experimentat per la

seva activitat durant el període de referència.
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Quadre 1.13

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS DE PRODUCTIVITAT
A 31 de desembre, en milions de pessetes

1987 1990 1993 1997

Bancs

Recursos aliens per empleat 120,3 162,4 214,7 313,6

Crèdits per empleat 88,8 125,9 177,3 261,1

Recursos aliens per oficina 1.147,7 1.525,7 1.862,4 2.448,2

Crèdits per oficina 847,4 1.183,2 1.537,5 2.038,2

Increment recursos aliens 1997/1987 129,9%

Increment crèdits 1997/1987 159,2%

Caixes d’estalvis

Recursos aliens per empleat 187,7 242,6 312,3 402,4

Crèdits per empleat 88,9 131,6 181,7 266,8

Recursos aliens per oficina 1.065,9 1.363,1 1.824,9 2.195,9

Crèdits per oficina 504,7 739,6 1.061,8 1.456,3

Increment recursos aliens 1997/1987 192,9%

Increment crèdits 1997/1987 310,1%

Fonts: AEB, Anuario Estadístico de la Banca en España; CECA, Anuario Estadístico, i elaboració pròpia.

Comportament a les entitats individuals

Baixant al nivell de les entitats individuals, el quadre 1.14 recull l’e-

volució en l’última dècada del nombre d’empleats i d’oficines de les que

actualment són les deu primeres entitats de crèdit espanyoles. De la seva

anàlisi s’obtenen diverses conclusions.

En primer lloc, es comprova que, efectivament, només els bancs han

reduït les plantilles. Durant el període de referència, els cinc grans bancs

privats les han retallades en 16.650 empleats, xifra que representa més del

66% de la pèrdua total d’ocupació del conjunt de la banca durant el mateix

interval. A més a més, però, aquesta reducció s’ha concentrat en els bancs

que s’han vist involucrats en processos de fusió (BBV, creat a l’octubre de

1988, i, sobretot, Banco Central Hispano, creat al desembre de 1991) o que,

59EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES ■



Quadre 1.14

DEU PRIMERES ENTITATS DE CRÈDIT: 
EVOLUCIÓ D’EMPLEATS I OFICINES
A 31 de desembre

Empleats Oficines

1987 1997 Dif. 1987 1997 Dif.

BBV 25.221 20.711 (4.510) 2.400 2.211 (189)

Banco Santander 9.742 12.203 2.461 1.192 1.519 327

Banesto 16.426 13.726 (2.700) 2.225 2.265 40

Banco Central Hispano 32.978 21.301 (11.677) 3.515 2.577 (938)

Banco Popular 7.602 7.378 (224) 917 1.087 170

Exterior 8.718 6.093 (2.625) 482 556 74

Caja Postal 3.902 5.359 1.457 387 1.016 629

Grans bancs 104.589 86.771 (17.818) 11.118 11.231 113

”la Caixa” 9.238 14.499 5.261 1.643 3.300 1.657

Caja de Madrid 5.358 9.883 4.525 774 1.453 679

Caixa de Catalunya 2.247 4.400 2.153 548 836 288

Grans caixes 16.843 28.782 11.939 2.965 5.589 2.624

Nota: Les xifres del BBV, Central Hispano i ”la Caixa” relatives a l’exercici de 1987 s’han obtingut per agregació de les
corresponents a les respectives entitats fusionades.
Fonts: AEB, Anuario Estadístico de la Banca en España; CECA, Anuario Estadístico, i elaboració pròpia.

com Banesto, han patit una severa crisi. També el fins ara grup públic

Argentaria (creat el 1991) i, en concret, el Banco Exterior, han reduït la seva

ocupació. Les fusions bancàries han estat, doncs, el principal revulsiu per a

la disminució de l’ocupació al sector.

En canvi, les tres caixes d’estalvis que apareixen al quadre (”la Caixa”,

Caja de Madrid i Caixa de Catalunya) han augmentat sensiblement el personal

empleat: el creixement ha estat d’11.939 persones i representa prop del 50%

de l’ocupació creada pel conjunt de les caixes d’estalvis en els últims deu

anys. S’observa també que aquestes tres caixes han augmentat notablement la

seva xarxa d’oficines, en una proporció fins i tot superior a la de l’ocupació.

Cal esmentar que aquests increments recullen també les incorporacions d’ofi-

cines i d’empleats procedents de bancs integrats a les caixes d’estalvis.
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Tornant als bancs, cal destacar que els esmentats programes de rees-

tructuració de plantilles s’han materialitzat bàsicament per mitjà de prejubi-

lacions anticipades i, en general, s’han desenvolupat de forma paral·lela al

redimensionament de les xarxes. Aquests processos d’ajustament de planti-

lles han representat un cost addicional per als comptes de resultats de les

entitats implicades, tot i que algunes d’aquestes entitats han optat també

per utilitzar una part de les reserves de lliure disposició per finançar-los.

Quadre 1.15

PREJUBILACIONS FINANÇADES AMB CÀRREC A RESERVES
En milions de pessetes

Banco Central Hispano 1993 18.370

1994 26.784

1995 26.884

1996 41.610

1997 9.295

TOTAL 122.943

Grup Argentaria 1993 6.698

1994 2.812

1995 2.704

1997 37.394

TOTAL 49.608

Grup Banco Popular 1996 10.000

1997 18.500

TOTAL 28.500

Banco Pastor 1996 1.903

1997 4.090

TOTAL 5.993

Font: Informes Anuals de les entitats.

En aquest sentit, el cas més notable és el del Banco Central Hispano,

que, des de la fusió, ha carregat 122.943 milions a reserves per cobrir els

compromisos adquirits amb els empleats que s’han prejubilat. També el
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Banco Popular ha utilitzat aquesta fórmula per finançar un pla extraordinari

de jubilacions anticipades. En aquest cas, l’objectiu no és tant reduir la plan-

tilla com procedir a una renovació, rebaixant l’edat mitjana dels empleats

mitjançant noves incorporacions. Entre els anys 1996 i 1997, el Grup Banco

Popular ha carregat 28.500 milions de pessetes a reserves per aquest con-

cepte. D’altra banda, el Grup Argentaria, per finançar els seus plans de jubi-

lacions i de baixes incentivades, bàsicament del Banco Exterior, ha carregat

des del 1993 gairebé 50.000 milions a reserves.

Ràtios de servei bancari

El quadre 1.16 mostra com, a 31 de desembre de 1997, hi havia a

Espanya 9,6 oficines per cada 10.000 habitants, una de les ràtios més eleva-

des de la Unió Europea. En canvi, el nombre mitjà d’empleats per oficina

(6,4) és dels més baixos. Relacionant els dos indicadors, es pot deduir que

les entitats bancàries espanyoles han desenvolupat una estratègia basada en

la proximitat geogràfica al client i han optat per una àmplia cobertura terri-

torial, però amb oficines de petites dimensions. Per la seva banda, la relació

entre població bancària i població total se situa en una posició intermèdia,

amb 6,1 empleats per cada 1.000 habitants.

Quadre 1.16

RÀTIOS DE SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

1990 1997

Oficines/ Empleats/ Empleats/ Oficines/ Empleats/ Empleats/
10.000 hab. oficina 1.000 hab. 10.000 hab. oficina 1.000 hab.

Bancs 4,5 9,5 4,2 4,5 7,8 3,5

Caixes d’estalvis 3,5 5,6 2,0 4,2 5,5 2,3

Cooperatives de crèdit 0,7 3,4 0,3 0,9 3,6 0,3

TOTAL 8,7 7,4 6,5 9,6 6,4 6,1

Fonts: AEB, Anuario Estadístico de la Banca en España; CECA, Anuario Estadístico; UNACC, Anuario; INE i elabo-
ració pròpia.
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D’acord amb les evolucions de les xarxes d’oficines i de les planti-

lles vistes anteriorment, en els últims anys ha tingut lloc a Espanya un aug-

ment de la densitat d’oficines, mentre que, d’altra banda i a nivell global,

s’ha reduït la dimensió mitjana de les oficines i ha baixat el nombre d’em-

pleats en relació amb la població total.

Evolució de les quotes de mercat

El quadre 1.17 reflecteix com les caixes d’estalvis són les entitats de

dipòsit que han mostrat un major dinamisme en els últims dotze anys pel

que fa a l’evolució de les respectives quotes de mercat. El creixement és

particularment significatiu en les quotes relatives a recursos aliens i a crè-

dits, les quals han augmentat en 8,7 i 13,3 punts percentuals, respectiva-

ment. Precisament, aquestes magnituds de negoci són les que reflecteixen

amb major grau una activitat de banca al detall.

D’altra banda, l’augment de quota de mercat de les caixes ha tingut

lloc en detriment de la quota de la banca, ja que, durant aquest període de

dotze anys, les cooperatives de crèdit també han aconseguit avanços en les

quotes de mercat.

Quadre 1.17

EVOLUCIÓ DE LES QUOTES DE MERCAT
A 31 de desembre

Per actius totals Per recursos aliens Per crèdits

1985 1997 1985 1997 1985 1997

Bancs (*) 68,9 64,1 61,6 52,2 72,8 58,6

Caixes d’estalvis 28,1 32,6 34,6 43,3 24,1 37,4

Cooperatives de crèdit 3,0 3,3 3,8 4,5 3,1 4,0

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

(*) Les quotes corresponents a 1985 inclouen a la Caja Postal amb la finalitat d’aconseguir una homogeneïtat més gran
amb les de 1997.
Fonts: AEB, Anuario Estadístico de la Banca en España; CECA, Anuario Estadístico; Banc d’Espanya, Boletín Estadís-

tico, i elaboració pròpia.
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Internacionalització

Presència a l’exterior

Una manera de quantificar l’activitat exterior de les entitats de dipò-

sit espanyoles consisteix a determinar el pes relatiu que té el sector exte-

rior en els balanços de les entitats de dipòsit. Dins de l’apartat «Estructura

del sistema» (quadre 1.5), hem vist que, en el cas dels bancs, les operacions

amb el sector exterior representaven el 17,2% dels actius i el 21,9% dels

passius, percentatges que, en les caixes d’estalvis, se situaven, respectiva-

ment, en el 5,4% i en el 4,8%. En les cooperatives de crèdit ni tan sols asso-

lien l’1%.

Per tant, els bancs concentren la major part de l’activitat internacio-

nal que realitza el sistema bancari espanyol i la seva presència a l’exterior es

concretava, a finals de 1997, en 92 sucursals, 60 filials bancàries i 117 ofici-

nes de representació, pertanyents majoritàriament als grans grups i al Banco

Exterior.

Quadre 1.18

PRESÈNCIA DE LA BANCA ESPANYOLA A L’EXTERIOR
A 31 de desembre de 1997

Filials Oficines
Sucursals bancàries representació

Unió Europea 59 12 18

Altres països europeus 0 5 16

Amèrica Llatina 12 37 59

EE UU i Canadà 14 3 2

Altres 7 3 22

TOTAL 92 60 117

Fonts: AEB, Anuario Estadístico de la Banca en España, i elaboració pròpia.

També a finals del 1997, i segons les dades del «Boletín Estadístico»

del Banc d’Espanya, els actius totals de les sucursals de bancs espanyols a
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l’estranger representaven el 10,5% dels actius totals del conjunt de la banca.

Del total de sucursals, 59 estaven ubicades a països de la Unió Europea, on

destaquen les implantacions a Portugal (18) i a França (17).

Pel que fa a les filials, més del 60% estan localitzades en països llati-

noamericans. De fet, l’Amèrica Llatina, per la seva baixa bancarització i pel

seu potencial de rendibilitat, és en aquests moments un dels mercats més

desitjats per les entitats espanyoles i on han realitzat copioses adquisicions

des del 1995.

Banco Santander i BBV són els grups bancaris estrangers que més

han penetrat al mercat llatinoamericà, per a la qual cosa han seguit estratè-

gies diferents, si bé, en els dos casos, amb una visió a llarg termini, de mane-

ra que han realitzat importants provisions i sanejaments. Les filials del BBV i

del Santander, tot i que no són les més grans, destaquen per la seva rendibi-

litat, eficiència i capitalització. També el Banco Central Hispano té una nota-

ble presència al mercat llatinoamericà.

Banco Santander té participacions majoritàries en bancs de nou paï-

sos de la zona, els actius dels quals, al final de 1997, pujaven a 6,2 bilions de

pessetes. El banc ha donat per acabada la major part de la seva expansió a

Llatinoamèrica, tot i que pensa continuar consolidant les actuals inversions.

Per la seva banda, el BBV ha preferit entrar en els diferents mercats

de la mà de socis locals de contrastada solvència i prestigi, de manera que

sol començar prenent participacions minoritàries en el capital, per, després,

ampliar-les. Cap al final de 1997, les seves filials llatinoamericanes acumula-

ven uns actius totals de més de 4 bilions de pessetes i tenien 1.323 oficines

i 32.981 empleats. Al llarg del 1998, ha realitzat noves adquisicions al Brasil

i a Xile, sense haver donat per acabada encara la seva expansió per la zona.

També Europa i, en particular, els països del sud són una altra aposta

estratègica dels dos primers grups bancaris espanyols. En aquest context

encaixa la recent presa, per part del BBV, del 10% de la Banca Nazionale di
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Lavoro (BNL), dins del procés de privatització d’aquesta entitat bancària ita-

liana. Amb l’esmentada participació, el grup BBV ha passat a liderar el nucli

dur de la BNL (quart grup bancari italià per volum de dipòsits), juntament

amb l’entitat asseguradora INA (de titularitat pública, 7,25% del capital) i la

Banca Popolare Vicentina (7,75% del capital).

Pel que fa al Banco Santander, és el primer accionista del primer

grup bancari italià, el San Paolo-IMI, amb una participació del 5%. Al seu

torn, el grup italià ha adquirit l’1% del capital del banc espanyol, com a part

del procés de desenvolupament i cooperació entre els dos grups.

Penetració de la banca estrangera

A 31 de desembre de 1997, operaven a Espanya 26 filials i 53 sucur-

sals d’entitats de crèdit estrangeres, que, en conjunt, concentraven l’11,6%

dels actius totals i el 4,6% dels recursos aliens del sistema bancari.

L’obertura del sistema bancari espanyol a la banca estrangera és rela-

tivament recent. Està contemplada per primera vegada al Reial Decret

1388/1978, actualment derogat, si bé abans del 1978 operaven quatre enti-

tats «històriques», que ja estaven implantades al territori espanyol en acabar

la guerra civil. L’esmentat Reial Decret limitava significativament les possibi-

litats operatives de les sucursals i de les filials d’entitats estrangeres que

s’establien a Espanya (sobretot en matèria de captació de recursos i d’ex-

pansió geogràfica, ja que no podien obrir més de tres oficines), la qual cosa

les obligava a orientar la seva activitat cap a la banca a l’engròs. Aquestes

restriccions van ser eliminades totalment al desembre de 1992. En l’actuali-

tat, la Llei 3/1994 d’adaptació de la segona directiva de coordinació bancà-

ria estableix la lliure obertura de sucursals per part d’entitats de crèdit d’al-

tres països comunitaris i la lliure prestació de serveis, sense cap altre requi-

sit que una comunicació al Banc d’Espanya per part de l’autoritat superviso-

ra del país d’origen. Les sucursals d’entitats de crèdit no autoritzades en un

país de la Unió Europea requereixen l’autorització del Ministeri d’Economia

i Hisenda, previ informe del Banc d’Espanya.
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No obstant això, a partir dels primers anys de la dècada dels vuitanta,

la banca estrangera ha utilitzat una altra via de penetració a Espanya, consis-

tent en l’adquisició d’un paquet majoritari d’accions d’un banc espanyol,

que sí la facultava per desenvolupar una activitat de banca comercial, activi-

tat que es considerava atractiva pels alts marges d’intermediació amb els

quals treballaven les entitats bancàries espanyoles. Els primers grups que van

utilitzar aquesta via (BNP, Barclays, Citibank) van adquirir bancs espanyols en

crisi al Fons de Garantia de Dipòsits. D’altres, en el seu afany de penetrar en

el rendible sector bancari espanyol, van pagar elevats preus per la compra

d’un banc espanyol en funcionament, com és el cas de la compra del Banco

Comercial Español i de la Banca Jover per part del Crédit Lyonnais.

En tot cas, les esmentades perspectives de rendibilitat que anticipa-

va la banca estrangera es van truncar amb la desaparició de l’statu quo ban-

cari a finals dels vuitanta i amb la consegüent intensificació de la competèn-

cia. La pressió competitiva que ha caracteritzat el sector de començament

de dècada ençà i l’escassa xarxa d’oficines desenvolupada per aquestes

entitats estrangeres en comparació amb les de les caixes d’estalvis i els

grans bancs, han provocat que algunes d’aquestes entitats es replantegin les

estratègies de penetració en banca comercial i busquin nínxols de mercat.

És el cas de Barclays, que ha reduït les xarxes d’oficines per dirigir-se al seg-

ment alt del mercat minorista. D’altres, fins i tot, han renunciat a la xarxa

(Chase Manhattan, Société Générale, NatWest) i han optat per una especia-

lització en la banca d’inversions i corporativa. En aquest sentit, és il·lustratiu

el fet que, dels onze bancs amb pèrdues durant l’exercici 1997, nou fossin

bancs estrangers, amb el Grup Crédit Lyonnais i Citibank España al capda-

vant. El 1998 han abandonat el sector bancari espanyol els grups italians

San Paolo di Torino i Monte dei Paschi di Siena, el britànic Abbey National i

el francès Crédit Lyonnais. Només la filial espanyola del Deutsche Bank està

apostant clarament per desenvolupar un negoci de banca de particulars,

com ho demostra el fet que hagi optat i aconseguit l’adjudicació, per un ter-

mini de deu anys, de la xarxa de 1.800 oficines de Correus i Telègrafs, mit-
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jançant les quals comercialitzarà, conjuntament amb l’organisme postal, els

seus productes bancaris. Amb aquesta operació, Deutsche Bank ha multipli-

cat per set la seva xarxa d’oficines, especialment en poblacions petites, i ha

ampliat els segments de clients potencials.

Rendibilitat

El resultat net de bancs i de caixes d’estalvis va assolir el 1997 la xifra

de 936 milers de milions de pessetes, amb un creixement del 18% en relació

amb l’any anterior; la taxa de rendibilitat, en termes d’actius totals mitjans, es

va situar en el 0,70% i va millorar l’obtinguda en exercicis anteriors, si bé es

col·loca per sota de les obtingudes durant els primers anys de la dècada

actual. El quadre 1.19, que presenta l’evolució durant el període 1990-1997

del compte de resultats en cascada de l’agregat de bancs i caixes d’estalvis,

il·lustra el comportament seguit per cadascun dels seus components.

Durant aquest període, el marge financer ha experimentat una

important contracció: la seva aportació al resultat s’ha reduït en 1,66 punts

percentuals. En aquest sentit, la pressió competitiva ha provocat una major

reducció dels tipus d’interès actius que dels passius, comportament que es

va intensificar el 1995 pel desplaçament de l’estalvi cap a dipòsits de major

cost. El 1997, segons apunta el Banc d’Espanya, es van apreciant indicis de

paral·lelisme creixent entre els descensos dels tipus actius i els passius, que

frenaria la forta retallada patida pel seu diferencial.

El menor diferencial obtingut en les operacions d’intermediació

clàssica ha estat compensat parcialment amb els ingressos més elevats

obtinguts per comissions i resultats de les operacions financeres i amb el

control de les despeses d’explotació, que s’han incrementat a taxes infe-

riors al creixement del negoci. No obstant això, les dues actuacions no han

impedit la disminució del marge d’explotació sobre el balanç mitjà, el nivell

del qual va ser de l’1,12% el 1997.
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Quadre 1.19

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS AGREGAT DE BANCS
I CAIXES D’ESTALVIS
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Ingressos financers 11,90 11,55 11,31 11,04 8,82 8,94 8,40 6,65

Despeses financeres (7,88) (7,86) (7,74) (7,90) (5,85) (6,27) (5,88) (4,28)

Marge financer 4,02 3,69 3,57 3,14 2,97 2,67 2,48 2,36

Comissions per serveis 0,47 0,46 0,60 0,56 0,56 0,52 0,52 0,60

Operacions financeres 0,11 0,17 0,11 0,34 (0,08) 0,15 0,28 0,21

Marge ordinari 4,60 4,32 4,28 4,04 3,45 3,34 3,29 3,17

Despeses d’explotació (2,81) (2,67) (2,70) (2,45) (2,30) (2,20) (2,11) (2,05)

de les quals:

de personal (1,70) (1,60) (1,64) (1,49) (1,41) (1,34) (1,28) (1,25)

Marge d’explotació 1,79 1,65 1,58 1,59 1,15 1,14 1,18 1,12

Dotacions netes (0,59) (0,64) (0,73) (0,89) (0,80) (0,50) (0,47) (0,41)

Altres resultats 0,16 0,29 0,24 0,21 0,39 0,15 0,09 0,18

Resultat abans
d’impostos 1,36 1,30 1,09 0,91 0,74 0,79 0,81 0,88

Impostos (0,36) (0,33) (0,28) (0,25) (0,18) (0,18) (0,18) (0,19)

Resultat net 1,00 0,97 0,81 0,66 0,56 0,61 0,64 0,70

Actius totals mitjans:
en m. m. de pessetes 64.789 76.875 83.254 98.040 106.896 114.864 124.662 133.956

Fonts: Banc d’Espanya, Boletín Económico, i elaboració pròpia.

Cal subratllar que les comissions netes percebudes per la prestació

de serveis, en què s’inclouen les comissions cobrades a societats filials per

la distribució dels seus productes –en especial, participacions en fons d’in-

versió i en assegurances–, tot i manifestar una tendència lleugerament alcis-

ta, s’han mostrat poc dinàmiques. D’altra banda, l’aportació dels resultats

per operacions financeres ha estat extremament variable, com correspon a

la naturalesa de les operacions que inclou –entre d’altres, resultats de la car-

tera de valors de negociació i de renda fixa d’inversió ordinària–. Així, el

1994 va registrar una evolució particularment negativa per la caiguda de les

cotitzacions en borsa del deute a llarg termini.
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Pel que fa a les despeses d’explotació, el quadre 1.19 mostra el per-

fil clarament descendent que observen des de l’any 1992 i que recau en

bona part en el seu principal component: les despeses de personal, que, en

els últims cinc anys, han reduït la seva participació de l’1,70% a l’1,25%.

Això ha estat possible per la pèrdua global de llocs de treball, més d’un

6%, atribuïble a la banca, ja que les plantilles de les caixes d’estalvis s’han

ampliat, i pel moderat increment del cost unitari dels salaris. No obstant

això, la ràtio d’eficiència de l’agregat de bancs i caixes es manté elevat, gai-

rebé un 65%.

Quadre 1.20

COMPTE DE RESULTATS PER CATEGORIES D’ENTITATS
DE DIPÒSIT
En percentatge sobre els actius totals mitjans

Caixes Cooperatives
Bancs d’estalvis de crèdit

1990 1997 1990 1997 1990 1997

Ingressos financers 12,30 6,50 11,09 6,95 11,69 7,23

Despeses financeres (8,30) (4,56) (7,03) (3,74) (6,46) (3,26)

Marge financer 4,00 1,94 4,06 3,21 5,23 3,97

Comissions per serveis 0,59 0,60 0,23 0,57 0,20 0,50

Operacions financeres 0,14 0,25 0,04 0,14 0,00 0,17

Marge ordinari 4,73 2,80 4,33 3,92 5,43 4,64

Despeses d’explotació (2,74) (1,85) (2,95) (2,45) (3,35) (2,76)

Marge d’explotació 1,99 0,95 1,38 1,47 2,08 1,88

Dotacions netes (0,62) (0,34) (0,52) (0,56) (0,41) (0,46)

Altres resultats 0,19 0,14 0,13 0,25 (0,07) 0,06
Resultat abans 
d’impostos 1,56 0,75 0,99 1,16 1,60 1,49

Impostos (0,44) (0,14) (0,22) (0,27) (0,17) (0,25)

Resultat net 1,12 0,61 0,77 0,89 1,43 1,24

Actius totals mitjans:
en m. m. de pessetes 43.252 88.786 21.478 45.170 1.850 4.427

Font: Banc d’Espanya, Boletín Económico.
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La morositat i les condicions als mercats financers expliquen l’evolu-

ció de les dotacions netes al llarg del període analitzat. La crisi econòmica

va provocar entre els anys 1992 i 1994 uns sanejaments i unes dotacions als

fons d’insolvències i de fluctuació de valors especialment elevats. A partir

del 1995, la disminució de la ràtio de morositat i la recuperació dels mer-

cats de valors han requerit menors dotacions als fons respectius.

En una anàlisi per categories d’entitats de dipòsit, aquestes tendèn-

cies generals són en bona mesura aplicables a bancs i a caixes d’estalvis i,

també, a les cooperatives de crèdit, si bé s’han produït amb desigual intensi-

tat, com s’observa al quadre 1.20, en què s’aprecien, a més a més, les diferèn-

cies estructurals que hi subsisteixen, derivades de la composició de la seva

clientela i del tipus d’activitat que desenvolupen, entre les quals destaca el

marge financer més elevat del qual gaudeixen les cooperatives de crèdit.

Finalment, en el quadre 1.21 es presenta el rànquing dels grups ban-

caris espanyols segons el resultat obtingut el 1997, després d’impostos i

minoritaris, en el qual figuren també els grups de les tres primeres caixes

d’estalvis.

Quadre 1.21

RESULTATS DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS ESPANYOLS
Resultat net atribuït al Grup, en milions de pessetes

1997

Grup Santander 110.627

Grup BBV 130.848

Grup ”la Caixa” 94.113

Grup Argentaria 63.015

Grup Popular 65.901

Grup Central Hispano 43.020

Grup Caja de Madrid 46.741

Grup Banc Sabadell 22.011

Grup Bankinter 18.037

Grup Caixa de Catalunya 17.758

Font: Informes Anuals.
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Solvència

El coeficient mitjà de solvència de les entitats de crèdit espanyoles

se situava, al desembre de 1996, en el 12,3% dels riscos ponderats, superior

en més d’un 50% a l’establert per la normativa espanyola. Aquest coeficient

ha experimentat una evolució creixent al llarg d’aquesta dècada, segons es

pot comprovar al quadre 1.22. A més a més, cal destacar l’elevada propor-

ció que, dins del coeficient, tenen els recursos propis bàsics (Tier 1), que ja

superaven el 8% mínim exigit per al coeficient total.

A nivell comparat, i a la mateixa data, el coeficient de les caixes d’es-

talvis era del 13,4%, mentre que el del conjunt de bancs assolia l’11,7%. Les

cooperatives de crèdit, per la seva banda, presentaven una ràtio encara més

elevada, superior fins i tot a la mitjana, del 14,6%, integrada pràcticament en

la seva totalitat per recursos propis bàsics, que en les caixes d’estalvis con-

centraven el 84% dels recursos totals.

Quadre 1.22

SOLVÈNCIA DEL SECTOR BANCARI ESPANYOL

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Coeficient de recursos propis, en percentatge 10,4 10,5 10,2 10,6 11,3 11,9 12,3

del qual, Tier 1 9,4 9,4 9,2 9,3 10,3 10,2 10,1

Fonts: OCDE, Bank profitability, i elaboració pròpia.

Sistemes de garantia de dipòsits

Cadascun dels tipus d’entitats que operen al sistema bancari espa-

nyol té el seu propi sistema de garantia de dipòsits. Així, coexisteixen el

Fons de Garantia de Dipòsits en Establiments Bancaris (FGDEB), el Fons de

Garantia de Dipòsits en Caixes d’Estalvis (FGDCA) i el Fons de Garantia de

Dipòsits en Cooperatives de Crèdit (FGDCC), els tres amb personalitat jurí-

dica pròpia i plena capacitat d’actuació. Van ser creats en la seva forma

actual a principis dels vuitanta i el seu objectiu és doble: assegurar els dipò-
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sits i, per tant, protegir els interessos dels dipositants, i també garantir l’esta-

bilitat del sistema financer, evitant que la crisi d’una entitat de crèdit pugui

repercutir sobre la resta d’entitats operants al mercat.

Dues normes recents (el Reial Decret 2024/1995 i el Reial Decret Llei

12/1995) han incorporat a l’ordenament jurídic espanyol la directiva europea

sobre sistemes de garantia de dipòsits. El primer fixa l’import màxim garantit

pels FGD espanyols en l’equivalent en pessetes de 15.000 ecus (uns 2,5

milions de pessetes). Aquest límit es mantindrà fins al 31 de desembre de

1999, data en què haurà de pujar fins a 20.000 ecus, que és la quantitat fixada

per la directiva comunitària. Per la seva banda, el RDL 12/1995 estableix que

els FGD s’han de nodrir exclusivament d’aportacions anuals de les entitats

membres, fixades en un nivell màxim del 2‰ dels dipòsits als quals s’estén la

garantia, nivell que es pot reduir quan el patrimoni de l’FGD assoleix el nivell

suficient per al compliment de les seves finalitats i fins i tot suspendre’s si

iguala o supera l’1% dels dipòsits de les entitats inscrites. També estableix que

només amb caràcter excepcional podran els Fons nodrir-se de contribucions

del Banc d’Espanya (situació que fins llavors havia estat habitual), la quantia

de les quals, si arriba el cas, s’ha de fixar per llei.

El 1997 les aportacions anuals estaven fixades de la següent manera:

■ Els bancs han de contribuir amb un 1‰ dels seus dipòsits a l’FGDEB. Cal

esmentar que,precisament el 1997,es van rebaixar les aportacions del 2‰

a l’1‰, ja que l’any anterior es va aconseguir superar la situació de dèficit

patrimonial en què es trobava l’FGD en Establiments Bancaris des del 1994

a conseqüència de la crisi de Banesto, i es va eliminar,a més a més, l’aporta-

ció extraordinària del Banc d’Espanya. Això representa que, el 1997, les

aportacions realitzades pels bancs van pujar a 24.157 milions de pessetes.

Un any abans, havien aportat 51.257 milions de pessetes, quantitat que

també va desemborsar de forma excepcional el Banc d’Espanya.

■ En canvi, per segon any consecutiu, les caixes d’estalvis no van haver de

realitzar cap aportació al seu FGD, atès que el patrimoni del fons no
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compromès en operacions pròpies superava a finals de 1996 l’1% dels

dipòsits de les caixes d’estalvis. En concret, la cobertura era de l’1,124%

dels dipòsits totals. A finals de 1997, la cobertura se situava en l’1,160%,

de manera que tampoc no van ser necessàries noves aportacions durant

l’exercici 1998.

■ Finalment, les aportacions de les cooperatives de crèdit al seu Fons

estan fixades en l’1‰ dels seus dipòsits. Això va representar, durant l’e-

xercici 1997, una aportació de 3.148 milions de pessetes.

TRAJECTÒRIA HISTÒRICA 

DELS FONS DE GARANTIA DE DIPÒSITS

Cap al final de l’any 1997, els tres FGD presentaven un balanç de situació

amb patrimoni positiu, sense endeutament extern i amb un elevat grau

de liquiditat.Tampoc no s’havien produït noves necessitats de sanejament

al llarg de l’exercici i, per primera vegada en la història dels fons, el Banc

d’Espanya no havia hagut de realitzar cap aportació. Els quadres 1.23 i

1.24 reflecteixen aquesta situació patrimonial de normalitat.

A finals de 1997, l’estructura patrimonial dels FGD de les caixes d’estalvis i

de les cooperatives de crèdit no presenta canvis significatius en relació amb

exercicis anteriors. En tots dos casos, el fons patrimonial representava més

del 99,9% del seu passiu i estava invertit pràcticament tot en deute públic,

és a dir, en actius de liquiditat elevada i baix risc.

El 1997 el patrimoni de l’FGD de les caixes es va incrementar en

15.812 milions de pessetes (benefici obtingut en l’exercici) i va pujar

cap al final de l’any a 302.227 milions de pessetes. Cal assenyalar que

l’esmentat benefici procedia exclusivament dels ingressos generats per

les inversions en deute públic (nets de les despeses de funcionament del

Fons), ja que les caixes d’estalvis no van desemborsar noves aporta-

cions.

74 ■ EL SISTEMA BANCARI D’ESPANYA



Quadre 1.23

BALANÇOS DE SITUACIÓ DELS FONS DE GARANTIA DE DIPÒSITS
A 31 de desembre de 1997, en milions de pessetes

FGD en FGD en FGD en
Establiments Caixes Cooperatives

bancaris d’estalvis de crèdit

Actiu

Lletres del Tresor i altres actius
financers 69.910 301.655 15.294

Altres conceptes 17.726 634 166

TOTAL ACTIU 87.636 302.289 15.460

Passiu

Patrimoni a 31-12-1996 48.748 286.415 11.428

Resultat de l’exercici 1997 33.426 15.812 4.021

Patrimoni a 31-12-1997 82.174 302.227 15.449

Altres conceptes 5.462 62 11

TOTAL PASSIU 87.636 302.289 15.460

Fonts: FGDEB, FGDCA i FGDCC, Informes Anuales 1997, i elaboració pròpia.

Quadre 1.24

PATRIMONI DELS FONS DE GARANTIA DE DIPÒSITS
Exercici 1997, en milions de pessetes

FGD en FGD en FGD en
Establiments Caixes Cooperatives

bancaris d’estalvis de crèdit

Patrimoni a 31-12-1996 48.748 286.415 11.428

Compte de resultats:

Aportacions 24.157 – 3.148

Ingressos (+) o despeses (–) financeres netes 7.840 15.638 860

Ingressos (+) o despeses (–) de gestió netes 1.583 174 13

Sanejaments (154) – –

Benefici de l’exercici 33.426 15.812 4.021

PATRIMONI A 31-12-1997 82.174 302.227 15.449

Fonts: FGDEB, FGDCA i FGDCC, Informes Anuales 1997, i elaboració pròpia.
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A més a més, cal destacar que, entre les inversions financeres de l’FGD

de les caixes, estaven comptabilitzades participacions en fons d’inversió

per 43.000 milions de pessetes, xifra del seu cost d’adquisició. Atès que,

a finals de l’exercici, el seu valor de mercat pujava a 62.313 milions de

pessetes, existia una plusvàlua latent de 19.313 milions de pessetes,

que, si es realitza, incrementaria el patrimoni del Fons en aquesta

quantitat.

Pel que fa a l’FGD de les cooperatives, va obtenir un benefici de 4.021

milions de pessetes (dels quals 3.148 milions procedien de les aportacions

de les entitats), que va situar el patrimoni del Fons, a 31 de desembre de

1997, en 15.449 milions de pessetes.

En canvi, la situació patrimonial de l’FGD dels bancs va experimentar el

1997 un gir molt significatiu. A diferència dels exercicis precedents, el

balanç de situació d’aquest Fons presentava, d’una banda, una total

absència d’endeutament extern i, de l’altra, un elevat grau de liquiditat, ja

que un 80% del balanç del fons estava invertit en lletres del Tresor. Aquest

reajustament patrimonial va tenir lloc perquè, amb data 1 d’agost de

1997, Banesto va procedir a cancel·lar, amb un any d’anticipació, el préstec

de 315.000 milions de pessetes que li va ser concedit pel Fons l’1 d’agost de

1994, en el marc del pla de sanejament i capitalització. Aquesta situació, al

seu torn, va permetre cancel·lar el saldo pendent d’amortització de l’emis-

sió de deute realitzada per finançar aquest pla i invertir la diferència en

deute públic.

L’FGD dels bancs va obtenir durant l’exercici 1997 un benefici de 33.426

milions de pessetes, dels quals 24.157 milions corresponien a les aporta-

cions desemborsades durant l’exercici i 9.269 milions, al resultat net de

la gestió ordinària, de la gestió financera i dels costos de sanejament. En

conseqüència, cap al final de l’any, el patrimoni acumulat pel Fons puja-

va a 82.174 milions de pessetes.
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L’esmentada situació patrimonial de normalitat que mostren els quadres

anteriors amaga una evolució molt dispar dels tres FGD des de la seva

creació a principis dels vuitanta (1980 en el cas de l’FGD dels bancs i

1982 en el de les caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit).Aquest fet que-

da perfectament reflectit en els tres gràfics adjunts.

En el cas de l’FGD en Establiments Bancaris, el gràfic 1.12 mostra com

el volum de les aportacions ha estat històricament insuficient per

afrontar els sanejaments realitzats, la qual cosa feia necessari un

recurs continuat com a font de finançament a avançaments del Banc

d’Espanya (fins al 1991) o a préstecs de les mateixes entitats bancàries
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(a partir del 1992), que, consegüentment, generaven un volum impor-

tant de despeses financeres que contribuïen, al seu torn, a deteriorar la

situació patrimonial del Fons. Només el 1997 es va aconseguir aturar

aquesta tendència: per primera vegada en la història del Fons, la seva

estructura de passiu estava composta exclusivament de recursos propis

i, al compte de resultats, el net entre despeses i ingressos financers era

positiu.

Per la seva banda, el patrimoni de l’FGD de les caixes ha seguit, des de

la seva creació, una línia ascendent (gràfic 1.13). En aquest cas, les

necessitats de sanejament han estat sempre clarament inferiors al ritme

de les aportacions realitzades, de manera que sempre ha disposat d’uns

recursos propis excedentaris, de la col·locació dels quals ha obtingut
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uns ingressos financers que han contribuït a reforçar la situació patri-

monial i, paral·lelament, a unes necessitats de noves aportacions menys

elevades.

Finalment, l’evolució històrica de l’FGD de les cooperatives de crèdit és

similar a la del Fons dels bancs, amb un període de dèficit patrimonial

que va des del 1985 fins al 1993. El 1994 aquest FGD ja va aconseguir

redreçar la seva situació patrimonial i, de llavors ençà, el seu patrimoni

presenta una línia ascendent (gràfic 1.14).

El quadre 1.25 resumeix el que s’ha apuntat anteriorment i posa de

manifest les grans diferències entre el volum acumulat d’aportacions i la

seva utilització, en especial entre l’FGD en Establiments Bancaris i l’FGD
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en Caixes d’Estalvis. En particular, destaca el diferent volum d’aporta-

cions realitzades fins a la data pel Banc d’Espanya i per les entitats a

l’FGD de bancs (788.614 milions de pessetes) i l’FGD de caixes d’estalvis

(146.047 milions de pessetes), que en absolut es corresponen amb les

respectives quotes de mercat que aquests dos tipus d’entitats de crèdit

mantenen dins del sistema bancari espanyol.

Quadre 1.25

APORTACIONS ALS FGD DES DE LA SEVA CREACIÓ:
VOLUM I UTILITZACIÓ
En milions de pessetes

FGDEB FGDCA FGDCC

Aportacions de fons:

Pel Banc d’Espanya 324.263 70.711 18.010

Per les entitats 464.351 75.336 24.007

TOTAL APORTACIONS 788.614 146.047 42.017

Fons destinats a sanejaments,
nets de recuperacions (492.767) (23.452) (3.328)

Ingressos (+) o despeses (–) financers,
operatius i altres (213.673) 179.632 (23.241)

PATRIMONI DEL FONS AL 31-12-97 82.174 302.227 15.449

Promemòria: aportacions acumulades

a 28 de febrer de 1998:

Pel Banc d’Espanya 324.263 70.711 18.010

Per les entitats (estimació) 489.724 75.336 27.459

TOTAL 813.987 146.047 45.469

Fonts: FGDEB, FGDCA i FGDCC, Informes Anuales, i elaboració pròpia.

Com es pot observar, el diferent volum d’aportacions realitzades sorgeix a

conseqüència de les menors necessitats de sanejament que s’han produït al

sector de les caixes d’estalvis. Així, mentre el cost de sanejament al sector de

la banca ha estat de 492.767 milions de pessetes, al de les caixes les necessi-

tats netes de sanejament han estat només de 23.452 milions de pessetes.Als
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quadres 1.27 i 1.28 figura el detall de les intervencions dels dos FGD d’ençà

que van entrar en funcionament i el cost net individualitzat per entitats.

Destaca el fet que gairebé el 40% del total de sanejaments practicats per l’FGD

en Establiments Bancaris correspon al rescat d’una única entitat, el Banco

Español de Crédito.

Finalment, una altra conseqüència de la diferent evolució històrica

dels tres FGD és la que mostra el quadre 1.26, on s’aprecien les nota-

bles diferències en el nivell de cobertura dels dipòsits que garanteixen.

A 31 de desembre de 1997, el nivell de cobertura del patrimoni –me-

surat com la relació percentual entre el fons patrimonial existent i els

dipòsits totals– era més elevat per als dipòsits de les caixes d’estalvis,

ja que el patrimoni del seu FGD representava l’1,160% dels dipòsits.

La taxa de cobertura del patrimoni dels FGD en Establiments Banca-

ris i en Cooperatives de Crèdit era inferior i representava el 0,35% i el

0,452% dels dipòsits de les entitats adherides, respectivament. En el cas

de les caixes d’estalvis, el percentatge de cobertura representa un exce-

dent patrimonial de 41.837 milions de pessetes en relació amb l’1%

dels seus dipòsits, que és el límit establert reglamentàriament a partir

del qual se suspenen les aportacions anuals de les entitats.

Quadre 1.26

COBERTURA DEL PATRIMONI DELS FGD
A 31 de desembre de 1997, en milions de pessetes

1% Patrimoni Cobertura del
dipòsits FGD (1) Diferència patrimoni

Bancs 234.781 82.174 (152.607) 0,350%
Caixes d’estalvis 259.896 301.733 41.837 1,160%
Cooperatives de crèdit 34.175 15.449 (18.726) 0,452%

(1) En les caixes d’estalvis, correspon al patrimoni no compromès en operacions pròpies.

Fonts: FGDEB, FGDCA i FGDCC, Informes Anuals i elaboració pròpia.
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Quadre 1.27

LES INTERVENCIONS DEL FGD EN ESTABLIMENTS BANCARIS
En milions de pessetes

Banc Intervencions Recuperacions Cost del
sanejament

Banco Español de Crédito 780.000 587.559 192.441

Banca Catalana 167.981 84.954 83.027

Banco Urquijo Unión 58.500 19.800 38.700

Banco de Levante 59.727 35.071 24.656

Banco Occidental 63.750 39.468 24.282

Banco Unión 53.290 36.344 16.946

Banco Catalán de Desarrollo 19.003 3.000 16.003

Banco de Descuento 23.669 8.682 14.987

Banco de Valladolid 24.659 13.739 10.920

Banco de Crédito e Inversiones 18.350 8.260 10.090

Banco de Granada 17.806 8.081 9.725

Banco Meridional 11.966 3.264 8.702

Banco de Préstamo y Ahorro 7.636 236 7.400

Banco Industrial del Mediterráneo 9.502 2.499 7.003

Banca Más Sardá 6.807 1.587 5.220

Banco Promoción de Negocios 19.304 14.632 4.672

Banca López Quesada 19.238 15.476 3.762

Banco de los Pirineos 2.824 204 2.620

Banco de Navarra 4.755 2.592 2.163

Banco Cantábrico 5.691 3.688 2.003

Banco Credipás 2.190 730 1.460

Banco de Alicante 9.575 8.317 1.258

Banco de Asturias 3.264 2.292 972

Banco Europeo de Finanzas 555 362 193

Bank of Credit and Commerce 4.362 4.362

Banco de Finanzas 2.500 2.500

Banco Simeón 1.839 1.839

Banco de Gerona 202 202

Banco Ibercorp 112 112

Provisions per a sanejaments 3.562

TOTAL 1.399.057 909.852 492.767

Fonts: FGDEB, Informe Anual 1997, i elaboració pròpia.
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Quadre 1.28

LES INTERVENCIONS DEL FGD EN CAIXES D’ESTALVIS
En milions de pessetes

Caixa Intervencions Recuperacions Cost del
sanejament

C. A. M. P. de Cáceres 7.525 6.200 1.325

C. A. de Plasencia 5.700 5.700

C. A. M. P. de Cádiz 2.000 2.000

Unicaja 4.000 4.000

C. A. Préstamos de Palencia 1.200 1.200

C. Central de Ávila 8.000 6.000 2.000

C. Provincial de Huelva 4.500 1.500 3.000

C. A. Popular de Valladolid 349 349

C. A. Provincial de Valladolid 622 622

Caja España de Inversiones 1.100 1.100

C. A. M. P. de Ceuta 2.526 1.900 626

C. A. Provincial de Granada 2.000 2.000

C. A. Provincial de Alicante y Valencia 3.014 3.014

C. A. de Jerez 2.500 2.500

Altres recuperacions 2.784 –2.784

TOTAL 45.036 21.584 23.452

Fonts: FGDCA, Informe Anual 1997, i elaboració pròpia.



II. EL SISTEMA BANCARI DELS PAÏSOS BAIXOS

2.1. Organització institucional

La Llei de Supervisió del Sistema Creditici de 23 de desembre de

1992 (Wet Toezicht Kredietwezen 1992) és la principal llei reguladora del

sistema bancari holandès. L’actual versió modifica l’anterior, que datava de

1978, per tal d’adaptar la normativa bancària holandesa al que estableix la

segona directiva de coordinació bancària de la Unió Europea i la directiva

de supervisió en base consolidada. La implementació de les directives relati-

ves als fons propis, al coeficient de solvència, als grans riscos i a l’adequació

del capital s’ha realitzat mitjançant altres normes emeses pel banc central

holandès, De Nederlandsche Bank.

La Llei de Supervisió del Sistema Creditici defineix el concepte

d’entitat de crèdit com a «empresa o institució l’activitat de la qual consis-

teix a rebre fons reemborsables a la vista o amb preavís i atorgar crèdits i

realitzar inversions per compte propi». De Nederlandsche Bank és l’organis-

me que autoritza l’inici d’operacions d’una nova entitat de crèdit, sempre

que s’acompleixin tots els requisits que marca la mateixa llei. En conse-

qüència, manté actualitzat un registre en el qual figuren totes les entitats de

crèdit amb llicència per desenvolupar la seva activitat als Països Baixos.

L’esmentat registre distingeix sis categories d’entitats de crèdit: bancs uni-

versals, institucions de crèdit centrals (només n’hi ha una, la del sector coo-

peratiu), institucions de crèdit afiliades a una institució de crèdit central

(bancs cooperatius), caixes d’estalvis, entitats de crèdit de valors i entitats

hipotecàries.

D’altra banda, una ordre de desembre de 1992 designa els organismes

de representació per a cada tipus d’entitat de crèdit. Així, el Nederlandse

Vereniging van Banken (Associació Holandesa de Bancs) és l’organisme que
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representa els bancs universals, bancs hipotecaris i les entitats de crèdit de

valors, i també les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres que operen als

Països Baixos. Per la seva banda, les caixes d’estalvis estan representades pel

Nederlandse Spaarbankbond (Associació Holandesa de Caixes d’Estalvis), i les

institucions de crèdit afiliades a una institució de crèdit central tenen com a

organisme representatiu la Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank

BA (Rabobank) que, a més a més, té delegada la funció de supervisió de la

liquiditat i solvència dels seus membres.

De Nederlandsche Bank (DNB) és l’autoritat responsable de la

supervisió del sistema bancari, tant des del punt de vista monetari com pru-

dencial. La supervisió prudencial té com a doble objectiu la protecció dels

dipositants i la salvaguarda de la integritat del sistema financer, i es materia-

litza en la supervisió de la solvència i de la liquiditat de les entitats bancà-

ries. També supervisa l’organització administrativa de les entitats indivi-

duals de crèdit, en particular els seus sistemes comptables i controls

interns.

A més, el DNB també desenvolupa el que s’anomena supervisió

estructural. En aquest sentit, qualsevol adquisició per part d’una entitat de

crèdit d’una participació qualificada (un 10% o més) en el capital d’una

altra empresa ha de ser comunicada al banc central, el qual ha d’emetre una

declaració de no-objecció per tal que l’operació pugui dur-se a terme. Si es

tracta d’una participació en una entitat de crèdit, la declaració de no-objec-

ció s’ha d’obtenir a partir d’adquisicions per sobre del 5% del capital. Així

mateix, el DNB també ha d’emetre una declaració de no-objecció en cas

que una entitat de crèdit redueixi els seus recursos propis mitjançant reem-

borsament del capital o distribució de reserves; absorbeixi o es fusioni amb

una altra institució; realitzi una reorganització corporativa (com ara un can-

vi de forma jurídica), o doni entrada a un nou soci que intervingui en la ges-

tió de l’entitat. La Llei també regula els supòsits pels quals el DNB no ator-

gui l’esmentada declaració.
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Una característica del sistema bancari holandès és el protagonisme

dels anomenats «conglomerats financers», que consisteixen en un grup de

societats d’entre les quals formen part almenys una entitat de crèdit autorit-

zada pel De Nederlandsche Bank i una entitat d’assegurances autoritzada

pel Consell Supervisor de les Assegurances (Verzekeringskamer), i en el

qual les activitats bancàries i asseguradores representen com a mínim el

50% del balanç consolidat del conglomerat. Tanmateix, està prohibit que

una mateixa entitat desenvolupi a la vegada activitats bancàries i assegura-

dores: s’han de dur a terme per persones jurídiques diferenciades, de mane-

ra que el grup s’ha estructurar entorn d’una entitat holding.

Cal destacar que fins l’1 de gener de 1990 estava prohibida la presa

de participacions entre entitats bancàries i asseguradores, superiors al 15%.

Gràfic 2.1

EL SISTEMA BANCARI DELS PAÏSOS BAIXOS
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El setembre de 1990, De Nederlandsche Bank i el Consell Supervisor de les

Assegurances van signar l’anomenat «Protocol», que defineix la manera com

aquests dos organismes supervisors han de cooperar en el control dels con-

glomerats financers, i també les obligacions d’informació de l’entitat hol-

ding del conglomerat. Aquesta informació s’ha de trametre al DNB en el cas

que es tracti d’un conglomerat financer en el qual predominin les activitats

bancàries, o bé al Consell Supervisor de les Assegurances si el que predomi-

na és l’activitat asseguradora. En el cas d’un conglomerat financer mixt

(ambdós tipus d’activitats es desenvolupen a parts iguals), la informació

s’ha de trametre als dos organismes supervisors.

2.2. Estructura del sistema

A 31 de desembre de 1996 operaven als Països Baixos 94 grups con-

solidables d’entitats de dipòsit, entenent com a tals els bancs, les caixes

d’estalvis i els bancs cooperatius que són capçalera d’un grup bancari.

L’esmentada xifra engloba també les entitats independents sense grup con-

solidable i les sucursals d’entitats bancàries estrangeres. D’aquests grups, 87

són bancs universals, 6 són caixes d’estalvis i 1 és un grup de crèdit coope-

ratiu. En la categoria de caixes d’estalvis s’han inclòs els grups Fortis Bank

Nederland i l’SNS Bank, ja que tot i que estan oficialment registrats com a

bancs universals, constitueixen en part –com es veurà més endavant– una

agrupació de caixes i, a finals de 1996, eren membres de l’Associació Holan-

desa de Caixes d’Estalvis.

Cal esmentar que aquestes dades difereixen de les que figuren al

Registre d’entitats de crèdit que manté el DNB, en el qual, com s’ha comen-

tat, consten totes les entitats individuals amb llicència per desenvolupar la

seva activitat als Països Baixos sota una de les sis categories establertes. En

aquest Registre, a la fi de 1996 estaven inscrits 97 bancs universals (sucur-

sals de bancs estrangers no incloses), 1 institució de crèdit central, 510 enti-

tats afiliades a la institució central, 26 caixes d’estalvis, 6 bancs hipotecaris i

18 entitats de crèdit de valors.
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Així mateix, el quadre 2.1 recull el nombre total d’empleats i ofici-

nes domèstics per a cadascuna de les categories d’entitats de dipòsit. En

total, a finals de 1996, el sector bancari dels Països Baixos comptava amb

6.588 oficines en funcionament i 114.571 empleats.

Quadre 2.1

SISTEMA BANCARI: ENTITATS, EMPLEATS I OFICINES
A 31 de desembre de 1996

Entitats Empleats Oficines

Nombre % Nombre % Nombre %

Bancs universals (1) 87 92,5 64.128 56,0 3.503 53,2

Caixes d’estalvis (2) 6 6,4 12.840 11,2 1.231 18,7

Banca cooperativa (3) 1 1,1 37.603 32,8 1.854 28,1

TOTAL 94 100,0 114.571 100,0 6.588 100,0

Nota general: Empleats i oficines domèstics. La informació es refereix a grups consolidats.
(1) Inclou les sucursals de bancs estrangers.
(2) Inclou les entitats afiliades a l’Associació Holandesa de Caixes d’Estalvis: les 4 caixes independents més els grups
Fortis Bank Nederland i SNS Bank.
(3) Es tracta del grup Rabobank, que agrupa 510 cooperatives membres independents però que, en molts aspectes, fun-
cionen com un grup ben cohesionat.
Fonts: NIBE, Banks and Brokers in the Netherlands 1997/98; OCDE, Bank Profitability, i elaboració pròpia.

D’altra banda, el quadre 2.2 presenta les principals magnituds de

negoci del sistema creditici holandès, en base consolidada, ja que l’obligació

d’informació de les entitats de crèdit holandeses envers el banc central

només és a nivell de grup. A més, el DNB únicament proporciona informa-

ció per al conjunt d’entitats de crèdit, sense distingir-ne la categoria. Amb

tot, en l’esmentat quadre es proposa una certa distribució de quotes de

mercat per tipus d’entitat de crèdit a partir de les dades obtingudes dels

informes anuals dels principals grups bancaris holandesos. D’aquesta mane-

ra s’obtenen les quotes dels grans grups de bancs universals (ABN-AMRO,

ING Bank), els quals, per si sols, concentren el 52,3% dels actius totals del

sistema creditici. Els grups encapçalats per caixes d’estalvis en gestionen el

5,9% i el grup cooperatiu Rabobank, el 19,2%. La resta d’entitats no compre-

ses en cap de les categories anteriors gestiona el 22,6% dels actius bancaris



i comprèn, bàsicament, la resta de bancs universals i les sucursals de bancs

estrangers. També hi figuren 3 bancs hipotecaris i 8 entitats de crèdit de

valors que no pertanyen a cap dels grups bancaris detallats en categories

anteriors, si bé el conjunt d’aquestes entitats tan sols gestiona l’1,1% dels

actius bancaris.

Quadre 2.2

ESTRUCTURA DEL SISTEMA CREDITICI
A 31 de desembre de 1996

Milers de milions de florins En %

Actius Dipòsits Actius Dipòsits
totals Crèdits de clients totals Crèdits de clients

Total sistema creditici (1) 1.745,9 1.127,9 839,6 100,0 100,0 100,0

Del qual:

Grans bancs universals (2) 913,0 526,3 450,0 52,3 46,7 53,6

Caixes d’estalvis (3) 103,8 63,9 65,1 5,9 5,7 7,8

Banca cooperativa 335,1 224,2 176,0 19,2 19,9 21,0

Resta d’entitats (4) 394,0 313,5 148,6 22,6 27,8 17,7

del qual:

Bancs hipotecaris 17,5 1,0

Entitats de crèdit de valors 2,2 0,1

(1) El DNB només proporciona informació pel conjunt del sistema creditici (que inclou, com s’ha vist, bancs universals,
caixes d’estalvis, entitats centrals i entitats afiliades a entitats centrals, bancs hipotecaris i entitats de crèdit de valors),
sense distingir per tipus d’entitat, i la informació està elaborada en base consolidada. Per això, s’ha optat per presentar
la informació relativa a l’estructura del sistema amb aquest format, que difereix de l’utilitzat en la resta de països analit-
zats. També inclou les xifres relatives a les sucursals de bancs estrangers que operen als Països Baixos.
(2) ABN-AMRO i ING Bank.
(3) Fortis Bank Nederland i SNS Bank, en base consolidada, ja que si bé estan registrades com a bancs universals, a 31
de desembre de 1996 eren membres de l’Associació Holandesa de Caixes d’Estalvis. Les dades referents als actius totals
també inclouen les 4 caixes independents, la quota de les quals, respecte del conjunt del sistema creditici, és tan sols
del 0,1%.
(4) Inclou bàsicament la resta de bancs universals i les sucursals de bancs estrangers i també 3 bancs hipotecaris i 8 enti-
tats de crèdit de valors que no pertanyen a cap dels grups bancaris detallats anteriorment.
Fonts: DNB, Annual Report 1997; NIBE, Banks and Brokers in the Netherlands 1997/98; OCDE, Bank Profitability;
Informes Anuals dels principals grups bancaris holandesos i elaboració pròpia.

Finalment, el quadre 2.3 presenta l’estructura de balanç per a cadas-

cuna de les esmentades categories d’entitats de crèdit, per tal de comprovar

les diferències més significatives en relació amb la seva activitat.
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Quadre 2.3

ESTRUCTURA DEL BALANÇ
A 31 de desembre de 1996, en percentatge

Dos primers Caixes Cooperatives Total entitats
bancs (1) d’estalvis (2) de crèdit (3) de crèdit

Tresoreria 0,6 0,6 0,4 1,7

Entitats de crèdit 17,3 14,0 11,7 15,6

Inversions creditícies 57,6 62,7 66,9 64,6

Cartera de valors 19,7 17,0 16,8 16,2

Renda fixa 17,7 14,9 14,9 15,3

Renda variable 1,9 2,1 1,8 1,0

Altres comptes 4,7 5,6 4,2 1,9

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

Entitats de crèdit 25,0 20,3 16,0 26,8

Dipòsits 49,3 63,9 52,5 48,1

dels quals: estalvi 17,4 31,2 28,1 18,5

Emprèstits 10,7 2,8 14,2 19,1

Deute subordinat 2,5 1,4 0,0 1,5

Altres comptes 8,0 7,6 11,4 0,4

Recursos propis 4,6 4,1 5,9 4,1

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

Promemòria:
Balanç consolidat,
en milions de florins 913.004 101.802 335.114 1.745.915

(1) ABN-AMRO i ING Bank.
(2) Fortis Bank Nederland i SNS Bank.
(3) Grup Rabobank.
Fonts: Informes Anuals de les entitats; DNB, Annual Report 1996, i elaboració pròpia.

Bancs universals (Algemene banken)

A la fi de 1996, als Països Baixos operaven 87 grups de bancs univer-

sals mitjançant una xarxa de 3.503 oficines i 64.128 empleats. Aquestes

entitats gestionaven prop del 74% dels actius totals i dels crèdits del sistema

creditici, i el 71% dels dipòsits de clients.

Els bancs universals són societats per accions, la major part de pro-

pietat privada, que poden oferir tot tipus de serveis bancaris a tot tipus de
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clients. De fet, en el sistema bancari holandès no s’ha distingit mai, ni legal-

ment ni en la pràctica, entre banca comercial i banca d’inversions. Tan-

mateix, són pocs els veritables bancs universals, ja que la majoria estan

especialitzats per producte o bé per segments de clientela.

La categoria de bancs universals està dominada per dos grups banca-

ris de grans dimensions: l’ABN-AMRO i l’ING Bank. Per si sols gestionen el

52,3% dels actius de tot el sistema creditici i el 71% dels del conjunt de

bancs universals. Es tracta de dos veritables bancs universals, que ofereixen

una gamma completa de serveis de banca minorista, corporativa, privada i

d’inversions i tot tipus de serveis financers i operen als mercats de capitals 

i de divises per compte propi i d’altri.

L’ABN-AMRO, amb un balanç de 599.273 milions de florins (45

bilions de pessetes), que representa una quota del 34,3% de tot el sistema

creditici, és de lluny el primer grup bancari dels Països Baixos i el setè banc

d’Europa. Aquesta entitat va ser creada el 1990 com a resultat de la fusió

entre els bancs ABN i AMRO, que aleshores ocupaven respectivament la

segona i tercera posició del rànquing d’entitats bancàries holandeses, per

darrere del Rabobank. A més, la rellevància d’aquest grup no es limita a

l’àmbit domèstic sinó que també la té a escala internacional. A la fi de 1997,

estava present a 71 països amb una xarxa de més de 921 oficines i amb

42.678 empleats, i un 46% del seu benefici brut provenia de la seva divisió

internacional.

L’ING Bank és el braç bancari del potent grup de serveis financers

ING Group (Internationale Nederlanden Group), que va néixer el 1991

arran de la fusió del primer grup assegurador holandès, Nationale

Nederlanden, i el segon grup bancari, l’NMB-Postbank, que aleshores va can-

viar de nom i es va transformar en l’ING Bank. Per la seva banda, l’NMB-

Postbank era el resultat de la fusió entre el banc Nederlandsche

Middenstandsbank (tercer banc universal holandès, per darrere de l’ABN i

l’AMRO) i el Postbank (un banc universal creat el 1986 fruit de la fusió de
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dues institucions públiques, la caixa postal d’estalvis i el servei de gir pos-

tal, i que acabava de ser privatitzat). L’ING Bank ofereix els seus serveis ban-

caris per mitjà de 400 oficines pròpies i de les 2.200 oficines postals, de

propietat compartida entre el banc filial Postbank i el servei de correus

holandès. Així mateix, compta amb una considerable projecció internacio-

nal, de la qual destaca l’activitat de la filial britànica Barings (banc d’inver-

sions adquirit el 1995, després de la seva fallida), i que s’ha vist substancial-

ment reforçada després de l’adquisició, el gener de 1998, d’una participació

del 98,5% en el banc belga Banque Bruxelles Lambert.

Quadre 2.4

5 PRIMERS BANCS UNIVERSALS
A 31 de desembre de 1996, en milions de pessetes

Actius % sobre
totals total bancs Oficines Empleats

ABN-AMRO Holding 45.003.005 46,6 1.717 66.172

ING Bank 23.559.943 24,4 2.600 47.081

Bank Nederlandse Gemeenten 8.167.065 8,4 1 319

Nederlandse Waterschapsbank 2.347.276 2,4 1 30

Generale Bank Nederland 1.629.058 1,7 92 2.640

Total 5 primers bancs 80.706.347 83,5

Total bancs universals 96.671.081

Tipus de canvi aplicat: 1 florí holandès = 75,096 pessetes a 30 de desembre de 1996.
Fonts: Informes Anuals; NIBE, Banks and Brokers in the Netherlands 1997/98; DNB, Annual Report 1996, i elabora-
ció pròpia.

El tercer banc universal holandès per volum de negoci és el Bank

Nederlandse Gemeenten (Banc dels municipis holandesos), un banc de

naturalesa pública en el qual l’Estat holandès manté una participació del

50%, mentre que la resta del capital està en mans d’administracions locals.

Malgrat la seva qualificació d’universal, es tracta d’un banc especialitzat en

el finançament de les corporacions locals.

Aquest és també el cas del quart banc del rànquing, el Nederlandse

Waterschapsbank, el capital del qual està en la seva major part (un 81%) en
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mans dels pòlders (entitats locals pròpies d’aquest país), i un altre 17% del

seu capital és propietat de l’Estat.

D’entre els bancs universals, hi havia a la fi de 1996 29 filials i 22

sucursals de bancs estrangers que, tanmateix, no arribaven a gestionar el

10% dels actius del sistema. D’aquesta categoria, l’entitat de major dimensió

és el Generale Bank Nederland, filial del primer banc belga (Générale de

Banque), que, amb uns actius de 21.693 milions de florins (1,6 bilions de

pessetes aproximadament), és el cinquè banc universal holandès. Fins al

1995, aquesta entitat era una filial del Crédit Lyonnais francès. El Generale

Bank Nederland és l’únic banc estranger amb una certa activitat al detall,

que desenvolupa a través d’una xarxa de 92 oficines. Amb l’adquisició de

l’entitat matriu belga Générale de Banque per part del grup de serveis

financers belgaholandès Fortis el juny de 1998, caldrà veure com es rees-

tructura tota la branca bancària de Fortis que, als Països Baixos, està actual-

ment encarnada pel grup Fortis Bank Nederland NV (que engloba les cai-

xes d’estalvis VSB i el banc d’inversions MeesPierson) i a la qual, doncs, s’a-

fegirà el Generale Bank Nederland.

La resta d’entitats estrangeres es dediquen bàsicament a oferir ser-

veis de banca corporativa, sobretot a empreses dels seus països d’origen, ja

que aconseguir una penetració significativa en el negoci de banca minorista

requereix massa esforç i inversions, en ser un mercat molt madur i amb

unes entitats domèstiques molt potents.

La categoria de bancs universals la completen 6 bancs holandesos

independents, de menors dimensions, 12 filials d’altres bancs, 10 filials de

companyies d’assegurances i 3 filials d’altres entitats financeres.

Les tasques de representació i de defensa dels interessos dels

bancs holandesos, a nivell nacional i internacional, està a càrrec de

l’Associació Holandesa de Bancs (Nederlandse Vereniging van Banken),

que també representa els bancs hipotecaris, les sucursals de bancs estran-

gers i les entitats de crèdit de valors. Els bancs estrangers tenen, a més, el
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seu propi òrgan de representació: la Foreign Bankers’ Association in the

Netherlands.

Caixes d’estalvis (Spaarbanken)

A finals de 1996 operaven als Països Baixos sis caixes d’estalvis inde-

pendents, de les quals quatre tenien la forma jurídica de societat per

accions, mentre que la resta són fundacions. La possibilitat d’adoptar la for-

ma de societat anònima data de finals de la dècada dels vuitanta, i va coinci-

dir amb la formació de dos grans grups de caixes –un a l’est i l’altre a l’oest

del país– mitjançant processos d’integració entre caixes de diferents

regions, que ja s’havia començat a gestar a inicis dels vuitanta i que són els

que dominen el sector en l’actualitat.

Així doncs, només dues caixes d’estalvis tenen rellevància dins del

sistema bancari holandès, ja que concentren el 98% dels actius de totes les

caixes. Són les entitats Fortis Bank Nederland i SNS Bank Nederland, les

quals, oficialment, estan registrades com a bancs universals. Tanmateix, s’ha

optat per mantenir-les en aquesta categoria a causa dels seus orígens i pel

fet que continuen sent membres de l’Associació Holandesa de Caixes

d’Estalvis (Nederlandse Spaarbankbond) i, a través d’aquesta, de les asso-

ciacions internacionals de caixes d’estalvis.

En realitat, es tracta de dos grups de caixes d’estalvis que, a la vega-

da, pertanyen a grups financers de major envergadura, dins del que és la

tònica dominant en el sistema bancari holandès.

El Fortis Bank Nederland NV és la branca bancària holandesa del

grup financer belgaholandès Fortis, i engloba un grup de 14 caixes d’estal-

vis –les VSB, que controlen la part occidental del país–, la més important de

les quals és VSB Bank NV. Aquest grup de caixes es va aglutinar en el hol-

ding VSB Groep NV, que el 1990 es va fusionar amb AMEV, un dels princi-

pals grups asseguradors holandesos. El mateix any, el grup resultant d’a-
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questa fusió es va unir amb el grup assegurador belga AG per formar el

grup Fortis, en la primera operació d’integració transnacional duta a terme

per una entitat financera holandesa. El 1996, el VSB Groep va adoptar l’ac-

tual nom de Fortis Bank Nederland i, el 1997, es va diversificar amb la incor-

poració de MeesPierson, un banc d’inversions holandès d’àmbit internacio-

nal amb el qual va doblar el volum de negoci bancari. Cal assenyalar que les

xifres corresponents a l’any 1996 ja incorporen el negoci de la filial

MeesPierson, sense que hagi estat possible obtenir la informació relativa

únicament al subgrup integrat per les caixes d’estalvis.

Com a conseqüència de l’adquisició del primer banc belga Générale

de Banque per part del grup Fortis, el juny de 1998, tota la branca bancària

de Fortis (i per tant Fortis Bank Nederland) ha d’experimentar propera-

ment una nova i significativa reestructuració. Fortis ja ha anunciat la seva

intenció d’aglutinar tots els seus interessos bancaris (CGER a Bèlgica, i VSB

i MeesPierson als Països Baixos) sota l’òrbita de Générale de Banque, i amb

seu social a Brussel·les.

Per la seva banda, l’SNS Bank Nederland NV és la branca bancària

del grup financer SNS Reaal Groep NV, creat el 1997 per la fusió del grup

de bancassurance SNS Group i el Reaal Groep NV, dedicat a les asseguran-

ces i els serveis financers. L’SNS Bank Nederland engloba 8 caixes d’estalvis

regionals de l’est dels Països Baixos, de les quals l’SNS Bank NV és la més

important.

A finals de 1996, el Fortis Bank Nederland i l’SNS Bank Nederland

tenien, respectivament, uns actius consolidats de 71.052 i 30.750 milions de

florins (5,3 i 2,3 bilions de pessetes) i ocupaven la cinquena i la setena

posicions del rànquing d’entitats bancàries holandeses. El balanç agregat de

les quatre caixes restants ascendia a 2.185 milions de florins (164.000

milions de pessetes) i disposaven d’un total de 16 oficines.

Finalment, cal esmentar que les caixes d’estalvis holandeses no estan

subjectes a restriccions legals pel que fa al seu àmbit d’actuació. I, en rela-
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ció amb la seva activitat, només les que tenen un balanç superior als mil

milions de florins poden atorgar crèdits a empreses, sempre que obtinguin

una autorització del banc central. Evidentment, aquest requisit no és aplica-

ble a les caixes d’estalvis classificades com a bancs universals.

Bancs cooperatius: el grup Rabobank

El grup cooperatiu Rabobank està format per 510 cooperatives de

crèdit de caràcter local que actuen amb plena autonomia a la seva zona i

que compleixen de forma estricta un criteri de territorialitat. Aquestes co-

operatives són a la vegada membres i accionistes de l’entitat central del sis-

tema, el Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, més conegut

com a Rabobank Nederland, que té la forma jurídica de societat cooperativa

per accions i que dóna nom al grup.

El grup Rabobank gestionava a finals de 1996 uns actius totals de

335.114 milions de florins (25,2 bilions de pessetes), la qual cosa suposa

una quota de mercat del 19,2%, que el converteix en el segon grup bancari

holandès, darrere de l’ABN-AMRO. La seva quota relativa als dipòsits de

clients és superior, el 21%, ja que aquest grup desenvolupa als Països Baixos

una activitat eminentment minorista, a través d’un total de 1.854 oficines

que cobreixen tot el país i de 37.603 empleats.

Originàriament, el grup Rabobank servia les necessitats del sector

agrícola. En l’actualitat, la seva principal clientela la constitueixen els par-

ticulars, tant a les zones rurals tradicionals com a les ciutats, on els bancs

cooperatius han desenvolupat un important esforç de penetració. A més, ha

ampliat la seva activitat a la resta de sectors econòmics i s’ha convertit en

un veritable competidor dels grans bancs universals. I, com ells, en la darre-

ra dècada ha dirigit importants esforços a l’expansió en els mercats interna-

cionals, on està present a més de 30 països amb una xarxa de 90 oficines.

Així mateix, el grup compta amb diverses filials especialitzades, entre les

quals destaquen l’asseguradora Interpolis i la participació en el 50% del
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capital de Robeco, grup holandès líder en la gestió de fons d’inversió, amb

el qual el Rabobank va establir una aliança estratègica el 1990.

Com a organització central del sistema, el Rabobank Nederland és

responsable de proporcionar als bancs membres serveis administratius i

d’assessoria, i en supervisa la liquiditat i solvència per delegació del banc

central dels Països Baixos. Així mateix, desenvolupa les funcions de tresorer

central i, com a tal, reassigna els recursos excedents de les entitats locals. A

més, el Rabobank Nederland té la seva pròpia activitat bancària, dirigida al

finançament de grans empreses nacionals i internacionals.

La interdependència entre la institució central i els bancs locals tam-

bé es posa de manifest en l’existència d’un sistema de garantia recíproca

segons el qual els passius de cadascuna de les entitats pertanyents al grup

Rabobank estan garantits per tota la resta d’entitats de l’organització.

Resta d’entitats de crèdit

Als Països Baixos també tenen la consideració d’entitats de crèdit els

bancs hipotecaris (Hypotheekbanken) i les entitats de crèdit de valors

(Effectenkredietinstellingen), que, per tant, estan sotmeses a la supervisió

de De Nederlandsche Bank.

Els bancs hipotecaris tenen com a funció bàsica la concessió de crè-

dits a llarg termini mitjançant hipoteques, sobretot a particulars. Les seves

principals fonts de finançament són els bons hipotecaris i els préstecs inter-

bancaris.

A finals de 1996, operaven als Països Baixos 5 bancs hipotecaris, tots

ells filials d’entitats bancàries o d’assegurances. El balanç agregat d’aquestes

entitats ascendia a 32.253 milions de florins (2,4 bilions de pessetes).

Per la seva banda, les entitats de crèdit de valors tenen com a activi-

tat principal la intermediació en la negociació de valors mobiliaris a la
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Borsa d’Amsterdam i també realitzen activitats pròpiament bancàries, com

ara el finançament de les operacions de compra i venda de títols que realit-

zen els seus clients.

A finals de 1996 hi havia 16 entitats de crèdit de valors, la meitat de

les quals formaven part d’altres grups bancaris.

2.3. Característiques generals

Sistemes de garantia de dipòsits

L’1 de juliol de 1995 va entrar en vigor un nou Sistema de Garantia

Col·lectiva que modificava l’anterior, vigent des de 1978, per tal d’incorpo-

rar el contingut de la directiva comunitària sobre sistemes de garantia de

dipòsits. Aquesta revisió es va fer, en un primer moment, per mitjà d’un con-

tracte de caràcter privat entre De Nederlandsche Bank i els organismes de

representació del sector bancari. Un any més tard, l’1 de juliol de 1996, el

Ministeri de Finances va declarar el nou sistema aplicable a totes les entitats

de crèdit registrades, per mitjà d’una modificació de la Llei de Supervisió

del Sistema Creditici.

El sistema de garantia estableix que certs dipòsits de les entitats de

crèdit holandeses (incloses les seves sucursals a la Unió Europea), i també

els dipòsits de les sucursals als Països Baixos de bancs de països no perta-

nyents a la Unió Europea (sempre que no disposin als seus països d’origen

d’un sistema de garantia equiparable), estan coberts fins a un màxim de

20.000 ecus per dipositant, independentment del nombre de dipòsits dels

quals sigui titular. Els dipòsits de les sucursals als Països Baixos d’entitats

bancàries d’altres països de la Unió Europea estan coberts pel sistema de

garantia del seu país d’origen.

El sistema cobreix tot tipus de dipòsits, en florins o en qualsevol

altra divisa, derivats de transaccions bancàries habituals i també el deute

emès per les entitats de crèdit. A més, i a diferència de l’antic règim de
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garantia, el nou sistema no restringeix els creditors a persones físiques, asso-

ciacions i fundacions, sinó que també cobreix els dipòsits de certs tipus

d’empreses. Tanmateix, la cobertura exclou els dipòsits que tinguin com a

titulars els membres del consell d’administració i els principals accionistes

del banc afectat, com també els dipòsits d’altres entitats de crèdit i de grans

empreses.

El sistema de garantia col·lectiva entra en funcionament així que el

banc central holandès estableix que una entitat bancària no té la capacitat

financera suficient per fer front als seus dipòsits, ni és previsiblement capaç

de fer-ho en el futur. Aquest sistema no requereix que les entitats bancàries

estableixin un fons. Simplement, es reparteix la quantitat total que De

Nederlandsche Bank ha hagut de fer efectiva als creditors de l’entitat insol-

vent entre la resta d’entitats bancàries integrants del sistema, d’acord amb

uns percentatges de participació que s’estableixen en base a les dades que

mensualment han d’enviar al banc central.

Presència del sector públic

En un país on el sistema bancari està controlat per tres grans grups

privats, la presència del sector públic és més aviat escassa. Només tres enti-

tats de crèdit són de propietat pública, les quals, si bé estan registrades com

a bancs universals, són de fet entitats especialitzades, tant pel tipus d’activi-

tat que realitzen (finançament a llarg i mitjà terminis) com pel tipus de

clientela (administracions públiques o indústria) i, en conseqüència, no

entren en directa competència amb la banca privada. Els actius gestionats

per aquestes tres entitats de titularitat pública representen el 9,2% dels del

conjunt del sistema creditici.

El banc de major dimensió és el Bank Nederlandse Gemeenten

(BNG) o Banc dels municipis holandesos, que, amb uns actius totals de

108.755 milions de florins (8,2 bilions de pessetes) a finals de 1996, és la

quarta entitat bancària dels Països Baixos. Un 50% del seu capital està en
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mans de l’Estat i la resta és propietat dels municipis i províncies holande-

sos. Està especialitzat en el finançament, sobretot a llarg termini, de les

administracions locals i regionals, com també d’institucions depenents de

l’Estat holandès i d’altres Estats de la Unió Europea.

De menor dimensió (tenia un balanç de 31.257 milions de florins

–2,3 bilions de pessetes– a finals de 1996) és el Nederlandse Waterschaps-

bank (NWB). El seu capital està majoritàriament (81%) controlat per pòl-

ders, entitats territorials específiques dels Països Baixos i que fan referència

als terrenys guanyats al mar i dedicats al cultiu. La resta és propietat de

l’Estat (17%) i d’administracions regionals (2%). Està especialitzat en el

finançament a llarg termini de les autoritats públiques centrals o locals, i

també d’altres institucions controlades per les administracions públiques.

Així mateix, ofereix una sèrie de serveis concrets als pòlders, com ara la ges-

tió dels seus pagaments i ingressos.

Finalment, De Nationale Investeringsbank NV és el tercer banc de

titularitat pública dels Països Baixos, amb un 50,3% del seu capital en mans

de l’Estat i la resta, d’inversors institucionals i bancs. Va néixer el 1945 amb

l’objectiu de facilitar la reconstrucció de la indústria holandesa. Actualment

és un banc d’inversions especialitzat en el finançament a llarg termini, tran-

saccions en els mercats de capitals i presa de participacions en empreses, i

els seus clients principals són les empreses grans i mitjanes, entitats públi-

ques i inversors institucionals. El seu balanç, a finals de 1996, ascendia a

20.346 milions de florins (1,5 bilions de pessetes).

Dimensió i concentració

Una particularitat del sector bancari holandès és l’envergadura dels

tres primers grups bancaris (ABN-AMRO, Rabobank Nederland i ING Bank),

especialment si es té en compte que els Països Baixos és un país relativa-

ment petit, amb una població que no supera els 15,5 milions d’habitants. En

canvi, el volum d’actius de les tres entitats esmentades les situa entre les
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trenta primeres d’Europa i les cinquanta primeres del món, segons els ràn-

quings que anualment publica la revista britànica «The Banker». En concret

el primer grup bancari holandès, l’ABN-AMRO, amb uns actius totals de 45

bilions de pessetes, és la setena entitat europea (la quarta si la magnitud

comparada són els recursos propis bàsics, Tier 1), i la quinzena a nivell

mundial (la vuitena, per recursos propis).

Paral·lelament, la gran dimensió dels principals grups bancaris holan-

desos es tradueix en un elevat grau de concentració, segons mostra també

el quadre 2.5. Per si sol, l’ABN-AMRO concentra el 34,3% dels actius totals

bancaris i gairebé el 30% dels crèdits i dels recursos aliens. I els tres grans

grups apleguen el 71,5% dels actius, el 66,5% dels crèdits i el 65,7% dels

recursos aliens. Convé recordar que als Països Baixos desenvolupen la seva

activitat un total de 94 grups o entitats bancàries.

Quadre 2.5

DADES CONSOLIDADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

Actius Recursos
Grup totals Posició (1)

aliens (2) Crèdits Oficines Empleats

ABN AMRO Holding 45.003,0 7 26.368,5 24.901,8 1.717 66.172

Rabobank Nederland 25.165,7 26 16.784,7 16.839,7 1.854 40.275

ING Bank 23.559,9 27 14.746,7 14.617,7 2.600 47.081 

Bank Nederlandse Gemeenten 8.167,1 67 6.891,8 7.113,4 1 319

Fortis Bank Nederland 5.335,7 88 3.310,0 3.027,0 904 10.076

Concentració 1 grup 34,3 29,9 29,4

Concentració 2 grups 53,5 49,0 49,3

Concentració 3 grups 71,5 65,7 66,5

Concentració 5 grups 81,8 77,3 78,5

(1) Posició, per saldo d’actius totals, al rànquing de grups bancaris europeus publicat per la revista «The Banker» de
setembre de 1997.
(2) Dipòsits de clients i emprèstits.
Tipus de canvi a finals de 1996: 1 florí holandès = 75,096 pessetes.
Fonts: Informes Anuals de les entitats; DNB, Annual Report, i elaboració pròpia.



102 ■ EL SISTEMA BANCARI DELS PAÏSOS BAIXOS

Tot i que la tendència cap a la concentració ja ve de més lluny, la

situació actual es va gestar cap a finals de la dècada dels vuitanta i inicis dels

noranta. Les entitats bancàries holandeses, estimulades per la liberalització

de les regulacions domèstiques i per la necessitat de preparar-se de cara al

nou entorn competitiu que representaven el mercat únic europeu i la crei-

xent globalització dels mercats financers, van emprendre una sèrie d’opera-

cions d’integració a gran escala per tal de reforçar la seva posició als mercats

domèstics i d’encarar la seva expansió internacional amb més garanties d’è-

xit. A més, les operacions d’integració no han tingut lloc només entre enti-

tats bancàries domèstiques, sinó també entre entitats bancàries i d’assegu-

rances i, fins i tot, amb entitats estrangeres.

Entre els processos de concentració més importants es troben els

que han donat lloc a l’ABN-AMRO i l’ING Bank, que ja s’han comentat en

l’apartat relatiu als bancs universals holandesos. Així mateix, Fortis Bank

Nederland i SNS Bank són el resultat de diversos processos d’integració

entre caixes d’estalvis i també amb d’altres entitats bancàries i assegurado-

res. Pel que fa al Rabobank, la concentració s’ha produït dins del mateix

grup, ja que els seus membres s’han anat reagrupant i han passat de ser 851

el 1990 a 481 el 1997.

Arran d’aquestes operacions de concentració, al sector bancari dels

Països Baixos ha desaparegut el que es podria anomenar «segment dels

bancs mitjans», de manera que el mercat ha quedat dividit entre els tres

grans bancs i una sèrie d’establiments de petites dimensions, encapçalats

per Fortis Bank Nederland. Aquesta evolució queda clarament reflectida en

el gràfic 2.2.
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Evolució de l’activitat

Actualment, els principals grups bancaris holandesos ofereixen una

veritable activitat de banca universal, de manera que la seva oferta de pro-

ductes i serveis financers és molt similiar i s’adrecen també a la totalitat de

segments de clients. Tanmateix, fa uns anys l’activitat era força més diferen-

ciada. El negoci de banca minorista estava controlat per la caixa postal, les

caixes d’estalvis i el grup Rabobank, mentre que l’ABN-AMRO era tradicio-

nalment el banc de les grans empreses i l’NMB (integrat ara a l’ING Bank)

estava especialitzat en petites i mitjanes empreses.

L’augment de la concentració bancària produït per les ja esmentades

operacions d’integració no es va traduir en una disminució del nivell de
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Gràfic 2.2

GRUPS BANCARIS HOLANDESOS CLASSIFICATS PER ACTIUS TOTALS
En milers de milions de dòlars USA

ABN

Am
ro

 B
an

k

Rab
ob

an
k

NM
B B

an
k

Po
stb

an
k

VSB

F.
Va

n 
La

ns
ch

ot

Fr
ies

lan
d 

Ban
k

ABN-A
M

RO

Rab
ob

an
k

IN
G B

an
k

Fo
rti

s B
an

k 
Ned

er
lan

d

SN
S B

an
k

F.
Va

n 
La

ns
ch

ot

Fr
ies

lan
d 

Ban
k
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competitivitat dins del sistema bancari holandès, sinó tot al contrari. La

nova situació es caracteritzava per la concurrència, en un mercat bancari

domèstic força madur, d’uns pocs grups amb un gran potencial, els quals

ràpidament van intentar introduir-se en nous mercats com a mitjà per con-

servar o augmentar el seu volum de negoci. Això va comportar que, per

exemple, l’ABN-AMRO s’esforcés per créixer dins del segment de les pimes

o que el Rabobank i l’ING volguessin penetrar en el segment de les grans

empreses.

Pel mateix motiu, i una vegada aixecades el 1990 les barreres que

separaven el negoci bancari de l’assegurador, les entitats bancàries van

penetrar amb força en el mercat de les assegurances, per compte propi o

bé mitjançant fusions, adquisicions o aliances amb companyies assegurado-

res. En aquest sentit, el sector bancari holandès és el primer i principal

exponent del que es coneix com a bancassurance, l’abast i les característi-

ques de la qual es descriuen amb més detall en el requadre adjunt.

Finalment, l’expansió de les activitats dels principals grups bancaris

holandesos també ha afectat la seva projecció exterior, tal com es descriu

en el capítol correponent a la internacionalització del sector.

LA BANCASSURANCE ALS PAÏSOS BAIXOS

Fins el 1990, els bancs i les companyies d’assegurances holandesos no po-

dien mantenir participacions creuades superiors al 15% del capital, ni per-

tànyer a una mateixa societat holding.

La desaparició d’aquestes mesures restrictives va ser el detonant d’una

onada de fusions, adquisicions i aliances estratègiques entre aquests dos

sectors financers que van revolucionar el mercat i van marcar una pauta

dins del conjunt de la Unió Europea. El resultat ha estat l’evolució de les

entitats bancàries cap al que es denominen conglomerats financers. És el
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cas dels grans grups de «bancassurance» ING, Fortis i, més recentment,

SNS Reaal. Per la seva banda, el Rabobank va adquirir, el 1990, la com-

panyia asseguradora Interpolis, de dimensions mitjanes, i, el mateix any,

va establir una aliança estratègica amb el grup Robeco, líder en el mer-

cat de gestió de fons d’inversió i en el qual el Rabobank té una partici-

pació del 50%. Per la seva banda, el grup ABN-AMRO desenvolupa una

activitat de «bancassurance» molt més limitada, a través d’una filial de

creació pròpia, ja que en l’estratègia d’aquest grup té preferència l’ex-

pansió internacional.

Paral·lelament, les companyies d’assegurances no integrades en cap dels

grups anteriors compten amb petits bancs filials, a través dels quals desen-

volupen també una certa activitat de «bancassurance».És el cas de les com-

panyies asseguradores Aegon, Delta Lloyd, Stad Rotterdam i Achmea.

La «bancassurance» ofereix com a principal avantatge la venda creuada

de productes. En particular, les àmplies xarxes d’oficines del bancs consti-

tueixen per a les companyies d’assegurances excel·lents canals captius per

distribuir els seus productes i contrarestar així la competència provinent

dels agents independents, molt ben implantats al Països Baixos. Per als

bancs, la distribució de nous productes constitueix un mitjà per amortit-

zar en major grau els elevats costos que es deriven del manteniment de

les xarxes d’oficines, especialment en un context de creixent automatitza-

ció. D’altra banda, la integració entre un banc i una companyia d’asse-

gurances no planteja tantes duplicitats com en el cas de les fusions entre

entitats d’un mateix sector.

El grup ING és el principal model d’integració de serveis financers als

Països Baixos. La seva creació data de 1991, quan el primer grup assegu-

rador holandès, Nationale-Nederlanden, es va fusionar amb el tercer

banc, l’NMB Postbank, dins del marc d’una societat holding, tal com s’es-

tableix legalment. A finals de 1997, els actius totals consolidats de l’ING

Group pujaven a 620.400 milions de florins (uns 46,5 bilions de pessetes),
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dels quals aproximadament el 60% corresponien a la branca bancària. A

nivell de resultats, les forces estaven encara més equilibrades: el resultat

abans d’impostos obtingut el 1997 es repartia gairebé per meitats entre les

dues activitats (49% banca, i 51% assegurances).Amb l’adquisició del ter-

cer banc belga, la Banque Bruxelles Lambert, a principis de 1998, s’ha

reforçat considerablement el pes de la branca bancària i també la seva

projecció internacional.

La integració dels serveis financers dins del grup ING ha assolit un nivell

realment elevat. L’objectiu de l’organització és oferir als seus clients, indi-

viduals i corporatius, una completa gamma de productes bancaris, d’as-

segurances i d’inversió, a través de quatre canals de distribució diferents:

– L’estructura de màrqueting directe (banca telefònica, banca electrònica)

del Postbank i la seva xarxa d’oficines postals repartides per tot el territori.

– Agents d’assegurances independents.

– Les oficines bancàries de l’ING Bank.

– Els agents propis de la filial asseguradora RVS, que utilitzen sobretot

mètodes de venda directa.

Per la seva banda, la companyia d’assegurances AMEV i el grup de caixes

d’estalvis VSB van ser els primers, el 1990, d’aprofitar les possibilitats que

oferia la supressió de les barreres entre banca i assegurances. I, poc des-

prés, el nou grup AMEV/VSB i el grup assegurador belga AG van realitzar

la primera operació d’integració transnacional i van constituir el grup de

serveis belgaholandès Fortis, del qual posteriorment també han passat a

formar part l’entitat d’estalvis belga CGER (fins aleshores de titularitat

pública) i el banc d’inversions holandès MeesPierson, que va ser adquirit

a l’ABN-AMRO. El gràfic 2.3 mostra com es reparteixen, per països i per

branca d’activitat, dues de les magnituds de negoci més significatives: els

actius totals i el marge d’explotació.
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Internacionalització

L’economia dels Països Baixos és, per tradició, molt oberta i liberal,

atesa la trajectòria històrica d’aquest país estretament vinculada al comerç

internacional. Anàlogament, el sistema bancari també ha estat tradicional-

El juny de 1998, el grup Fortis va adquirir el primer banc belga, Générale

de Banque, la qual cosa implicarà una important reorganització de la

branca bancària del grup.
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ment més obert a la resta del món que la majoria de països europeus, la

qual cosa ha facilitat l’establiment d’entitats bancàries estrangeres i, també,

l’expansió de les entitats nacionals cap a l’estranger.

Penetració de la banca estrangera

Pel que fa a la penetració de la banca estrangera als Països Baixos,

una elevada proporció de bancs universals són de propietat forània.

Concretament, dels 87 grups bancaris existents a finals de 1996, 51 (és a dir,

un 59% del total) eren estrangers, dels quals 29 eren jurídicament societats

filials i 22 eren sucursals.

Per procedències, 19 eren d’altres països de la Unió Europea; 9, del

Japó; 6 eren nord-americans; 5, de Taiwan; 5, de Turquia; 2 eren sud-ameri-

cans; 1 era de Suïssa, i els quatre restants procedien d’altres països asiàtics.

Tanmateix, tot i l’elevat nombre, la seva participació sobre el total

del mercat era força limitada. En aquest sentit, la banca estrangera ha trobat

moltes dificultats per penetrar en el negoci de banca comercial dins del

mercat holandès, a causa de les àmplies xarxes de distribució dels grans

grups bancaris domèstics. És per això que la seva activitat s’ha limitat, amb

alguna excepció, a oferir serveis financers a empreses, en particular a les

del seu país d’origen. Només els bancs d’inversió estrangers desenvolupen,

en el seu segment, un paper més rellevant.

Presència a l’exterior

Pels grans grups bancaris holandesos (ABN-AMRO, ING Bank i

Rabobank) el desenvolupament de la seva activitat a escala internacional

constitueix, com ja s’ha comentat, una prioritat estratègica. Les operacions

de concentració esdevingudes a inicis dels noranta els van fer adquirir una

posició molt sòlida en el mercat domèstic. Tanmateix, es tracta d’un mercat

petit (la població dels Països Baixos és de 15,5 milions d’habitants) i molt

madur per a unes entitats que figuren entre les 30 primeres d’Europa. És per

això que, els darrers anys, han anat incrementant la seva presència interna-
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cional d’una manera decidida. El quadre 2.6 posa de manifest aquesta

tendència: des de 1991, el pes que les activitats domèstiques tenen sobre el

balanç consolidat s’ha anat reduint progressivament, i amb una major inten-

sitat en els darrers dos anys. Així mateix, segons constata De Nederlandsche

Bank en el seu darrer informe anual, el benefici procedent de les operacions

domèstiques, que el 1994 representava el 64% del benefici total, el 1996 ja

només en representava el 51%. Paral·lelament, també han augmentat consi-

derablement les seves xarxes d’oficines i plantilles a l’estranger.

Quadre 2.6

ACTIVITAT INTERNACIONAL: MAGNITUDS I EVOLUCIÓ
A 31 de desembre, en milers de milions de florins. Total entitats de crèdit

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Total balanç, operacions
domèstiques (1) 1.004,5 1.065,8 1.149,2 1.153,2 1.251,0 1.369,5 1.595,4

Total balanç consolidat (2) 1.167,7 1.255,5 1.363,9 1.402,0 1.538,9 1.745,9 2.171,8

(1) / (2), en percentatge 86,0 84,9 84,3 82,3 81,3 78,4 73,5

Oficines a l’estranger 570 659 644 771 781 923 1.043

Empleats a l’estranger 21.400 26.626 28.587 33.505 36.372 79.866 86.371

Fonts: De Nederlandsche Bank, Annual Report 1997; Nederlandse Vereniging van Banken, Informes Anuals i elabora-
ció pròpia.

Prioritàriament, a l’exterior desenvolupen activitats que aporten un

major valor afegit, com ara les de banca de negocis i de gestió d’actius. En

aquest àmbit, per exemple, destaquen les adquisicions per part de l’ING del

banc d’inversions britànic Barings, el 1995, i el nord-americà Furman Selz el

1997. O bé capitalitzen la seva experiència en un àmbit determinat, com és

el cas del Rabobank pel que fa al finançament del sector agroalimentari.

Tanmateix, les últimes grans operacions d’expansió internacional es

dirigeixen més aviat a reforçar la posició dels grans grups neerlandesos dins

de la Unió Europea, ja que la seva ambició és exercir el paper de grans

bancs universals en el marc de la Unió Econòmica i Monetària. Aquest és el

cas de l’adquisició del tercer banc belga, Banque Bruxelles Lambert, per
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part del grup ING. O també, dels intents (fallits) d’adquisició per part de

l’ABN-AMRO del grup francès CIC i del primer grup belga, Générale de

Banque (que finalment ha passat a formar part del grup belgaholandès

Fortis), que demostren l’interès d’aquest grup holandès, ja present a tot

Europa, de consolidar encara més la seva condició de banc europeu. L’ABN-

AMRO també està molt introduït als Estats Units.

Rendibilitat

Al llarg de la dècada dels noranta, el sector bancari holandès està

mostrant uns bons nivells de rendibilitat, amb una certa tendència a l’alça.

En aquest sentit, l’evolució del compte de resultats agregat del con-

junt d’entitats de crèdit holandeses, expressat com a percentatge sobre els

Quadre 2.7

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ingressos financers n.d. n.d. 7,61 6,85 6,84 6,47
Despeses financeres n.d. n.d. (5,79) (4,96) (5,00) (4,63)
Marge financer 1,78 1,83 1,82 1,89 1,84 1,84

Comissions 0,46 0,48 0,51 0,53 0,57 0,62
Resultats per oper. financeres i altres 0,27 0,25 0,40 0,24 0,35 0,40
Marge ordinari 2,50 2,56 2,73 2,66 2,76 2,87

Despeses d’explotació (1,70) (1,74) (1,83) (1,78) (1,85) (1,94)
Marge d’explotació 0,80 0,83 0,90 0,89 0,91 0,93

Sanejaments (0,29) (0,27) (0,24) (0,18) (0,16) (0,18)
Resultats extraordinaris, net 0,02 0,02 0,01 (0,01) (0,01) 0,01
Benefici abans d’impostos 0,53 0,58 0,68 0,70 0,74 0,77

Impostos (0,15) (0,16) (0,20) (0,20) (0,22) (0,20)
Benefici després d’impostos 0,38 0,41 0,48 0,49 0,52 0,56

Promemòria:

Actius totals mitjans,
en milers de milions de florins 1.145,1 1.211,6 1.309,7 1.383,0 1.470,5 1.642,4

Fonts: De Nederlandsche Bank, Informe Anual 1997; OCDE, Bank Profitability, i elaboració pròpia.
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actius totals consolidats, posa de manifest una estabilitat en els marges

financers i un considerable augment del pes de les comissions que s’explica

pel procés de diversificació d’activitats dut a terme pels grans grups banca-

ris holandesos, els quals, com s’ha vist, són uns veritables exponents de la

pràctica de la bancassurance.

El marge ordinari mostra, per tant, una tendència creixent tot i l’im-

pacte desigual dels resultats de les operacions financeres, els quals es veuen

afectats per la major volatilitat dels mercats de capitals i de divises. En

aquest sentit, el considerable augment d’aquest resultat el 1996 recull els

efectes d’un clima borsari favorable.

El bon comportament del marge ordinari permet compensar l’incre-

ment de les despeses d’explotació durant el mateix període. Aquesta evolu-

ció negativa està provocada per diverses causes. Així, a part de l’augment

derivat de la consolidació de noves filials i, en general, del creixent volum

de negoci, la variació de les despeses en els dos darrers exercicis també

s’ha vist afectada de manera extraordinària per les modificacions necessà-

ries per tal d’adaptar els sistemes informàtics a la introducció de l’euro i al

canvi de mil·lenni. A més, segons explica el banc central en el seu darrer

informe anual, el creixement de les despeses també es deu als elevats salaris

i complements que els grans grups bancaris holandesos han hagut de pagar

en les seves divisions de banca d’inversions en el marc d’una forta disputa

mantinguda amb els bancs d’inversions anglosaxons per tal d’aconseguir i

conservar la lleialtat d’un personal altament qualificat. En aquest sentit, el

banc central posa en dubte l’estratègia dels principals grups bancaris d’ex-

pandir-se en el negoci de banca d’inversions, ja que creu que els elevats

costos que requereix aquesta activitat difícilment compensen la seva poten-

cial rendibilitat que, si bé és molt elevada, també és incerta.

Finalment, cal referir-se a la disminució del pes dels sanejaments en

el compte de resultats de les entitats bancàries holandeses des d’inicis dels

anys noranta. El lleuger augment experimentat el 1996 reflecteix el fort



creixement del crèdit al llarg de l’any. El banc central destaca el nivell

excepcionalment baix en què es troba la morositat als Països Baixos.

Solvència

La ràtio de solvència per al conjunt del sistema bancari holandès era,

a finals de 1996, de l’11,4%, sis dècimes inferior a la de d’any precedent.

Aquesta reducció s’explica en part (un 0,2%) per la introducció de nous

requisits de solvència en relació amb els riscos de mercat segons estipula la

directiva europea sobre adequació del capital, mentre que la resta es deu

bàsicament al fort creixement del crèdit durant l’exercici (un 11,3%). La

reducció ha afectat en particular els recursos propis de base (Tier 1 Capital),

que el 1996 representaven el 7,7% dels actius ponderats pels riscos.

Si bé aquest nivell de solvència està força per sobre de l’estàndard

mínim internacional del 8%, un superàvit de recursos propis és desitjable per

a les entitats bancàries que, com les holandeses, estan immerses en un procés

d’expansió de les seves activitats, tant operativament com geogràficament.

Quadre 2.8

EVOLUCIÓ DEL COEFICIENT DE SOLVÈNCIA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ràtio de solvència (BIS), en percentatge 11,5 11,5 12,2 12,2 12,0 11,4

Del qual: recursos propis de base (%) 8,0 7,9 8,3 8,4 8,3 7,7

Font: De Nederlandsche Bank, Informes Anuals.

Servei bancari

El procés de concentració que s’ha desenvolupat en el sistema ban-

cari holandès ha estat acompanyat per una reestructuració dels seus mitjans

operatius, tal com mostra el quadre 2.9. En aquest sentit, les integracions

d’entitats bancàries han conduït a un tancament d’oficines domèstiques,

que des de 1990 han passat de 7.920 a 6.569, la qual cosa representa una
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reducció del 17,1%. Així mateix, també ha disminuït l’ocupació bancària, si

bé en menor intensitat (un 10,9%). En aquest darrer cas, també ha influït

l’alt grau de desenvolupament tecnològic que ha tingut lloc en els darrers

anys, que ha permès l’automatització de diversos serveis bancaris, la qual

cosa es tradueix en unes menors necessitats de recursos humans.

Els indicadors de servei bancari reflecteixen les esmentades tendèn-

cies. Les ràtios que posen en relació les oficines i els empleats bancaris amb

la població total han experimentat sengles reduccions, mentre que la mitja-

na d’empleats per oficina ha augmentat, ja que la reducció més elevada en

termes relatius ha correspost a les oficines. En canvi, el nivell d’automatitza-

ció ha crescut considerablement, ja que en cinc anys el nombre de caixers

automàtics per cada 10.000 habitants ha passat de 2,2 unitats a 4 unitats. El

1996, hi havia als Països Baixos 4,2 oficines bancàries per cada 10.000 habi-

tants i 6,9 empleats de banca per cada 1.000 habitants. A cada oficina hi tre-

ballaven una mitjana de 16,4 empleats.

Quadre 2.9

EVOLUCIÓ DEL SERVEI BANCARI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
% variació
1996/1990

Empleats 120.600 117.300 112.168 109.479 105.963 103.939 107.484 –10,9

Oficines 7.920 7.750 7.420 7.211 6.648 6.635 6.569 –17,1

Caixers automàtics 3.349 3.963 4.460 4.854 5.862 6.150 83,6

Oficines per 10.000
habitants 5,3 5,1 4,9 4,7 4,3 4,3 4,2

Empleats per oficina 15,2 15,1 15,1 15,2 15,9 15,7 16,4

Empleats per
1.000 habitants 8,1 7,8 7,4 7,2 6,9 6,7 6,9

Caixers per
10.000 habitants 2,2 2,6 2,9 3,2 3,8 4,0

Nota: Les xifres fan referència als empleats i oficines domèstics de les entitats de crèdit membres de la Nederlandse
Vereniging van Banken (Associació Holandesa de Bancs), la qual representa la pràctica totalitat del sector creditici
holandès (Rabobank inclòs), si bé encara hi ha algunes entitats que no en són membres. Per això les xifres no coinci-
deixen exactament amb les presentades al quadre 2.1.
Fonts: Nederlandse Vereniging van Banken, Informes Anuals; OCDE i elaboració pròpia.
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III. EL SISTEMA BANCARI DE LUXEMBURG

3.1. Organització institucional

La norma bancària bàsica és la Llei de 5 d’abril de 1993 relativa al

sector financer, la qual incorpora els principis de la segona directiva de

coordinació bancària i agrupa en un text únic totes les disposicions sobre

autorització i supervisió del sector financer. La llei introdueix també la direc-

tiva comunitària sobre blanqueig de diner, amb un article que defineix l’ex-

tensió i els límits del secret bancari. Del contingut de la llei destaquen tres

grans apartats que fan referència a les condicions d’accés a les activitats

financeres, les obligacions professionals del sector i la supervisió prudencial.

El sector financer es considera integrat per dos grups d’entitats: les

entitats de crèdit –a les quals es refereix indistintament com a bancs–, i els

altres professionals del sector financer. A la primera categoria pertanyen els

bancs universals, és a dir «les entitats jurídiques de dret luxemburguès, l’acti-

vitat de les quals consisteix a rebre del públic dipòsits o altres fons reembor-

sables i a concedir crèdits per compte propi» i, a partir de la promulgació de

la Llei de 21 de novembre de 1997, els bancs emissors d’obligacions hipo-

tecàries, que són entitats de crèdit especialitzades que desenvolupen com a

activitat dominant l’emissió d’aquest tipus de valors mobiliaris. Els bancs

poden adoptar la forma jurídica d’entitat de dret públic, societat anònima,

societat comanditària per accions o societat cooperativa. En qualsevol cas, el

capital inicial mínim està fixat en 350 milions de francs luxemburguesos.

El grup «Altres professionals del sector financer» està format per

«tota entitat jurídica de dret luxemburguès que exerceixi a títol professional

una activitat del sector financer». La seva composició inclou consellers d’o-

peracions financeres, corredors, gestors de patrimonis i distribuïdors de

participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, entre d’altres.
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Fins a l’1 de juny de 1998, bancs i professionals del sector financer

eren supervisats per l’Institut Monétaire Luxembourgeois (IML), que era, a

la vegada, l’òrgan de supervisió de les institucions d’inversió col·lectiva

(Llei de 30 de març de 1988). En aquella data, l’organisme va adoptar el

nom de Banque centrale du Luxembourg.

L’IML va ser creat per la Llei de 20 de maig de 1983 com a entitat de

dret públic dotada de personalitat jurídica amb les funcions d’emetre bitllets i

moneda metàl·lica, promoure l’estabilitat del franc luxemburguès i vetllar pel

bon funcionament dels mercats financers, així com d’executar les obligacions

i exercir els drets que resultin d’acords internacionals en els àmbits monetari

i financer. L’article 56 de la llei bancària bàsica el va autoritzar a fixar coefi-

cients d’estructura, que les entitats supervisades han de complir i que, en

bona part, deriven de directives comunitàries. L’IML ha executat aquesta fun-

ció a través de l’emissió de circulars, entre les quals destaquen les relatives a

fons propis i coeficient de solvència de les entitats de crèdit (93/93), supervi-

sió i control de grans riscos (94/108) i supervisió en base consolidada

(96/125). A més, les entitats de crèdit han d’observar una ràtio de liquiditat

(Circular IML,93/104) d’un 30%, com a mínim,dels passius exigibles.

Una novetat legislativa important és l’obligació, des de l’1 de gener

de 1999, dels bancs establerts a Luxemburg de cobrir el coeficient de caixa

que imposa el Banc Central Europeu. Fins aquest moment no estaven sub-

jectes a aquesta exigència.

D’INSTITUT MONÉTAIRE LUXEMBOURGEOIS
A BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

L’1 de juny de 1998, amb l’entrada en vigor de la Llei de 22 d’abril de

1998, l’Institut Monétaire Luxembourgeois ha modificat els seus estatuts i

ha adoptat el nom de Banque centrale du Luxembourg. El canvi ha estat

una conseqüència de les particularitats del país en matèria de política

monetària, les quals eren incompatibles amb l’acompliment d’alguns dels
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objectius establerts al Tractat de Maastricht.En concret, amb l’obligació dels

països de la zona de l’euro de disposar d’un banc central independent de

qualsevol poder polític en concloure la segona fase de la Unió Econòmica i

Monetària.Aquesta exigència s’havia de fer efectiva abans de la implanta-

ció del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC), la qual, d’altra banda,

també s’ha produït a començaments del mes de juny de 1998.

Fins aquest moment, Luxemburg no tenia una política monetària inde-

pendent, ni tampoc una entitat constituïda al país que concentrés les

funcions intrínseques d’un banc central. Des del 1921, amb l’associació

monetària amb Bèlgica en el marc de la Unió Econòmica Belgo-Luxem-

burguesa (UEBL), l’autoritat monetària corresponia a la Banque

Nationale de Belgique, que fixava la política monetària a seguir a l’àrea,

amb l’acord de les autoritats del Ducat. El banc central de Bèlgica garan-

tia la liquiditat del sistema bancari luxemburguès i intervenia als mer-

cats de canvis. L’Institut Monétaire Luxembourgeois, creat el 1983, només

concentrava alguns dels atributs propis d’un banc central: era responsa-

ble de l’emissió de bitllets, vetllava pel bon funcionament del mercat

financer i promovia l’estabilitat de la moneda. Ara, el nou banc central

ostenta el màxim poder en matèria monetària i participa en el Sistema

Europeu de Bancs Centrals, la qual cosa col·loca el país en un pla d’igual-

tat respecte als altres països de la Unió Econòmica i Monetària.

D’acord amb el nou marc normatiu, l’objectiu principal de la Banque

centrale du Luxembourg és mantenir l’estabilitat dels preus i donar

suport a la política econòmica general. Entre les funcions que desenvolu-

pa a nivell monetari, destaquen les de definir i aplicar la política

monetària interna, custodiar i administrar les reserves oficials del país i

promoure el bon funcionament del sistema de pagaments, a més d’eme-

tre bitllets i posar en circulació la moneda, l’emissió de la qual correspon

al Tresor Públic. En matèria de supervisió financera, la Banque centrale

du Luxembourg continua amb les tasques encomanades a l’Institut 
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Monétaire Luxembourgeois. Això no obstant, el Govern ha anunciat la

voluntat de crear una nova autoritat supervisora, per tal de reforçar la

separació institucional entre aquesta funció i la monetària.

El gràfic 3.1 presenta un organigrama de la composició del sector

bancari, que s’estructura a partir de la divisió bàsica entre entitats públiques

de crèdit i altres entitats de dret privat. També s’hi mostren les autoritats de

supervisió i l’associació que protegeix i desenvolupa els interessos profes-

sionals de les entitats que representa, l’Associació de Bancs i Banquers,

Luxemburg.

Gràfic 3.1

EL SISTEMA BANCARI DE LUXEMBURG
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3.2. Estructura del sistema

A 31 de desembre de 1996, el sistema bancari luxemburguès era

integrat per 221 entitats de crèdit, els actius agregats de les quals ascendien

a 19.257 milers de milions de francs luxemburguesos. En la composició del

sector es distingeixen les entitats de crèdit públiques –categoria que inclou

l’única caixa d’estalvis del país–, els bancs constituïts com a societat anòni-

ma d’acord amb el dret luxemburguès, les sucursals d’entitats de crèdit

estrangeres i les cooperatives de crèdit.

Quadre 3.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1996, en percentatge

Nombre Actius Inversions Recursos
d’entitats totals creditícies aliens (2)

Entitats de crèdit públiques 2 4,8 6,1 6,4

Bancs S.A. de dret luxemburguès 148 73,9
93,2 92,7

Sucursals d’entitats de crèdit estrangeres 69 20,9

Sector del crèdit cooperatiu 2 0,4 0,7 0,9

Grup consolidat Raiffeisen (1) 1 0,4 0,7 0,9

Entitat de crèdit central 1 0,3 0,3 0,3

Caixes rurals afiliades 35 0,3 0,5 0,6

Altres societats cooperatives 1 0,0 0,0 0,0

TOTAL 221 100,0 100,0 100,0

Promemòria: en m.m. de francs luxemburguesos 19.256,9 3.554,4 8.740,5

(1) La legislació bancària considera una única entitat de crèdit el conjunt format per l’entitat de crèdit central de les cai-
xes rurals i les caixes rurals afiliades. L’eliminació de les operacions intragrup fa que els saldos del grup consolidat no
coincideixin amb la suma aritmètica dels saldos de les entitats que el composen.
(2) Dipòsits i emprèstits.
Fonts: OCDE, Bank Profitability, 1998, Institut Monétaire Luxembourgeois, Bulletin trimestriel, Banque et Caisse d’É-
pargne de l’État, Société Nationale de Crédit et d’Investissement i Caisse Centrale Raiffeisen,Rapports Annuels, i elabo-
ració pròpia.

Del panorama global del sector que facilita el quadre 3.1, «Estructura

del sistema», el primer aspecte que destaca, en un país de dimensions tan

reduïdes, és l’elevat nombre d’entitats de crèdit existents i el pes que hi

tenen les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres. El segon tret caracterís-
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tic és el volum d’actius que gestiona, que supera els 78 bilions de pessetes,

la qual cosa situa Luxemburg en una posició intermèdia entre els països de

la Unió Europea. I, per acabar, la concentració de l’activitat bancària en el

conjunt de bancs privats constituïts segons el dret luxemburguès, agrupa-

ció a la qual també corresponen les majors quotes de mercat en termes d’o-

ficines i empleats (vegeu quadre 3.2, «Entitats de crèdit. Mitjans operatius»).

La visió d’aquest quadre també permet constatar la importància de la xarxa

d’oficines de les entitats de crèdit públiques –imputable íntegrament a la

caixa d’estalvis– i del grup de cooperatives Raiffeisen.

Quadre 3.2

ENTITATS DE CRÈDIT. MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1996

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Entitats de crèdit públiques 102 17,9 1.778 9,4

Bancs S.A. de dret luxemburguès 285 49,9 16.069 84,9

Sucursals d’entitats de crèdit estrangeres 69 12,1 735 3,9

Sector del crèdit cooperatiu 115 20,1 338 1,8

Grup consolidat Raiffeisen 114 20,0 323 1,7

Entitat de crèdit central n.d. n.d. 144 0,8

Caixes rurals afiliades n.d. n.d. 179 0,9

Altres societats cooperatives 1 0,1 15 0,1

TOTAL 571 100,0 18.920 100,0

Fonts: OCDE, Bank Profitability, 1998, Institut Monétaire Luxembourgeois, Bulletin trimestriel, Banque et Caisse d’É-
pargne de l’État, Société Nationale de Crédit et d’Investissement i Caisse Centrale Raiffeisen,Rapports Annuels, i elabo-
ració pròpia.

Entitats de crèdit públiques

La Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg i la Société

Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) són les dues entitats de crè-

dit públiques amb un pes específic important a l’economia del país.
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Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg

L’única caixa d’estalvis de Luxemburg és una entitat pública autòno-

ma que està sotmesa a la legislació sobre activitat bancària i comercial que

regeix al país, excepte en aquells aspectes regulats específicament a la Llei

pròpia de 24 de març de 1989. Aquesta norma atorga a l’entitat la vocació

de banca universal. A més a més, com a banc de l’Estat, té la funció de «con-

tribuir al desenvolupament econòmic i social del país i promoure l’estalvi

en totes les seves formes».

El capital de la caixa d’estalvis pertany a l’Estat, que fins al 1997

garantia els seus dipòsits. En l’actualitat, la cobertura correspon a l’Asso-

ciació per a la Garantia dels Dipòsits. Els òrgans de govern de la caixa són

el Consell d’Administració i el Comitè de Direcció. El primer defineix la

política general de l’entitat i controla la gestió del Comitè de Direcció. Està

compost per nou membres, set nomenats pel Govern i dos escollits entre

els empleats. Quant al Comitè de Direcció, és responsable de totes les

actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius de l’entitat. Els

seus membres, entre 3 i 5, són determinats per un decret del Gran Ducat,

previ informe al Consell de la caixa.

Amb uns actius totals de 878,2 milers de milions de francs luxem-

burguesos, equivalents a 3,6 bilions de pessetes, la caixa d’estalvis és, per

aquest concepte, la tercera entitat de crèdit del país i disposa de la més

àmplia xarxa comercial, que estava integrada per 101 oficines. Per volum de

negoci, concentra un 4,6% dels actius totals bancaris i el 5,8% i 6,3%, res-

pectivament, de les inversions creditícies i dels recursos de clients. La voca-

ció minorista, que com ja es veurà més endavant apareix en molt poques

entitats de crèdit, es reflecteix a l’estructura del seu balanç, en el qual dipò-

sits i crèdits tenen major representació que en el conjunt del sector (qua-

dre 3.3).
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Quadre 3.3

ESTRUCTURA DEL BALANÇ PER TIPUS D’ENTITATS BANCÀRIES
A 31 de desembre de 1996, en percentatge

Entitats públiques Entitats privades

Banque et Société Bancs de Grup conso-

Caisse Nationale dret belga, lidat Total

d’Épargne de Crédit incloses Raiffeisen entitats

de l’État et d’Inves- sucursals de (entitat central de crèdit
tissement bancs estrangers i caixes rurals)

Tresoreria 0,3 0,0 0,2 10,0 0,2

Entitats de crèdit 58,5 52,3 55,6 47,1 55,7

Inversions creditícies 23,5 33,1 18,1 32,3 18,5

Cartera de valors 14,9 6,7 23,2 8,6 22,8

Altres comptes 2,8 7,9 2,9 2,0 2,8

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

Entitats de crèdit 29,2 1,5 47,2 1,5 46,1

Dipòsits 53,2 10,9 38,5 84,3 39,4

Emprèstits 9,8 41,7 5,8 7,9 6,0

Altres comptes 3,9 9,4 4,4 1,9 4,4

Recursos propis 3,9 36,5 4,1 4,4 4,1

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

Promemòria: Actiu =
Passiu, en m.m. francs
luxemburguesos 878,2 26,6 18.271,0 81,1 19.256,9

Fonts: Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Rapports et Bilan 1996, Caisse Centrale Raiffeisen, Rapport Annuel 1996,

Société Nationale de Crédit et d’Investissement, Rapport & Bilan 1996, Institut Monétaire Luxembourgeois, Rapport

Annuel, i elaboració pròpia.

Société Nationale de Crédit et d’Investissement

La Société Nationale de Crédit et d’Investissement (d’ara endavant,

la SNCI) és també una entitat de crèdit de dret públic, el capital de la qual

pertany en la seva totalitat a l’Estat.

L’objectiu social de l’entitat consisteix a promoure la creació,

ampliació, conversió, reorientació i racionalització d’empreses industrials i

de prestació de serveis que tinguin un paper motor en el desenvolupament

econòmic del país. Amb aquesta finalitat, la SNCI concedeix crèdits d’equi-



122 ■ EL SISTEMA BANCARI DE LUXEMBURG

pament a les petites i mitjanes empreses, préstecs a la innovació, préstecs a

llarg termini i crèdits a l’exportació. També està autoritzada a prendre parti-

cipacions en societats anònimes i societats de responsabilitat limitada. En el

cas dels crèdits a l’exportació, les operacions es concerten a un tipus prefe-

rent gràcies al cost de finançament privilegiat de la SNCI. Paral·lelament, té

encomanades les funcions específiques d’administrar els préstecs de la

Comunitat Europea per al Carbó i l’Acer (CECA), a més dels préstecs de

l’Estat luxemburguès a altres estats o organismes estrangers.

Fins a finals de 1996, la SNCI intervenia en les operacions de rees-

tructuració financera de les empreses siderúrgiques del país, d’acord amb el

mandat del Govern de l’any 1984. En aquesta data, tots els préstecs que

havia concedit han estat totalment reemborsats.

A 31 de desembre de 1996, els actius totals del banc s’elevaven a

26,6 milers de milions de pessetes i la seva estructura operativa era integra-

da pels 10 empleats de la seva seu central. La font principal de finançament

són els bons i les obligacions, que representen, tal com mostra l’estructura

del balanç, un 42% del passiu. El capital i els interessos dels emprèstits són

garantits per l’Estat.

Bancs privats

Sota aquesta categoria s’inclouen els 148 bancs que jurídicament

són societats anònimes constituïdes segons el dret luxemburguès i que, en

conjunt, representen un 74% dels actius totals del sistema creditici. Tot i

que no és possible d’establir-ne una classificació basada en l’especialització

operativa –ja que a la legislació financera luxemburguesa domina el sistema

de bancs universals–, l’activitat internacional constitueix el nucli bàsic del

seu negoci, llevat d’unes poques entitats que, a més, dominen el mercat

financer domèstic. Entre aquestes, les més representatives són la Banque

Générale du Luxembourg, i la Banque Internationale à Luxembourg, que

són la primera i la segona entitats de crèdit i tenen, després de la Banque et
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Caisse d’Épargne de l’État, les xarxes individuals d’oficines més importants

del país, integrades per 44 i 45 oficines, respectivament.

Un tret a destacar és que la majoria dels bancs són filials d’entitats

de crèdit estrangeres que s’han instal·lat al país davant l’atractiu d’un

entorn econòmic i fiscal favorable. En el cas dels primers bancs minoristes,

les societats matriu són en la seva majoria d’origen belga. Així, el primer

banc belga Générale de Banque és, des del gener de 1998, l’accionista majo-

ritari de Banque Générale du Luxembourg, amb una participació del 52,6%

(abans la participació era del 46,8%). L’accionista majoritari de la Banque

Internationale à Luxembourg és el Crédit Communal de Belgique.

Tanmateix, la compra, el 1997, de Générale de Banque per part del conglo-

merat financer i assegurador Fortis, i l’aliança de Crédit Communal de

Belgique amb Crédit Local de France que ha donat lloc al grup francobelga

Dexia, han situat els dos primers bancs de Luxemburg en l’òrbita de

aquests dos grans grups financers europeus.

Cal dir que el grup Fortis ja era present al mercat luxemburguès a

través de la filial del subgrup CGER belga, Fortis Bank Luxembourg, els

actius de la qual s’elevaven, a 31 de desembre de 1996, a 450 mil milions de

pessetes. En conjunt, doncs, els actius controlats per Fortis superen els 4,5

bilions de pessetes, que representen aproximadament un 5,7% del mercat.

Fortis Bank Luxembourg opera a través de 5 oficines.

D’altra banda, Kredietbank Luxembourgeois és una entitat de crèdit

que pertany al grup belga Almanij-Kredietbank (33,7% de participació en el

capital), que encapçala la divisió de bancs i altres societats especialitzats en

banca privada i de negocis al servei de la clientela internacional d’inversors

privats, empreses i institucions financeres. A Luxemburg compta amb 5 ofi-

cines.
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Quadre 3.4

RÀNQUING DE BANCS PRIVATS CONSTITUÏTS A LUXEMBURG
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

% Dipòsits/
Actius Dipòsits Empleats Actius
totals de clients totals

Banque Générale du Luxembourg 4.024,9 2.273,0 1.938 56,5

Banque Internationale à Luxembourg 3.806,8 2.227,6 1.949 58,5

Deutsche Bank Luxembourg 2.991,5 961,8 251 32,2

Dresdner Bank Luxembourg 2.755,8 667,7 357 24,2

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise 2.703,4 1.306,3 928 48,3

Commerzbank International 2.374,1 492,6 236 20,7

Vereinsbank International 2.003,0 629,6 222 31,4

WestLB International 1.972,3 705,3 154 35,8

Bayerische Landesbank International 1.716,2 292,1 131 17,0

Union de Banques Suisses (Luxembourg) 1.676,1 929,5 212 55,5

Total 10 primers bancs 26.024,1 10.485,5 6.378 40,3

Quota de mercat 10 primers bancs 33,0% 33,8%

Fonts: Association des banques et banquiers, Luxembourg, i elaboració pròpia.

El rànquing dels deu primers bancs privats serveix per il·lustrar la

importància que tenen al mercat luxemburguès les filials d’entitats de crè-

dit alemanyes, encapçalades pel Deutsche Bank Luxembourg. En aquestes

entitats, els recursos interbancaris tenen una major participació a l’estruc-

tura del balanç, en detriment dels dipòsits de clients. Aquesta major orien-

tació cap a l’activitat als mercats monetaris i de capitals es confirma en

observar el balanç agregat del sector –que inclou també les sucursals

d’entitats de crèdit estrangeres–, en el qual dominen els saldos interbanca-

ris, tant a l’actiu com al passiu (quadre 3.3). En els darrers anys, però, hi

ha una tendència a augmentar el pes dels emprèstits, com a conseqüència

de la penetració estratègica en els segments de banca privada i del llança-

ment de programes d’euronotes a mitjà termini i d’europaper comercial.
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Sucursals d’entitats de crèdit estrangeres

La presència de la banca estrangera no es limita a la constitució de

filials sinó que es completa amb l’obertura directa de sucursals al Gran

Ducat. Així, 69 entitats de crèdit estrangeres exercien la seva activitat a

Luxemburg a través de l’establiment d’una sucursal. D’aquesta xifra, 61

corresponien a entitats de crèdit d’origen comunitari i 8, d’altres països, en

especial de bancs suïssos. La seva importància en el conjunt del sector és

prou significativa, ja que concentren un 21% dels actius totals.

Per completar la descripció del sector, el gràfic 3.2 recull l’origen

geogràfic de les 221 entitats de crèdit establertes a Luxemburg. Les filials

bancàries i sucursals d’entitats originàries d’Alemanya configuren el grup

més important, amb 70 entitats, seguides de les belgoluxemburgueses (27),

les italianes (20) i les franceses (18).
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Gràfic 3.2

ORIGEN GEOGRÀFIC DE LES ENTITATS DE CRÈDIT
ESTABLERTES A LUXEMBURG (1)

A 31 de desembre de 1996

(1) Nombre d’entitats classificades pel país d’origen que té la majoria de l’accionariat.
(2) Dades desagregades: Israel (5), Brasil (5), Xina (2), Polònia (1), Portugal (3), Rússia (1), Països Baixos (6), Regne Unit
(5), Bermudes (1), Liechtenstein (1), Corea del Sud (5), Turquia (1), Grècia (1) i Hong-Kong (1).
Font: Institut Monétaire Luxembourgeois, Rapport Annuel.
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Cooperatives de crèdit

El sector cooperatiu luxemburguès està integrat per la Caisse

Centrale Raiffeisen –que és l’entitat de crèdit central de les caixes rurals–,

les 35 caixes rurals afiliades i la societat cooperativa de crèdit i estalvi

Fortuna. S’entén per caixes rurals afiliades aquelles que tenen participació

en el capital social de la Caisse Centrale Raiffeisen. Això no obstant, a efec-

tes estadístics, l’autoritat de supervisió només comptabilitza en aquesta

categoria dues entitats: la Caisse Centrale Raiffeisen i Fortuna, després que

l’article 12 de la Llei de 5 d’abril de 1993 considerés com una única entitat

de crèdit el conjunt format per l’entitat de crèdit central i les caixes rurals

existents amb anterioritat al 15 de desembre de 1977.

Atès que no es disposa d’informació financera de la societat coope-

rativa Fortuna, els actius totals del sector cooperatiu coincideixen amb els

de l’organització consolidada Raiffeisen, els quals ascendien a 81,1 milers

de milions de francs luxemburguesos (uns 320 milers de milions de pesse-

tes). Els recursos aliens de clients, inclosos els emprèstits, representaven

més del 91% del balanç del grup. La seva participació en el conjunt del sis-

tema és, però, marginal, sense que superi la quota de participació de l’1%.

Segons figura a l’Informe Anual de la Caisse Centrale Raiffeisen correspo-

nent a l’exercici 1996, la xarxa d’oficines s’elevava a 114 i la plantilla era de

323 empleats. El balanç mitjà individual de les 35 caixes rurals Raiffeisen és

d’1,63 milions de francs luxemburguesos, uns 6 milions de pessetes.

La Caisse Centrale Raiffeisen, societat cooperativa, es va constituir el

1926 amb la denominació de Caisse Centrale des Associations Agricoles

Luxembourgeoises. El nou nom el va adoptar el 1982, en què també es va

fixar la durada de la societat en 30 anys. L’activitat de l’entitat està orientada

a cobrir les necessitats financeres dels associats i clients i a promoure els

interessos de les explotacions agrícoles i vinícoles, com també de les seves

cooperatives i els seus organismes professionals.



Entre d’altres aspectes de funcionament intern, destaca que els com-

promisos de la societat i de les caixes rurals són solidaris, i que correspon a

la primera la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament de les 35 cai-

xes rurals Raiffeisen associades i d’exercir un control administratiu, tècnic i

financer sobre la seva organització i gestió. A més, les caixes rurals diposi-

ten obligatòriament a l’organisme central els excedents de liquiditat, pels

qual reben una remuneració.

3.3. Característiques generals

Activitat dominant

Com ja s’ha posat de manifest, tot i que els bancs autoritzats a operar

a Luxemburg poden exercir tot tipus d’activitat bancària, són poques les

entitats que centren la seva actuació en l’àmbit de la banca tradicional per a

particulars i empreses, en bona part perquè el mercat domèstic del país és

de dimensions reduïdes. En general, les entitats capdavanteres estructuren el

seu negoci entorn d’altres tres divisions: operacions als mercats internacio-

nals de capitals, banca privada –en especial, gestió de patrimonis i de fons– i

administració de títols, fons i altres productes financers.

De tota manera, l’activitat internacional és la que té un protagonis-

me absolut en el sector, com ho mostra el fet que, a finals de 1996, un 83%

de l’actiu del balanç agregat corresponia a operacions amb no residents. I la

participació de les operacions efectuades en divises superava el 85% del

balanç.

La base legal i institucional de l’actual estructura del sector es

remunta a l’any 1929, quan es va crear la Borsa de Luxemburg i es va pro-

mulgar la llei sobre societats holding. Això no obstant, l’autèntic punt de

partida de la projecció internacional de la plaça financera de Luxemburg se

situa en els anys seixanta –quan al país només hi havia dinou bancs autorit-
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zats– amb l’aparició de l’euromercat, del qual les entitats han sabut aprofi-

tar l’enorme potencial de creixement. Des d’aquest moment, els bancs han

tingut un paper important en el mercat de les euroobligacions emeses en

les diferents divises, així com en el dels eurocrèdits, i estan presents regular-

ment en els sindicats d’euroemissions.

Quadre 3.5

RELLEVÀNCIA DE L’ACTIVITAT INTERNACIONAL 
DELS BANCS AUTORITZATS
Estructura de balanç, en percentatge, a 31 de desembre de 1996

Promemòria:
Residents No Total Actiu = Passiu,

residents en m.m. francs lux.

En moneda local 30,7 69,3 100,0 2.601,6

En divises 14,7 85,3 100,0 16.656,9

TOTAL ACTIU 16,9 83,1 100,0 19.258,5

En moneda local 51,2 48,8 100,0 2.940,0

En divises 23,3 76,7 100,0 16.318,5

TOTAL PASSIU 27,5 72,5 100,0 19.258,5

Fonts: OCDE, Bank Profitability 1998, i elaboració pròpia.

Els grans bancs americans i sobretot els alemanys van ser els pri-

mers a detectar les possibilitats de la plaça com a centre neuràlgic de les

seves activitats internacionals i hi van constituir filials i obrir sucursals.

Nombrosos bancs estrangers s’hi van instal·lar després fins arribar als 215

bancs censats a finals de 1997, que procedeixen de vint-i-cinc països dife-

rents. Des del 1960, doncs, la xifra de bancs s’ha multiplicat per deu, amb

les evidents repercussions en els creixements de l’ocupació i del balanç

total del sector (gràfic 3.3).

Un segon i també molt important impuls es va produir als anys vui-

tanta coincidint amb l’expansió de les institucions d’inversió col·lectiva, a la

qual va contribuir la ràpida regulació de les societats d’inversió de capital

variable per part de les autoritats luxemburgueses, que van ser les primeres
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a aplicar el 1988 la primera directiva comunitària. A 31 de desembre de

1997 hi havia 1.426 organismes d’inversió col·lectiva registrats –99, a finals

de 1983–, que administraven un patrimoni de 15.804 milers de milions de

francs luxemburguesos. Per aquest concepte, Luxemburg ocupa la quarta

posició del rànquing mundial, per darrere dels Estats Units, França i Japó.

En els darrers anys, els bancs luxemburguesos han continuat amb la

diversificació d’activitats, la qual ha tingut com a nous eixos d’interès la

gestió de patrimonis i l’enginyeria financera. Ara, l’estratègia dels bancs s’o-

Gràfic 3.3

INDICADORS D’EVOLUCIÓ DEL SECTOR BANCARI. 1960-1997
Nombre de bancs, empleats i balanç total

Fonts: Institut Monétaire Luxembourgeois, Rapport Annuel, i elaboració pròpia.
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rienta al desenvolupament dels fons de pensions internacionals i de l’emis-

sió d’obligacions hipotecàries, després que el Parlament luxemburguès

promulgués, l’octubre de 1997, la llei sobre bancs emissors d’obligacions

hipotecàries.

Hi ha, però, altres factors que expliquen el progrés del sector banca-

ri luxemburguès i l’atractiu per a inversors institucionals i clientela privada:

estabilitat política i social, situació geogràfica central en l’àrea de la Unió

Europea, seu d’institucions jurídiques i financeres de la Unió Europea, infra-

estructura adequada i, sobretot, un marc fiscal competitiu respecte a altres

places europees.

Evolució de l’estructura de balanç

La diversificació d’activitats financeres ha alterat lògicament l’estruc-

tura del balanç agregat del sector, del qual es mostra a continuació l’evolu-

ció de les partides més rellevants des del 1980.

Quadre 3.6

EVOLUCIÓ DE LES PRINCIPALS PARTIDES DE BALANÇ
DE LES ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre, en percentatge sobre el total del balanç

1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Actiu

Entitats de crèdit 51,9 60,4 59,5 59,0 58,4 60,1 58,3 55,7

Inversions creditícies 35,1 24,0 24,4 24,7 22,3 18,4 18,9 18,5

Cartera de valors 8,3 11,8 12,4 12,6 14,8 17,4 18,9 22,8

Passiu

Entitats de crèdit 73,5 47,0 45,3 43,7 43,9 45,2 46,9 46,1

Dipòsits de clients 18,6 40,2 41,0 42,5 44,2 42,4 39,3 39,4

Emprèstits 0,9 4,5 5,1 4,7 3,2 3,6 4,9 6,0

Font: Institut Monétaire Luxembourgeois, Rapport Annuel.
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En el període analitzat s’aprecien bàsicament dues etapes amb com-

portaments diferents. Al llarg de la dècada dels vuitanta, l’estructura de l’ac-

tiu del balanç agregat dels bancs va enregistrar un augment continuat de les

inversions interbancàries –que van assolir una participació del 60% dels

actius– en detriment dels crèdits a la clientela no bancària. Al passiu, la crei-

xent penetració en el terreny de la banca privada va provocar un augment

de la participació dels dipòsits a costa d’una reducció del finançament a

l’interbancari que, en deu anys, es va reduir del 73% al 47%.

En els darrers anys, i com a conseqüència dels baixos tipus d’interès,

ha disminuït el pes dels actius interbancaris, els quals han estat substituïts

per valors. A finals de 1996, la cartera de títols havia augmentat la seva parti-

cipació al 22,8% i superava la de les inversions creditícies, que era del

18,5%. Pel que fa a l’estructura de passius, s’ha observat una tendència a la

baixa dels dipòsits mentre que ha augmentat la part relativa dels bons de

caixa i obligacions, els rendiments dels quals s’han manifestat més atractius

que el dels productes d’estalvi clàssics.

Rendibilitat

El resultat abans d’impostos dels bancs luxemburguesos ha mostrat

en els darrers exercicis una tendència a l’alça. La rendibilitat, en termes

d’actius totals mitjans, ha passat del 0,22%, el 1990, al 0,56%, el 1996. Segons

dades provisionals, l’exercici 1997 hauria enregistrat una taxa del 0,54%. En

canvi, l’anàlisi del compte de resultats fins a obtenir el marge d’explotació

indica una certa regressió en l’evolució de la rendibilitat, ja que aquest s’ha

reduït del 0,74% al 0,59% del balanç mitjà. I això, degut a la menor contribu-

ció percentual del marge financer al resultat final. En efecte, els canvis en

l’estructura del balanç abans esmentats no han pogut evitar que el marge

financer hagi passat en quatre anys del 0,84% dels actius totals mitjans al

0,68%. Cal destacar els ajustats marges amb què treballa el sector derivats

de les particularitats de les operacions als mercats de capitals.
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Quadre 3.7

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS. TOTAL ENTITATS
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ingressos financers 9,70 9,63 9,94 8,46 7,00 7,51 6,64

Despeses financeres (8,93) (8,80) (9,10) (7,69) (6,25) (6,80) (5,96)

Marge financer 0,77 0,83 0,84 0,77 0,75 0,70 0,68

Comissions i resultats 
operacions financeres 0,42 0,30 0,35 0,50 0,37 0,37 0,42

Marge ordinari 1,19 1,13 1,19 1,27 1,12 1,08 1,10

Despeses d’explotació (0,45) (0,46) (0,47) (0,48) (0,50) (0,50) (0,51)

De les quals, de pers. (0,23) (0,24) (0,24) (0,25) (0,27) (0,26) (0,26)

Marge d’explotació 0,74 0,67 0,72 0,79 0,62 0,58 0,59

Provisions netes (0,52) (0,42) (0,40) (0,27) (0,09) (0,07) (0,03)

Resultat abans d’imp. 0,22 0,25 0,32 0,52 0,53 0,51 0,56

Impostos (0,06) (0,07) (0,11) (0,17) (0,16) (0,17) (0,19)

Resultat net 0,16 0,18 0,21 0,35 0,37 0,34 0,37

Actius totals mitjans,
en m.m. de FL 12.212,3 13.003,7 13.841,3 15.450,3 16.710,5 18.027,3 18.828,6

Fonts: Institut Monétaire Luxembourgeois, Rapport Annuel, i elaboració pròpia.

Aquesta reducció s’ha vist parcialment contrarestada per l’evolució

positiva de les comissions i dels resultats per operacions financeres. Les pri-

meres han elevat any rere any la seva aportació al marge ordinari fins a situar-

la en el 26,3% (12,4%, el 1990). Entre els principals factors que han estimulat

aquest creixement cal citar l’expansió de les institucions d’inversió col·lectiva

i de l’activitat de gestió i assessorament a la clientela privada, a més de l’am-

pliació de la tarificació de serveis a operacions bancàries típiques. Pel que fa

als resultats per operacions financeres, en algun exercici han adquirit un

especial protagonisme en realitzar les entitats les plusvàlues acumulades a la

seva cartera de títols gràcies a l’evolució dels mercats de capitals. El 1996,han

significat un 6,4% del marge ordinari. Finalment, els resultats per operacions

de canvi hi han contribuït amb un 4,7%, tot i que aquesta participació és

força inferior al 7,2% de 1992,en què van assolir el nivell màxim.
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Tot i aquest comportament positiu, els efectes de l’erosió del marge

financer s’han traslladat al marge ordinari que, en termes d’actius totals mit-

jans, s’ha reduït de l’1,19% a l’1,10%. Aquesta reducció l’ha recollit, amplia-

da, el marge d’explotació, ja que les despeses d’explotació han augmentat

lleugerament. En aquest sentit, el control d’aquest component del compte

de resultats, i en especial dels costos de personal, s’ha convertit en un repte

de futur de la plaça financera.

Així, doncs, la caiguda de les provisions netes és el que ha permès

l’augment de la rendibilitat final.

Dimensió i concentració

L’elevat nombre d’entitats de crèdit operants i la quantia i la tipolo-

gia dels recursos que gestionen constitueixen una situació excepcional per

a un país de dimensions tan reduïdes com Luxemburg, amb una superfície

de 2.586 km2 i 418.000 habitants. És evident, doncs, que el sector bancari és

un dels principals pilars de l’economia luxemburguesa ja que concentra un

8,5% de la població ocupada del país i aporta més del 20% dels ingressos de

les finances públiques, segons resulta de la relació entre la partida

«Impostos sobre la renda i beneficis» del compte de resultats agregat del

sector i els «Ingressos pressupostaris».

Com es pot observar en el gràfic 3.3 d’indicadors sobre l’evolució

del sector bancari del capítol «Activitat dominant», el nombre d’entitats no

ha cessat d’augmentar fins a l’any 1992, moment des del qual manifesta una

certa estabilitat. L’any 1997, el registre d’entitats s’ha reduït en sis entitats.

La disminució és bàsicament imputable als efectes del procés internacional

de fusions bancàries, el qual repercuteix directament a la plaça financera ja

que les entitats implicades hi tenien filials o sucursals. És previsible que

aquesta tendència continuï en el futur.
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Quadre 3.8

DADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS LUXEMBURGUESOS
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

GRUP BANCARI ENTITAT MATRIU
Actius Actius Recursos Inversions
totals Posició (1) Oficines Personal

consolidats totals aliens creditícies

Banque Générale 
du Luxembourg 4.038,4 98 4.024,9 2.568,4 625,3 44 1.938

Banque 
Internationale
à Luxembourg 3.867,3 101 3.806,8 2.647,6 540,8 45 1.949

Banque et Caisse
d’Épargne
de l’État 3.593,0 104 3.593,0 2.263,7 843,9 101 1.763

Kredietbank SA
Luxembourgeoise 2.922,5 123 2.703,4 1.521,3 148,0 5 928

(1) Posició al rànquing d’entitats bancàries europees publicat per la revista «The Banker», setembre de 1997. Tipus de
canvi a finals de 1996, 100 francs belgues = 409,116 pessetes.
Fonts: Informes Anuals de les entitats i elaboració pròpia.

Pel que fa a la dimensió individual de les entitats de crèdit luxem-

burgueses en un context europeu, el rànquing dels 500 grups bancaris

consolidats per actius totals, a 31 de desembre de 1996, que publica la

revista «The Banker», inclou només quatre entitats del país, que ocupen

posicions pròximes al lloc número 100. No n’hi apareixen més pel fet que

són filials de grups bancaris europeus i es consoliden amb les respectives

entitats matriu. El 1998, la presa de participacions majoritàries als dos pri-

mers bancs, Banque Générale du Luxembourg i Banque Internationale à

Luxembourg, per part de grups bancaris forans, Générale de Banque i

Dexia, respectivament, les situarà probablement en els perímetres de con-

solidació d’aquestes entitats, amb la qual cosa ja no s’identificarien a la

classificació.

Quant a la concentració bancària, no ha estat possible d’obtenir un

bon indicador de la distribució del mercat domèstic entre les diferents

entitats. Com en el cas d’Irlanda, el problema del càlcul dels nivells de con-
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centració en el sistema luxemburguès s’origina pel seu alt grau d’interna-

cionalització i pel fet de que les dades dels balanços individuals dispo-

nibles no diferencien l’activitat realitzada amb no residents. Si el que es

pretén és conèixer quina proporció de l’activitat agregada del sector

correspon a les cinc primeres entitats de crèdit (grup format per les tres

primeres entitats del quade 3.8, juntament amb el Deutsche Bank

Luxembourg i el Dresdner Bank Luxembourg), la taxa de concentració

s’ha estimat en un 21,8% dels actius totals.

Presència del sector públic

La presència del sector públic es limita a la Banque et Caisse d’É-

pargne de l’État, Luxembourg i a la Société Nationale de Crédit et d’Inves-

tissement, constituïdes jurídicament com a entitats autònomes de dret

públic sota control de l’Estat i a les quals s’ha reservat la funció específica

de contribuir al desenvolupament econòmic i social del Gran Ducat.

En un mercat en què la pràctica totalitat de bancs establerts depe-

nen de centres de decisió estrangers i atesa la situació de superàvit pressu-

postari del país, que redueix les probabilitats que raons de tipus econòmic

impulsin la seva privatització, sembla que ambdues entitats mantindran en

el futur el seu estatut jurídic actual, llevat que generin una xifra de resultats

insuficient per garantir l’expansió de les seves activitats o que la seva

presència en determinats mercats requereixi de majors dimensions per ser

competitives.

Servei bancari

L’evolució de la xarxa d’oficines ha estat paral·lela al creixement de

la dimensió del sector. Així, el nombre d’oficines va augmentar, fins a l’any

1994, per la implantació de nous bancs estrangers. El creixement s’ha aturat

en els dos darrers exercicis, coincidint amb la ralentització d’aquest procés.
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I, fins i tot, el 1997, ha enregistrat una reducció de 41 sucursals, 21 de les

quals pertanyen al grup de caixes locals Raiffeisen, les quals, segons apareix

a l’informe anual de l’entitat central, estan immerses en un procés de racio-

nalització organitzativa.

La Banque centrale du Luxembourg no facilita l’evolució de les xar-

xes d’oficines al país de les entitats de crèdit amb un negoci domèstic relle-

vant i això no permet analitzar la seva evolució. Es considera, però, significa-

tiva la informació que sobre el tema va publicar en el seu informe anual de

l’exercici 1991, en el sentit que les 12 entitats de crèdit que eren efectiva-

ment actives en aquest mercat mantenien 355 sucursals, a part de les res-

pectives seus centrals, i que la xifra no havia variat pràcticament des de feia

deu anys. Aquesta podria ser, doncs, una bona estimació de la situació a

finals de 1996.

Pel que fa a la plantilla, la importància de la qual ja s’ha posat de

manifest en comentar l’evolució de l’activitat a la plaça financera (gràfic

3.3), la creació de nous llocs de treball ha estat el tret dominant dels darrers

30 anys, inclòs l’exercici 1997. Recordem que un 8,5% de la població ocu-

pada al país treballa al sector bancari.

Quadre 3.9

OFICINES, EMPLEATS I RÀTIOS DE SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

1994 1995 1996 1997

Oficines 586 611 605 564

Empleats 17.638 18.255 18.582 19.135

Ràtios de servei bancari:

Oficines per 10.000 habitants 14,7 14,8 14,5 13,5

Empleats per oficina 30,1 29,9 30,7 33,9

Empleats per 1.000 habitants 44,3 44,2 44,5 45,8

Nota: Sèries de dades del conjunt d’oficines i empleats publicades per l’Institut Monétaire Luxembourgeois. Les xifres
no coincideixen amb les que es mostren al quadre 3.2, que s’han obtingut per l’agregació dels esmentats indicadors per
a cada subsector bancari.
Fonts: Institut Monétaire Luxembourgeois, Rapport Annuel, i elaboració pròpia.
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La forta bancarització del país, tant pel nombre d’implantacions com

d’empleats, es reflecteix en les elevades ràtios de servei bancari, l’anàlisi de

les quals requereix tenir en compte que molts d’aquests mitjans operatius

desenvolupen exclusivament una activitat internacional.

Sistema de garantia de dipòsits

La Llei d’11 de juny de 1997 ha incorporat la directiva europea rela-

tiva als sistemes de garantia de dipòsits (94/19/CE). La seva promulgació ha

implicat la reforma dels estatuts de l’Associació per a la Garantia dels

Dipòsits, Luxemburg (AGDL), constituïda el 1989 amb l’objectiu exclusiu

de gestionar un sistema de garantia de dipòsits mutual en favor dels clients

dels bancs associats. Totes les entitats de crèdit luxemburgueses hi són

adherides.

Respecte a la situació preexistent, la llei ha elevat la cobertura màxi-

ma per dipositant fins a 15.000 ecus (de 500.000 a 600.000 francs luxem-

burguesos). A partir de l’1 de gener del 2000, el límit se situarà en 20.000

ecus. L’altra novetat ha estat l’ampliació de la protecció als dipòsits els titu-

lars dels quals siguin entitats jurídiques, sempre que acompleixin dos d’a-

quests tres requisits: que el seu balanç no superi els 93 milions de francs,

que el volum de negoci no excedeixi el doble d’aquesta quantitat i que el

nombre d’empleats sigui igual o inferior a 50.

Pel que fa a la garantia dels dipòsits en les sucursals d’entitats de

crèdit d’origen comunitari, des del 1997, la cobertura correspon al sistema

del país d’origen, però únicament fins a l’import garantit pel sistema luxem-

burguès. En el cas que la garantia del país d’origen sigui inferior a la de

l’AGDL, la sucursal pot sol·licitar l’adhesió a l’associació per cobrir la

diferència.

D’altra banda, la Llei ha imposat la derogació de l’article 42 de la Llei

de 24 de març de 1989, sobre la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, que
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establia que les llibretes d’estalvis en francs luxemburguesos gaudien de la

garantia de l’Estat.

El sistema de garantia de dipòsits actua només en cas de liquidació

d’una entitat. El cost de la intervenció es finança amb aportacions indivi-

duals de la resta de bancs membres de l’Associació, que hi contribueixen

en funció de la proporció que representa el saldo dels seus dipòsits garan-

tits respecte als del conjunt. La contribució anual per entitat s’ha limitat a

un màxim del 5% dels fons propis.

L’única intervenció de l’AGDL ha estat efectuada amb motiu del

col·lapse, el 1991, del Bank of Commerce and Credit International (BCCI), el

cost de la qual s’eleva, a finals de 1997, a 1.257 milions de francs luxembur-

guesos. Com a conseqüència de la liquidació del banc, li han estat reembor-

sats a l’AGDL dividends per una quantia de 843 milions de francs.

Coeficient de solvència

Malgrat que la directiva comunitària en matèria de solvència

(89/647/CE) no va ser recollida per la reglamentació bancària de Lu-

xemburg fins a 1993 (Circular de l’IMC 93/93, de 16 d’abril), l’Institut

Monétaire Luxembourgeois ha informat de la posició i evolució de les enti-

tats de crèdit des de 1988. A 31 de desembre de 1997, tots els bancs com-

pleixen amb el nivell mínim del 8%.

El maig de 1996, la Circular 96/127 de l’autoritat de control ha

ampliat l’exigència global de fons propis, la qual s’aplica no solament a la

cobertura del risc de crèdit sinó també a la del risc de canvi i riscos de

mercat.

El gràfic 3.4 mostra l’augment constant de la ràtio de solvència en el

període comprès entre 1988 i 1995, any en què es va assolir el nivell màxim

del 12,6%. En els dos darrers exercicis ha enregistrat una lleugera disminu-

ció, fins a situar-se en el 12,4%.
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Presència a l’exterior

Les entitats de crèdit luxemburgueses mantenien una presència

directa a l’estranger poc rellevant, que es limitava, a 31 de desembre de

1995, a un total d’11 sucursals i oficines de representació. Això no obstant,

dos anys després, els dos primers bancs mantenen participacions significati-

ves de control en altres bancs, bàsicament dels seus països fronterers.

Banque Générale du Luxembourg té una filial a Suïssa. La Banque Interna-

tionale à Luxembourg en té a Mònaco, Singapur, Jersey i, també, a Suïssa. La

filial bancària monegasca és la Société Monégasque de Banque Privée, en la

qual el Grup Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona hi té una participació

del 33,2%.

Coeficient de
solvència (%)

Nivell mínim
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Gràfic 3.4

EVOLUCIÓ DEL COEFICIENT DE SOLVÈNCIA. 1988-1997 (*)

Nota: (*) Mitjana del sector, ponderada pel volum d’activitat de cada entitat de crèdit.
Fonts: Institut Monétaire Luxembourgeois, Rapport Annuel, i elaboració pròpia.
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IV. EL SISTEMA BANCARI D’ÀUSTRIA

4.1. Organització institucional

L’1 de gener de 1995, Àustria es va integrar al grup de països de la

Unió Europea. Un any abans, el país havia iniciat el procés d’adaptació a la

legislació bancària comunitària amb l’entrada en vigor de la Llei d’Harmo-

nització dels Mercats Financers (Finanzmarktanpassungsgesetz), que tras-

lladava les directives i recomanacions comunitàries més importants en

matèria d’activitat bancària i sobre el mercat de valors.

L’equiparació legislativa va ocasionar també la revisió de l’antiga llei

bancària bàsica, la KWG (Kreditwesengesetz). La nova Llei Bancària

532/1993, anomenada BWG (Bankwesengesetz), s’aplica des de l’1 de

gener de 1994 a totes les entitats de crèdit austríaques i incorpora onze

directives comunitàries, d’entre les quals, les dues directives de coordinació

bancària i les directives sobre recursos propis, coeficient de solvència,

comptes anuals i supervisió en base consolidada. La llei ha estat esmenada

el 1996 per recollir les directives comunitàries sobre grans riscos i sistema

de garantia de dipòsits. La segona esmena a la BWG ha estat efectiva l’1 de

gener de 1997 amb la incorporació de la directiva sobre adequació del capi-

tal i serveis d’inversió.

A més d’aquesta norma general, hi ha un conjunt de lleis que regei-

xen aspectes organitzacionals d’algunes de les categories d’entitats de crè-

dit existents. És el cas de la llei sobre caixes d’estalvis, la llei sobre caixes de

crèdit a la construcció i la llei sobre bancs cooperatius, que també s’han

vist afectades per canvis legislatius.

La supervisió bancària és responsabilitat del Ministeri Federal de

Finances (Bundesministerium für Finanzen), que ha delegat en el banc
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central del país, l’Osterreichische Nationalbank, una bona part de les tas-

ques pròpies de la funció. El banc central rep de les entitats de crèdit la

informació financera i estadística requerida a partir de la qual elabora infor-

mes per al ministre. La nova llei bancària permet una major col·laboració

entre l’autoritat governamental i el banc central, al qual ha atorgat noves

responsabilitats en la preparació d’informes sobre els models de gestió de

riscos de mercat utilitzats per les entitats i la realització d’inspeccions

urgents a petició del Ministeri de Finances.

L’estatut legal del banc central s’estableix a la Nationalbankgesetz,

llei de 1955 que va ser renovada el 1984, segons la qual l’Österreichische

Nationalbank és el banc emissor de la República d’Àustria i l’òrgan respon-

sable del control monetari, del pagament de transaccions amb l’estranger i

de l’estabilitat del xíling austríac. El coeficient de caixa és un dels instru-

ments de política monetària utilitzats pel banc central. Des del 1995, el seu

nivell està fixat en el 3% o el 5% dels dipòsits –depèn de la modalitat– de les

entitats de crèdit i es cobreix amb saldos no remunerats a l’Österreichische

Nationalbank. Pel que fa al control de canvis, la responsabilitat del banc

emissor –que fixa la Devisengesetz– se centra bàsicament en la recopilació

d’estadístiques sobre pagaments internacionals, després que el 1991 finalit-

zés el procés de desregulació canviària. El 1998, ha estat aprovada una nova

llei que introdueix esmenes a l’estatut legal del banc, en relació amb els

nous objectius, funcions i responsabilitats derivats de la integració del banc

al Sistema Europeu de Bancs Centrals.

El gràfic 4.1 mostra l’esquema bàsic del sector bancari austríac, on

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

de crèdit que l’integren i les associacions que les representen.
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Gràfic 4.1

EL SISTEMA BANCARI D’ÀUSTRIA

(1) Resultat de la fusió, el 1997, de Die Erste österreichische Spar-Casse-Bank AG i Girocredit Bank AG der Sparkassen.
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4.2. Estructura del sistema

Les 1.018 entitats que, a 31 de desembre de 1996, integraven el siste-

ma bancari austríac es classifiquen en set categories que es diferencien per

l’estatut jurídic que les regeix, l’adscripció a associacions sectorials pròpies

i l’estructura organitzativa. En aquest sentit, tres dels set sectors s’organit-

zen en un sistema d’estructura vertical de dos nivells (les caixes d’estalvis i

les cooperatives de crèdit industrial) o de tres (cooperatives de crèdit

rural), que es basa en el principi de subsidiarietat. D’acord amb aquest prin-

cipi, existeixen institucions centrals que assumeixen funcions de les enti-

tats del sector. Les caixes i cooperatives de crèdit estan obligades a mante-

nir-hi uns dipòsits mínims de liquiditat. A més a més, també hi poden man-

tenir els saldos derivats de la cobertura del coeficient de caixa legal en lloc

de fer-ho directament a l’Österreichische Nationalbank.

Quadre 4.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1996

Entitats Actius Inversions Recursos
totals creditícies aliens

Nombre % % % %

Bancs comercials i
banquers privats 54 5,3 28,3 24,8 25,5

Caixes d’estalvis 76 7,5 30,9 30,7 29,9
Crèdit cooperatiu 778 76,4 24,6 24,3 24,5
Cooperatives rurals 700 68,7 20,2 19,2 19,7
Cooperatives industrials 78 7,7 4,4 5,1 4,8

Total entitats universals 908 89,2 83,8 79,8 79,9

Bancs hipotecaris 9 0,9 5,3 8,5 7,3
Bancs amb funcions especials 96 9,4 7,2 5,8 7,2
Caixes de crèdit a la construcció 5 0,5 3,7 5,9 5,6

Total entitats especialistes 110 10,8 16,2 20,2 20,1

TOTAL ENTITATS DE CRÈDIT 1.018 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria: Total, en m.m.
de xílings austríacs 5.650,8 2.845,8 3.468,9

Fonts: Österreichische Nationalbank, Annual Report 1996 i The Austrian Financial Markets, RZB, Annual Report

1996, i elaboració pròpia.
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El quadre 4.1 mostra el nombre d’entitats que integren cadascuna

de les categories d’entitats de crèdit existents i el seu pes específic pel que

fa a tres magnituds importants del negoci: actius totals, inversions credití-

cies i recursos aliens. Una primera observació del quadre posa de manifest

la força equitativa distribució del mercat entre bancs, caixes, cooperatives

de crèdit i bancs especialitzats. En aquest sentit, l’estructura del mercat ban-

cari austríac s’aproxima al model germànic.

Les entitats de crèdit austríaques operaven a través de 5.713 oficines

i ocupaven a 75.716 empleats. Les diferències operatives que històricament

separaven l’activitat d’unes i altres gairebé han desaparegut i la majoria

d’entitats tendeixen a desenvolupar una estratègia de banca universal, amb

les excepcions de les caixes de crèdit a la construcció i els bancs amb fun-

cions especials, que es mantenen com a entitats especialitzades.

Quadre 4.2

MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1996

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Bancs comercials i 
banquers privats 793 13,9 17.519 23,1

Caixes d’estalvis 1.558 27,3 23.740 31,4
Crèdit cooperatiu 3.015 52,8 24.871 32,8
Cooperatives rurals 2.445 42,8 19.677 26,0
Cooperatives industrials 570 10,0 5.194 6,8

Total entitats universals 5.366 93,9 66.130 87,3

Bancs hipotecaris 165 2,9 2.922 3,9
Bancs amb funcions especials 141 2,5 4.562 6,0
Caixes de crèdit a la construcció 41 0,7 2.102 2,8

Total entitats especialistes 347 6,1 9.586 12,7

TOTAL ENTITATS DE CRÈDIT 5.713 100,0 75.716 100,0

Fonts: Österreichische Nationalbank i elaboració pròpia.
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Tot i la tendència a diversificar l’oferta de productes i serveis, l’es-

tructura del balanç permet apreciar trets característics de l’activitat de

cadascun dels grups d’entitats, els quals serviran per completar la descrip-

ció del sistema que s’inicia a continuació.

Quadre 4.3

ESTRUCTURA DE BALANÇ PER TIPUS D’ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre de 1996, en percentatge

Coopera- Coop. Caixes de Bancs
Bancs tives crèdit Bancs crèdit amb fun-
comer- Caixes

crèdit indus- hipote- a la cions Total
cials d’estalvi

rurals trials caris construc- espe-
ció cials

Tresoreria 0,8 1,1 1,9 1,4 0,6 0,0 6,6 1,5

Entitats de crèdit 36,6 27,1 31,8 17,9 4,2 9,1 28,4 28,6

Inversions creditícies 44,1 50,0 47,9 58,2 80,6 81,5 40,3 50,4

Cartera de valors 15,7 18,8 15,5 17,7 12,7 7,8 17,6 16,4

Altres comptes 2,8 2,9 3,0 4,8 1,9 1,6 7,1 3,1

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

Entitats de crèdit 37,8 31,3 31,8 22,8 8,5 0,7 27,1 30,2

Dipòsits 32,5 43,7 51,1 55,9 29,6 92,3 34,3 42,9

Emprèstits 22,7 15,8 9,1 9,9 54,6 1,0 27,0 18,5

Altres comptes 3,0 4,3 2,6 5,4 3,7 3,2 6,3 3,7

Recursos propis 4,0 4,9 5,4 6,1 3,6 2,8 5,2 4,7

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

Promemòria:
Actiu = Passiu, en 
m.m. de xílings 1.600,3 1.744,9 1.139,7 251,4 299,6 207,1 407,9 5.650,8

Fonts: Österreichische Nationalbank, Annual Report 1996, i elaboració pròpia.

Bancs comercials i banquers privats
(aktienbanken und bankiers)

Aquest grup de 54 entitats gestiona un 28,3% dels actius totals del

sistema bancari. La seva quota de mercat pel que fa a les inversions credití-

cies i als recursos aliens és una mica inferior –un 24,8% i un 25,5%, respecti-

vament–, com a conseqüència de la major importància dels saldos interban-
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caris, tant deutors com creditors, en els seus balanços. Pels recursos que

gestionen són, doncs, la segona gran categoria d’entitats de crèdit del país.

Els bancs comercials austríacs són, en l’actualitat, bancs universals

que adopten majoritàriament la forma jurídica de societat anònima. En el

passat, però, la seva activitat s’orientava fonamentalment a grans empreses i

inversors privats, per la qual cosa la xarxa comercial –amb 793 oficines– no

és tan extensa com la dels sectors de caixes d’estalvis i de cooperatives de

crèdit, que són les entitats minoristes per excel·lència.

Quant a la composició del sector, l’elevada concentració és una de

les seves particularitats. Els actius totals del primer banc comercial, que és

el Creditanstalt, representen més del 40% del sector i els dels 7 primers, el

68,9%. Pel que fa a la banca estrangera, té encara un balanç global reduït. Els

19 bancs que són en mans d’inversors forans sumaven uns actius totals de

134,7 milers de milions de xílings, que representen un 8,4% dels actius

totals dels bancs comercials.

Quadre 4.4

RÀNQUING DELS BANCS COMERCIALS
A 31 de desembre de 1996, en milions de pessetes

Actius totals Oficines Empleats (2)

Creditanstalt-Bankverein (1) 7.761.913 255 6.816

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG 2.882.135 152 2.458

Bank für Oberösterreich und Salzburg (Oberbank) 1.005.421 89 1.530

Bank für Tirol und Voralberg AG (BTV) 584.683 36 795

Bank für Kärnten und Steiermark AG (BKS) 400.781 38 673

Schoellerbank AG 298.744 13 396

Bank Winter & Co. AG 274.247 1 30

(1) El 1997 ha estat adquirit per la caixa d’estalvis Bank Austria.
(2) Plantilla mitjana de l’exercici 1996 al Schoellerbank.
Fonts: Informes Anuals i elaboració pròpia.

Creditanstalt és, també, la segona entitat de crèdit del país, amb un

balanç individual de prop de 8 bilions de pessetes. Propietat de la Repúbli-
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ca d’Àustria des del 1946, arran de la Primera Llei de Nacionalització, va ser

adquirit el 1997 per Bank Austria, després que el Govern federal aprovés la

venda de la seva participació del 70%. A 31 de desembre de 1997, Bank

Austria –entitat líder del sector de caixes d’estalvis–, n’és el seu accionista

majoritari amb un percentatge de control del 94,7%. La resta del capital, un

5,3%, es distribueix entre 5.000 accionistes.

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG) és el segon gran banc

privat del país, amb una xarxa de 152 oficines a Àustria. Fundat el 1922

com a Banc dels Treballadors, el 1963 va adoptar la seva actual denomina-

ció. El banc està controlat per la Federació Austríaca de Sindicats, Österrei-

chischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) i el landesbank alemany Bayerische

Landesbank GZ té la participació restant, un 45,7%.

El tercer, quart i cinquè bancs comercials, Bank für Oberösterreich

und Salzburg (Oberbank), Bank für Tirol und Voralberg AG (BTV) i Bank für

Kärnten und Steiermark AG (BKS), són entitats de crèdit regionals en les

quals el grup Bank Austria té participacions de l’ordre del 40% i que desen-

volupen una estratègia de cooperació i aprofitament de sinergies sota la

marca institucional d’«El grup dels 3 bancs». Per acabar, Schoellerbank és un

banc filial del Bayerische Vereinsbank alemany.

Caixes d’estalvis (Sparkassen)

L’activitat de les caixes d’estalvis austríaques està subjecta a les dis-

posicions de la Llei Bancària Bàsica, amb la qual cosa el sector pot efectuar

qualsevol tipus d’operacions bancàries. Això no obstant, llevat de les dues

grans caixes d’àmbit nacional, les caixes no poden emetre bons hipotecaris

i comunals i la seva activitat està molt enfocada a la captació d’estalvis i la

concessió de crèdit en les seves respectives àrees de localització. D’altra

banda, alguns aspectes d’organització del sector estan regulats per la Llei de

caixes d’estalvis (Sparkassengesetz), 64/1979, que va autoritzar la lliure
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expansió per tot el territori. Fins aquell moment, el principi de regionalitat

limitava geogràficament el creixement de les caixes.

Les caixes d’estalvis són el primer gran grup d’entitats de crèdit del

país, el nucli del qual l’integraven, a 31 de desembre de 1996, les dues grans

caixes d’estalvis d’àmbit nacional: Bank Austria i Die Erste österreichische

Spar-Casse-Bank AG (Die Erste), les 71 caixes d’estalvis locals o regionals

–les sparkassen–, i la Girocredit Bank AG der Sparkassen, que era la institu-

ció central de les caixes. Si ens ajustem a la composició del sector que fa el

banc central austríac, el sector també incorpora el Bank der Tiroler

Sparkasse in Jungholz i la Finanzierungs-AG österreichischer Sparkassen(*).

En conjunt, doncs, les 76 entitats censades concentraven més del 30% dels

actius del sistema creditici, amb una xarxa comercial de 1.558 oficines –la

segona més gran del país, després de la del sector cooperatiu de crèdit agrí-

cola– i una plantilla de 23.740 empleats. Les tres primeres entitats del sec-

tor gestionaven un 75% dels actius totals del sector de caixes d’estalvis i el

65% dels recursos aliens.

Les 73 caixes d’estalvis existents es poden agrupar, segons els seus

orígens constitutius, en dues grans categories: les Gemeindesparkassen,

que són un grup de 47 caixes d’estalvis municipals o regionals fundades

per un o més ajuntaments que garanteixen les seves obligacions, i les Ve-

reinssparkassen, un grup de 26 caixes d’estalvis independents, de fundació

privada i base associativa, de característiques similars a les de les freie spar-

kassen alemanyes. Bank Austria i Die Erste s’inclouen en la primera i sego-

na categories, respectivament. Bank Austria es va constituir el 1991 per la

fusió de la primera caixa d’estalvis del país Zentralsparkasse und Com-

merzialbank-Wien –vinculada a la ciutat de Viena– amb l’Österreichische

Länderbank, banc nacionalitzat el 1946.

(*) Bank der Tiroler Sparkasse in Jungholz és un banc filial de la Tiroler Sparkasse, i Finanzierungs-AG österreichischer
Sparkassen és una entitat de crèdit associada a Girocredit.
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Pel que fa a la seva forma jurídica, 24 caixes d’estalvis operen com a

societat anònima (Sparkassen AG-Aktiengesellschaften), d’entre les quals

les dues primeres caixes. La transformació en societats amb el capital ins-

trumentat mitjançant accions s’ha realitzat per la transferència directa del

balanç de les caixes originàries a una societat anònima de nova creació

constituïda segons la legislació del país. Les accions amb dret a vot queda-

ven en mans de les Sparkassen-Anteilsverwaltungs (AV), un tipus d’entitat

holding previst a la Llei Bancària de 1986 amb l’únic objectiu de gestionar i

ésser dipositària d’aquest capital.

Una esmena a la Llei de caixes d’estalvis austríaques, aprovada el

1998 pel Parlament, permet, a partir de 1999, la transformació voluntària en

fundacions de les 24 Anteilsverwaltungs, tant d’origen municipal com asso-

ciatiu. La presència de fundacions en l’estructura de l’accionariat de les cai-

xes d’estalvis, que s’inspira en el model adoptat per les caixes italianes, és

més comprensible per als mercats financers internacionals que la figura de

les AV. Quan la caixa d’estalvis sigui d’origen municipal, la conversió limi-

tarà la garantia del municipi només als compromisos existents en la data en

què es produeixi la transformació. Una altra mesura adoptada atorga a Erste

Bank, l’entitat central del sector des del 1997, un dret preferent durant els

propers cinc anys en l’adquisició de participacions accionarials en caixes

d’estalvis locals i regionals, per protegir-les de l’entrada d’entitats finance-

res, nacionals o estrangeres, alienes al sector.

El 1997, el sector de caixes d’estalvis va reforçar encara més el seu

liderat en el mercat domèstic amb l’adquisició per Bank Austria de Cre-

ditanstalt, que l’ha consolidat com a primer grup bancari del país, i amb la

fusió de Die Erste i Girocredit, que ha donat lloc a Erste Bank der österrei-

chischen Sparkassen AG (Erste Bank). Erste Bank exerceix ara les funcions

de Girocredit i és sotmesa a la supervisió de les caixes d’estalvis, que con-

trolen un 9,4% del seu capital.
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Quadre 4.5

RÀNQUING DE CAIXES D’ESTALVIS AUSTRÍAQUES
A 31 de desembre de 1996, en milions de pessetes

Actius totals Oficines Empleats

Bank Austria 8.892.611 295 8.518

Girocredit Bank AG der Sparkassen (1) 4.069.554 46 1.656

Die Erste österreichische Spar-Casse-Bank (1) 2.690.088 230 3.576

Steiermärkische Bank und Sparkassen (Graz) 721.076 96 1.253

Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank (Linz) 706.090 116 1.265

Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck 485.713 61 700

Salzburger Sparkasse Bank 519.793 86 999

(1) El 1997 es fusionen i donen lloc a la caixa d’estalvis Erste Bank.
Fonts: Informes Anuals i elaboració pròpia.

La materialització d’aquestes operacions ha provocat canvis impor-

tants en la composició de l’accionariat: les Sparkassen-Anteilsverwaltungs

originàries –AV-Z en el cas del Bank Austria i AVS en el d’Erste Bank– han

reduït la seva participació en favor d’inversors institucionals i privats. A 31

de desembre de 1997, AV-Z i AVS controlaven un 26,5% i un 43,4% de les

entitats de crèdit respectives, segons es mostra als gràfics 4.2 i 4.3 sobre

l’estructura de la propietat del capital.

AV-Z (*)

26,5%

Altres accionistes
importants

2,7%

Petits inversors

54,5%

Socis estratègics (**)

16,3%

(*) Entitat holding controlada per l’Ajuntament de Viena.
(**) WestLB (5,9%) i Cariplo (2,6%), entre d’altres.

Gràfic 4.2

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL CAPITAL DE BANK AUSTRIA
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Els principals òrgans de govern de les caixes són el Comitè de

Direcció (Vorstand) i el Consell (Sparkassenrat). El Comitè està format per

entre 2 i 7 membres escollits pel Consell per un màxim de 5 anys, renova-

bles. La composició del Consell no pot superar les 30 persones, d’entre les

quals, el president, un mínim d’altres tres vocals i els vocals nomenats pel

comitè d’empresa. A les caixes d’estalvis municipals, el càrrec de president

és exercit per l’alcalde del municipi més gran entre els que actuen com a

garants de la caixa d’estalvis i els esmentats altres vocals són els designats

també pels mateixos ajuntaments. En el cas de les caixes d’estalvis d’origen

associatiu, el president és el director de l’associació, mentre els vocals són

proposats per l’Assemblea de l’Associació fundadora. Si es tracta de caixes

que són societats anònimes, els tres òrgans de govern són el Comitè de

Direcció, el Consell de Supervisió (Aufsichtsrat) i l’Assemblea General

(Hauptversammlung).

El control de les caixes d’estalvis per les autoritats austríaques pre-

senta particularitats, ja que és exercit a dos nivells. En primer lloc, pel Cap

de l’Administració del Land (Landeshauptmann) en el qual la caixa d’estal-

vis té la seva seu central i, en segon lloc, pel Ministre Federal de Finances, el

Petits inversors

30,9%

Caixes d'estalvis

9,4%

AVS (*)

43,4%

Socis estratègics (**)

16,3%

(*) Entitat holding controlada per l’associació fundadora de Die Erste.
(**) Bacob (2%), Commerzbank (2%), Swedbank, EA Generali (4,2%).

Gràfic 4.3

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL CAPITAL D’ERSTE BANK
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qual l’exerceix en col·laboració amb el banc central. A més a més, hi ha una

supervisió permanent per part del Comissari de l’Estat (Staatskommissär).

Erste Bank, com a institució central del sector, gestiona les reserves

líquides de les caixes, facilita la compensació i els pagaments entre caixes i

amb tercers, promou l’estalvi habitatge i coopera amb les caixes d’estalvis

en la sindicació d’operacions i emissió de valors. L’associació nacional del

sector es l’Hauptverband der österreichischen Sparkassen, amb seu a

Viena, de la qual són membres ordinaris les cinc associacions regionals de

caixes d’estalvis existents, a més de les mateixes caixes. També hi poden

pertànyer amb caràcter extraordinari algunes corporacions públiques i ins-

titucions centrals de l’organització de les caixes d’estalvis austríaques.

Crèdit cooperatiu

El crèdit cooperatiu és, per volum de negoci, el tercer en importàn-

cia dins el conjunt del sistema creditici austríac, amb una quota de mercat

d’actius totals, inversió creditícia i recursos aliens pròxima al 25%. En canvi,

té el major pes relatiu per nombre d’entitats, xarxa d’oficines i nombre

d’empleats. Les 778 cooperatives de crèdit disposen de 3.015 oficines i

24.871 empleats, xifres que representen el 76,4%, el 52,8% i el 32,8% de les

entitats de crèdit austríaques.

Les entitats que componen el sector són en general de petites

dimensions i forta penetració local. Per la seva forma jurídica són cooperati-

ves registrades de conformitat amb la Llei de Cooperatives (Genossen-

schaftsgesetz).

Com en altres països de l’Europa central, el sistema de crèdit coope-

ratiu s’organitza entorn de dos models d’entitat: les cooperatives de crèdit

rural (grup raiffeissenbanken) i les cooperatives de crèdit industrial (grup

volksbanken). En ambdós casos, s’organitzen en una estructura de dos o

tres nivells geogràfics d’actuació: l’àmbit local, regional i nacional.
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Una queixa reiterada del sector de crèdit cooperatiu és l’alta fiscali-

tat que suporta amb relació a les primeres entitats de crèdit del país, per la

qual cosa reclama una modificació de la normativa actual perquè se l’auto-

ritzi, a efectes fiscals, a consolidar els balanços de totes les cooperatives.

Cooperatives de crèdit rural

El sector de les cooperatives de crèdit rurals abraça 691 cooperati-

ves de crèdit local, vuit entitats centrals regionals –les raiffeisenlandes-

bank–, que són propietat de les cooperatives de crèdit local, i una entitat

central d’àmbit nacional, la Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB),

constituïda com a societat anònima, un 80% del capital de la qual és en

mans de les entitats regionals.

A més a més de l’exercici de l’activitat bancària per compte propi, i

per la seva condició d’entitat central del grup, la RZB efectua les operacions de

transferència de les cooperatives de crèdit, gestiona les seves reserves de liqui-

ditat i actua com a cambra de compensació del sector,al qual representa en les

transaccions d’àmbit nacional i internacional. Pel que fa a les cooperatives de

crèdit locals, la base del seu negoci consisteix a rebre dipòsits dels seus mem-

bres i a concedir-los crèdits, tot i que també ofereixen serveis bancaris als agri-

cultors,particulars i petites i mitjanes empreses del medi rural.

En conjunt, el grup d’entitats raiffeisenbanken representa un 68,7%

de les entitats bancàries austríaques i compta amb la xarxa de sucursals

més extensa del país, amb 2.445 oficines, un 42,8% del total. Tot i que, com

ja s’ha esmentat, l’activitat de les cooperatives de crèdit locals està orienta-

da a la banca minorista, els dipòsits només representen un 51,1% del passiu

del balanç agregat del sector i els crèdits un 47,9% de l’actiu, com a conse-

qüència de la importància de l’activitat interbancària que desenvolupen les

entitats regionals i la RZB.

A nivell individual, la Raiffeisen Zentralbank Österreich AG era, per

actius totals, la cinquena entitat de crèdit austríaca amb prop de 3 bilions
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de pessetes. D’altra banda, l’entitat central regional més important i onzena

entitat de crèdit del país era la Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien

(RLW), amb un balanç d’1 bilió de pessetes. El 1997, la seva fusió amb la

cooperativa local Raiffeisenbank Wien ha estat la primera operació d’inte-

gració d’una entitat regional i una altra de local. La RLW ha ampliat el

balanç fins a 1,4 bilions de pessetes i ara compta amb 66 oficines i 968

empleats.

Els òrgans de representació del sector són la federació Österreichis-

cher Raiffeisenverband, a través de la Fachverband der Kreditgenossen-

schaften nach dem System Raiffeisen, que és l’Associació Professional del

Crèdit Cooperatiu del Sistema Raiffeisen.

Cooperatives de crèdit industrial

El sistema de crèdit cooperatiu industrial s’ha inspirat en el model

alemany Schulze-Delitzsch, més conegut com a «banca popular». Les prime-

res cooperatives van ser associacions d’artesans i de petites unitats de nego-

ci. A finals de 1996, el sector Volksbanken era integrat per 62 bancs coope-

ratius –locals o regionals– que ofereixen els serveis d’un banc universal a la

seva àrea d’origen; 15 cooperatives de crèdit amb finalitats específiques, en

general per facilitar serveis financers als assalariats d’una empresa o a deter-

minats grups de professionals; i l’Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG),

que, a més d’operar com a entitat de crèdit d’àmbit nacional, desenvolupa

les funcions d’entitat central del sector. En aquest sentit, la seva actuació

inclou la gestió dels actius líquids, préstecs sindicats, cambra de compensa-

ció, negoci internacional, emissió de valors i altres serveis específics (màr-

queting i suport organitzatiu).

El sector Volksbanken és propietat de 650.000 socis cooperatius. El

balanç total del grup ascendia a 251,4 milers de milions de xílings (uns 3

bilions de pessetes), amb una quota del 4,4% del sistema. Un 58% de l’actiu

dels seu balanç l’integren els crèdits. La xarxa comercial agrupava 570 ofici-

nes i la plantilla era de 5.194 empleats. La cooperativa de crèdit més gran té
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uns actius totals de 140,1 milers de milions de pessetes i la més petita, 2,4

milers de milions.

L’Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG), desena entitat de crèdit

del país, actua com a banc comercial –especialment actiu en el mercat

minorista a l’àrea de Viena, on té obertes 27 oficines– amb uns actius totals

de 934 milers de milions de pessetes, un 31% del conjunt del grup coopera-

tiu industrial. Un 57,7% del seu capital amb dret a vot és en mans del grup

de cooperatives Volksbanken i un 25% del DG Bank, entitat central del sec-

tor de cooperatives de crèdit a Alemanya, amb el qual té subscrit un acord

de cooperació. L’entitat espera materialitzar en un futur proper la seva

entrada en el capital del DG Bank, la qual es podria produir amb la cessió

del percentatge de participació que hi té el Govern de Bonn (un 6%).

L’Österreichische Volksbanken AG és membre de la Confederació

Internacional de Bancs Populars i ha signat altres acords de col·laboració

amb entitats homòlogues de França, Itàlia i Túrquia, les quals mantenen par-

ticipacions minoritàries en els bancs filials que té a Europa Central i de

l’Est. L’òrgan nacional de representació del sector és l’Österreichischer

Genossenschaftsverband.

Raiffeisen Zentralbank
Österreich (RZB)

6,9%

DG Bank

25,0%

Grup cooperatives
Volksbanken

57,7%

Altres

3,4%

Victoria
Insurance Group

7%

Gràfic 4.4

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL CAPITAL DE 
L’ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AG
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Bancs hipotecaris (Landes-Hypothekenbanken)

La funció principal de les entitats de crèdit hipotecari és, segons els

seus estatuts, la concessió de crèdits a llarg termini per a l’adquisició d’habi-

tatge i de crèdits a les administracions públiques, que financen bàsicament

a través de l’emissió d’obligacions hipotecàries i comunals. Aquesta espe-

cialització es constata en la composició del balanç agregat del sector, en el

passiu del qual els dipòsits i els emprèstits concentren un 84% de les fonts

de finançament, mentre que els crèdits absorbeixen un 81% de l’actiu.

El sector dels bancs hipotecaris està integrat per vuit entitats, que

són propietat dels respectius governs federals, a més del Pfandbriefstelle

der österreichische Landes-Hypothekenbanken, que és l’entitat central. Els

governs federals són garants de les obligacions de les entitats en cas de falli-

da. Històricament, el sector havia estat integrat per nou bancs hipotecaris

–un per a cada regió– fins que el 1994 es va produir l’adquisició del Wiener

Landeshypothekenbank per Bank Austria.

En els darrers anys, en la majoria dels casos per millorar les seves

finances, alguns governs federals han cedit un percentatge minoritari de la

seva participació en el capital dels bancs hipotecaris, la qual cosa ha moti-

vat l’entrada en l’accionariat d’entitats de crèdit d’altres sectors. Així, Bank

Austria té el 34% de l’Eb und Hypo-Bank Burgenland, l’ÖVAG un 25,9% del

Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank, l’entitat regional de

crèdit cooperatiu agrari Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB) contro-

la un 49% de l’Oberösterreichische Landeshypothekenbank, i la institució

de gir regional del sector de caixes d’estalvis alemanyes Landesbank Baden-

Württemberg ha adquirit una part del capital del Voralberger Landes- und

Hypothekenbank.

Els dos primers bancs hipotecaris són el Landes-Hypothekenbank

Tirol i el Voralberger Landes- und Hypothekenbank, amb uns actius totals

de 630 i 510 milers de milions de pessetes.
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Bancs amb funcions especials (Sonderbanken)

A finals de 1996, aquest sector aplega l’Österreichische Postparkasse

(P.S.K.), que és la caixa postal del país, i tot un conjunt d’entitats de crèdit

especialitzades en serveis de factoring i arrendament financer, foment del

desenvolupament regional, foment de l’exportació i operacions de capital

risc. En conjunt, es tracta de 96 entitats que gestionen un 7,2% dels actius

totals del sistema i que operen a través d’una estructura de tan sols 141 ofi-

cines –sense comptar les 2.300 oficines postals, que utilitza la P.S.K.–. En la

composició del grup s’inclouen tant entitats que són propietat de la

República d’Àustria com filials o participades de bancs i companyies d’asse-

gurances.

L’Österreichische Postparkasse és la setena entitat de crèdit del país

per actius totals, la xifra dels quals s’eleva a prop de 3 bilions de pessetes.

L’entitat gaudeix d’una excel·lent penetració en el mercat domèstic en

bona part per l’àmplia xarxa postal de distribució que utilitza, tot i que

encara està subjecta a restriccions operatives en matèria d’inversió. Entitat

de dret públic regulada per la Llei de la Caixa Postal de 1969, una nova llei

bancària de 1996 va establir la seva conversió en societat anònima, la qual

s’ha produït el 30 de setembre de 1997. La República d’Àustria garanteix les

seves obligacions i, en compensació, rep la meitat del benefici.

El procés de conversió ha provocat la cessió del negoci a una socie-

tat anònima de nova creació, la P.S.K., AG. Les accions de la nova caixa pos-

tal, ja convertida en societat mercantil, són en mans de la Post und Tele-

kombeteiligungsverwaltungsgesellschaft m.b.H. (PTBG), que en un futur

s’haurà de desprendre d’una participació minoritària del 49%. Des del 1997,

després de la transformació, el banc central classifica l’Österreichische

Postparkasse AG en el sector de bancs comercials.

Pel que fa a la resta d’entitats amb funcions especials, l’Österreichis-

che Kontrollbank és la més important. A finals de 1996, el seu balanç supe-



rava els 3 bilions de pessetes. Segons la Llei de promoció de les exporta-

cions, el banc actua com a agent autoritzat per la República d’Àustria en el

finançament d’exportacions i en el control de les garanties públiques con-

cedides amb aquesta finalitat. La seva funció com a entitat refinançadora

dels crèdits a l’exportació que concedeixen les entitats de crèdit austría-

ques es reflecteix en els recursos aplicats en concepte de «finançament a

entitats de crèdit», els quals representen el 78% de l’actiu del seu balanç. Pel

que fa a les fonts de finançament, un 73% del seu passiu està instrumentat

en emprèstits. L’Österreichische Kontrollbank és també el centre de com-

pensació de la Borsa de Viena. A finals de 1998, l’entitat estava participada

en un 42% per Bank Austria, a través de diferents societats holding.

L’Österreichische Investitionskredit és la segona entitat més relle-

vant de la categoria d’entitats de crèdit amb finalitat específica. Un 34% del

seu capital és també en mans de Bank Austria. La major part dels 600 milers

de milions de pessetes a què ascendeix el seu balanç procedeix de la seva

activitat com a banc especialitzat en finançament a mitjà i llarg terminis a

empreses.

Caixes de crèdit a la construcció (Bausparkassen)

El sector aplega cinc entitats especialitzades en el finançament de la

construcció d’habitatges, que operen en el marc legal de la Bausparkassen-

gesetz o Llei sobre caixes de crèdit a la construcció. En comparació amb els

bancs comercials, els préstecs que atorguen s’han de destinar a les finalitats

previstes per la llei. Es financen bàsicament a través de dipòsits d’estalvi

incentivats pel govern, que paga una bonificació anual en funció del saldo

mantingut, amb un límit màxim. Aquests dipòsits, que representen un 92%

del passiu del balanç agregat del sector, asseguren la liquiditat suficient per

a l’exercici de l’activitat creditícia en condicions favorables.

L’entitat líder del sector és la Raiffeisen Bausparkasse, que es una

filial del grup Raiffeisen. La resta d’entitats del sector són: Bausparkasse der
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österreichischen Sparkassen, que és una entitat filial d’Erste Bank, Baus-

parkasse Wüstenrot (un 26% de la qual és en mans de Creditanstalt), Allge-

meine Bausparkasse (pertanyent al grup ÖVAG) i Hypo-Bausparkasse. Se-

gons fonts del sector, el grup de bausparkassen concentra un 37% del mer-

cat austríac de finançament d’habitatges, per davant dels sectors de caixes

d’estalvis i bancs comercials.

Grup Volksbanken

2,5%
Caixes d'estalvis

27,0%

Bancs hipotecaris

10,7%

Bancs comercials/
amb funcions especials

12,8%

Bausparkassen

37,0%

Grup Raiffeisenbanken

10,0%

Gràfic 4.5

DISTRIBUCIÓ DEL MERCAT DOMÈSTIC DE FINANÇAMENT  
DE L’HABITATGE
A 31 de juliol de 1998, en percentatge

4.3. Característiques generals

Sistema de garantia de dipòsits

Cadascuna de les quatre associacions d’entitats de crèdit que desen-

volupen una estratègia bancària de tipus universal –bancs comercials, cai-

xes d’estalvis, cooperatives de crèdit rurals i industrials– tenen constituït un

fons de garantia, que cobreix els dipòsits en cas d’insolvència, i al qual per-

tanyen totes les entitats del sector. Tots els fons ofereixen la mateixa protec-

ció: fins a 260.000 xílings austríacs –3 milions de pessetes– en el cas de

dipòsits mantinguts per persones físiques i el 90% dels saldos existents en

dipòsits d’altres titulars fins al límit màxim de 260.000 xílings. Aquests



nivells de cobertura, adaptats a les exigències de la directiva europea, van

ser incorporats a la legislació del país el 1996, a través de la Primera

Esmena a la Llei Bancària Bàsica (BGBI 445/1996). La norma anterior va

comportar també la creació d’un sistema de detecció ràpida per sector.

Els fons de garantia de dipòsits es nodreixen dels recursos que apor-

ten les entitats de crèdit membres en el moment en què s’han d’efectuar els

pagaments als dipositants. L’aportació màxima per entitat pot arribar a un

terç de la reserva específica que tenen constituïda a l’empara de la Llei

Bancària Bàsica.

Aquestes cobertures es complementen, en alguns grups d’entitats,

amb sistemes de protecció institucionals que atorguen els municipis, les

regions o la mateixa associació bancària. Així, a les caixes d’estalvis munici-

pals, els ajuntaments actuen com a garants finals de tots els compromisos

de les caixes d’estalvis. Aquesta garantia no existeix en el cas de les caixes

associatives. Quan les caixes municipals són societats anònimes, l’entitat

holding que gestiona les accions garanteix els compromisos de la caixa-

societat anònima ja que l’ajuntament, a la vegada, garanteix els compromi-

sos de la holding. En el cas de les cooperatives de crèdit Volksbanken, la

Federació Nacional del sector ha establert un «fons de garantia solidària»

per atorgar subvencions i col·laboració tècnica en els casos de dificultats

econòmiques presents o futures de les entitats associades, que hi han apor-

tat una quota del 0,1% dels actius de risc.

Dimensió i concentració

El nombre d’entitats de crèdit s’ha reduït considerablement en els

darrers anys. El 1997, la tendència ha continuat, fins a situar-se en 998 enti-

tats. L’estructura del sector, que està integrat per un elevat nombre d’enti-

tats de petites dimensions, poques entitats mitjanes i encara menys de

grans, ha impulsat el procés de concentració, en especial en els sectors de

caixes d’estalvis i de crèdit cooperatiu.
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Quadre 4.6

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre

1988 1996 Variación

Bancs comercials i banquers privats 55 54 (1)

Caixes d’estalvis 129 76 (53)

Crèdit cooperatiu 977 778 (199)

Cooperatives rurals 872 700 (172)

Cooperatives industrials 105 78 (27)

Total entitats universals 1.161 908 (253)

Bancs hipotecaris 10 9 (1)

Bancs amb funcions especials 75 96 21

Caixes de crèdit a la construcció 4 5 1

Total entitats especialistes 89 110 21

TOTAL ENTITATS DE CRÈDIT 1.250 1.018 (232)

Fonts: Österreichische National Bank i elaboració pròpia.

En aquest sentit, la fragmentació del sistema bancari pot explicar els

nivells de concentració bancària comparativament inferiors als existents en

altres països de dimensió semblant de la Unió Europea, com ara Suècia,

Bèlgica o Holanda. A finals de 1996, les cinc primeres entitats de crèdit con-

centraven un 39% dels actius totals del sistema bancari.

El 1997, les operacions de concentració han adquirit un especial

protagonisme. Bank Austria ha adquirit Creditanstalt-Bankverein, amb la

qual cosa ha duplicat pràcticament el balanç del grup i s’ha reforçat com a

primer grup bancari austríac. Ambdues entitats continuaran operant com a

entitats independents durant els cinc anys següents a la data de materialit-

zació de la compra. D’altra banda, la fusió de Die Erste i Girocredit ha creat

Erste Bank der österreichischen Sparkassen, que s’ha convertit en el segon

gran grup bancari austríac. Un efecte immediat ha estat el naixement de dos

grans grups amb capacitat per operar a nivell internacional. Per actius

totals, el grup Bank Austria ocupa ara la posició 36 del rànquing europeu de
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grups bancaris i Erste Bank, la 71. A més, la ràtio de concentració dels actius

de les cinc primeres entitats de crèdit s’ha elevat al 48%.

Quadre 4.7

DADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS AUSTRÍACS
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

GRUP BANCARI ENTITAT MATRIU

Actius con- Posi- Actius Ofici-
Empleatssolidats ció (1) totals nes

Bank Austria (2) 9.084,0 62 8.892,6 295 8.518

Creditanstalt-Bankverein (2) 8.237,1 66 7.761,9 255 6.816

Girocredit (3) 4.751,5 93 4.069,6 46 1.656

Österreichische Kontrollbank n.d. n.d. 3.061,5 n.d. n.d.

Raiffeisen Zentralbank Österreich 3.274,8 116 2.952,7 n.d. 904

Die Erste österreichische
Spar-Casse-Bank (3) 3.256,9 117 2.690,1 230 3.576

Österreichische Postparkasse (PSK) (4) 3.089,1 120 2.952,0 0 1.712

BAWAG - Bank für Arbeit
und Wirtschaft 2.895,7 125 2.882,1 152 2.458

Österreichische Volksbanken 1.697,3 235 933,7 27 563

Oberbank - Bank für Oberösterreich
und Salzburg 1.046,2 210 1.005,4 90 1.530

Concentració 3 primeres entitats 30,62%

Concentració 5 primeres entitats 39,50%

Concentració 10 primeres entitats 54,96%

(1) Posició al rànquing d’entitats bancàries europees publicat per la revista «The Banker» de setembre de 1997. Tipus
de canvi a finals de 1996, 1 xíling austríac = 11,979 pessetes.
(2) El 1997, Bank Austria va adquirir Creditanstalt. Ambdues entitats continuaran operant com a entitats independents
fins al 2002.
(3) El 1997, la fusió de Die Erste i Girocredit va crear Erste Bank der österreichischen Sparkassen.
(4) Opera a través de les 2.300 oficines postals.
Fonts: Informes Anuals de les entitats, Verband Österreichischer Banken & Bankiers,Informe Anual, i elaboració pròpia.

Servei bancari

El procés de redimensionament del sector no s’ha reflectit en una racio-

nalització de la xarxa d’oficines, la qual en els darrers cinc anys es manifesta

pràcticament estabilitzada. Fins a l’any 1991, la xarxa comercial va augmentar

any rere any en un esforç de les entitats per guanyar quota al mercat domèstic.
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En canvi, l’ocupació del conjunt del sector ha disminuït, com a conse-

qüència de la reducció de plantilles dels bancs comercials i les caixes d’estalvis.

Quadre 4.8

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’OFICINES
A 31 de desembre

1992 1993 1994 1995 1996

Bancs comercials i banquers privats 777 787 785 792 793

Caixes d’estalvis 1.625 1.608 1.591 1.576 1.558

Cooperatives de crèdit rurals 2.480 2.471 2.461 2.451 2.445

Cooperatives de crèdit industrials 566 567 563 564 570

Bancs hipotecaris 159 156 159 161 165

Bancs amb funcions especials 124 124 136 142 141

Caixes de crèdit a la construcció 40 41 41 41 41

TOTAL 5.771 5.754 5.736 5.727 5.713

Fonts: Österreichische Nationalbank i elaboració pròpia.

Quadre 4.9

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPLEATS
A 31 de desembre

1992 1993 1994 1995 1996

Bancs comercials i banquers privats 19.463 18.365 18.291 18.246 17.519

Caixes d’estalvis 25.089 24.722 24.567 24.008 23.740

Cooperatives de crèdit rurals 18.876 18.982 19.323 19.437 19.677

Cooperatives de crèdit industrials 4.970 5.070 5.156 5.189 5.194

Bancs hipotecaris 2.636 2.782 2.809 2.854 2.922

Bancs amb funcions especials 4.103 4.106 4.304 4.437 4.562

Caixes de crèdit a la construcció 1.995 2.135 2.180 2.086 2.102

TOTAL 77.132 76.162 76.630 76.257 75.716

Fonts: Österreichische Nationalbank i elaboració pròpia.

La densitat d’oficines bancàries –mesurada per la ràtio «oficines per

cada 10.000 habitants»–, és alta i, vista l’evolució observada per la xarxa,

s’ha mantingut gairebé invariable. El promig d’empleats a cada oficina és de

13,3, amb fortes diferències entre sectors quant al model d’oficina adoptat.



D’acord amb les ràtios de servei bancari, en una comparació a nivell

europeu, el sector bancari austríac se situaria en el grup de països més ban-

caritzats, no solament per la densitat d’oficines sinó també per la relació

entre empleats bancaris i població total (9,4 empleats per cada 1.000 habi-

tants), de les més elevades de la Unió Europea.

Quadre 4.10

RÀTIOS DE SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

1992 1996

Oficines/ Empleats/ Empleats/ Oficines/ Empleats/ Empleats/
10.000 hab. Oficina 1.000 hab. 10.000 hab. Oficina 1.000 hab.

Bancs comercials
i banquers privats 1,0 25,0 2,5 1,0 22,1 2,2

Caixes d’estalvis 2,1 15,4 3,2 1,9 15,2 2,9

Cooperatives de crèdit
rurals 3,1 7,6 2,4 3,0 8,0 2,4

Cooperatives de crèdit
industrials 0,7 8,8 0,6 0,7 9,1 0,6

Bancs hipotecaris 0,2 16,6 0,3 0,2 17,7 0,4

Bancs amb funcions
especials 0,2 33,1 0,5 0,2 32,4 0,6

Caixes de crèdit
a la construcció 0,1 49,9 0,3 0,1 51,3 0,3

TOTAL 7,3 13,4 9,7 7,1 13,3 9,4

Fonts: Österreichische Nationalbank; OCDE, Main Economic Indicators, i elaboració pròpia.

Presència del sector públic

Durant la dècada dels noranta ha disminuït sensiblement la històrica

influència del sector públic en el sector bancari, en especial en els subsec-

tors dels bancs comercials, caixes d’estalvis, bancs hipotecaris i bancs amb

funcions especials. Les actuacions realitzades, en el marc d’un programa de

privatitzacions d’àmbit estatal, s’han centrat bàsicament en la reducció dels

actius federals i no tant en la de les participacions que mantenen les re-

gions i els municipis. Recordem que Àustria és una república federal dividi-
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da en nou länder (regions) autònoms, cadascun dels quals compta amb un

govern propi. Les regions gaudeixen d’una àmplia autonomia en matèria

legislativa.

L’actuació més rellevant del procés de desinversió dels actius

públics ha estat la venda de les accions de Bank Austria en mans del

Govern federal. A 31 de març de 1998, més de la meitat del capital de la pri-

mera entitat de crèdit del país ja és en mans privades (vegeu «Estructura de

la propietat del capital» al capítol dedicat a les caixes d’estalvis). Atès que

Bank Austria també controla, des d’un any abans, un 94% de Creditanstalt,

l’altre gran banc que havia estat nacionalitzat el 1946, i que ambdues enti-

tats concentren aproximadament el 25% dels actius totals del sistema, l’acti-

vitat bancària sota control públic s’ha reduït de manera significativa.

Això no obstant, un 26,5% del capital de Bank Austria és encara en

mans de l’AV-Z (Anteilsverwaltung-Zentralsparkasse), entitat controlada

per la ciutat de Viena, municipi que fou el fundador de l’originària caixa

d’estalvis. Aquesta situació és extensiva a altres governs locals que contro-

len percentatges significatius de les caixes d’estalvis, en alguns casos de fins

al 100% del capital.

En el futur, la culminació de la privatització de les entitats de crèdit

depèn de la voluntat dels governs locals i regionals de cedir les seves parti-

cipacions en les caixes d’estalvis i els bancs hipotecaris, respectivament. En

aquest últim cas, i com s’ha posat de manifest en la descripció del subsec-

tor, alguns länder ja han donat entrada a accionistes minoritaris. En canvi, sí

ha estat establerta reglamentàriament la privatització parcial de l’Österrei-

chische Postparkasse (P.S.K.), després de la seva conversió en societat anò-

nima. Un 49% del seu capital s’oferirà a un soci estratègic, posició per la

qual s’han interessat RZB i BAWAG, i el Govern federal continuarà garantint

les obligacions de l’entitat. En qualsevol cas, no s’espera la decisió governa-

mental fins després de les eleccions de 1999.
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Rendibilitat

La rendibilitat abans d’impostos de les entitats de crèdit austríaques

és del 0,42% del seus actius totals mitjans i es manté pràcticament estabilit-

zada al llarg dels darrers cinc anys.

Quadre 4.11

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS. TOTAL ENTITATS
A 31 de desembre, en percentatge sobre els actius totals mitjans

1992 1993 1994 1995 1996

Ingressos financers 7,85 6,93 6,21 6,15 5,47

Despeses financeres (6,21) (5,15) (4,48) (4,42) (3,80)

Marge financer 1,64 1,78 1,73 1,73 1,67

Comissions netes 0,44 0,48 0,51 0,48 0,50

Resultats per operaciones financeres 0,14 0,22 0,13 0,14 0,14

Resultats cartera de valors 0,22 0,18 0,18 0,17 0,19

Altres resultats 0,33 0,29 0,31 0,31 0,32

Marge ordinari 2,77 2,95 2,86 2,82 2,82

Despeses d’explotació (1,91) (1,88) (1,95) (1,95) (1,94)

De les quals, de personal (1,06) (1,01) (1,02) (1,03) (1,01)

Marge d’explotació 0,86 1,07 0,91 0,87 0,88

Altres ingressos i despeses (0,49) (0,59) (0,49) (0,45) (0,46)

Dels quals, per sanejaments (0,66) (0,54) (0,51) (0,40) (0,41)

Resultat abans d’impostos 0,38 0,48 0,42 0,42 0,42

Impostos (0,11) (0,11) (0,06) (0,08) (0,10)

Resultat net 0,27 0,37 0,36 0,34 0,32

Actius totals mitjans, en m.m. xílings 4.408,3 4.683,6 4.952,7 5.230,9 5.516,9

Fonts: Österreichische Nationalbank, Annual Report 1996, i elaboració pròpia.

Això no obstant, la rendibilitat final varia considerablement per cate-

gories d’entitats. El 1996, els bancs amb funcions especials han estat els

més rendibles, amb una taxa del 0,93%, i els bancs comercials els menys,

amb un 0,26%. El banc central atribueix aquestes reduïdes taxes de rendibi-

litat a la forta competència al mercat domèstic, la lluita per guanyar quota

de mercat i l’alt nombre d’oficines.
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Quadre 4.12

COMPTE DE RESULTATS PER CATEGORIES D’ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre de 1996, en percentatge sobre els actius totals mitjans

Coopera- Coop. de Caixes de Bancs
Bancs tives de crèdit Bancs crèdit amb fun-
comer- Caixes

crèdit indus- hipote- a la cions
cials d’estalvis

rurals trials caris construc- espe-
ció cials

Ingressos financers 5,26 5,55 5,37 6,03 6,80 5,94 4,75

Despeses financeres (3,95) (3,74) (3,38) (3,58) (5,22) (4,01) (3,72)

Marge financer 1,31 1,81 1,99 2,45 1,58 1,93 1,03

Comissions netes 0,47 0,47 0,49 0,67 0,25 0,12 1,11

Resultats op. financeres 0,16 0,17 0,11 0,04 0,12 – 0,19

Resultats cartera de valors 0,16 0,21 0,23 0,25 0,12 0,15 0,09

Altres resultats 0,33 0,07 0,22 0,33 0,03 0,41 1,68

Marge ordinari 2,43 2,74 3,04 3,75 2,10 2,61 4,10

Despeses d’explotació (1,69) (1,90) (1,96) (2,47) (1,16) (2,15) (3,09)

De personal (0,88) (1,15) (1,14) (1,36) (0,74) (0,69) (0,77)

Marge d’explotació 0,74 0,84 1,07 1,29 0,94 0,47 1,01

Altres ingressos i despeses (0,49) (0,52) (0,49) (0,66) (0,43) (0,10) (0,08)

Per sanejaments (0,40) (0,48) (0,44) (0,57) (0,42) (0,06) (0,08)

Resultat abans d’impostos 0,26 0,32 0,58 0,63 0,51 0,37 0,93

Impostos (0,07) (0,05) (0,16) (0,15) (0,14) (0,08) (0,28)

Resultat net 0,19 0,27 0,43 0,49 0,37 0,28 0,66

Actius totals mitjans,
en m.m. de xílings 1.564,2 1.699,3 1.110,8 244,2 291,5 201,3 405,6

Fonts: Österreichische Nationalbank, Annual Report 1996, i elaboració pròpia.

Coeficient de solvència

Malgrat les ajustades taxes de rendibilitat, el sector bancari manté un

bon nivell de capitalització. A finals de 1996, la ràtio de solvència se situa en

el 12,3% –12,9%, el 1997–, clarament per sobre del 8% establert com a valor

mínim per les directrius comunitàries. Dos aspectes a destacar són la clara

tendència a l’alça que manifesta el coeficient des de 1994 i el força similar

nivell que presenta a les diferents categories d’entitats de crèdit amb vocació

de banca universal.
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Internacionalització

La tendència a una major internacionalització de l’activitat s’ha

reforçat en el panorama bancari austríac. El negoci amb l’exterior ha aug-

mentat la seva participació en el balanç de les entitats, com també ho ha fet

el nombre de filials, sucursals i oficines de representació ubicades fora del

país. A finals de 1996, el sector bancari austríac tenia 23 sucursals a l’exte-

rior, 13 de les quals en l’àmbit de la Unió Europea.

Quadre 4.13

ACTIVITAT INTERNACIONAL DE LES ENTITATS
DE CRÈDIT AUSTRÍAQUES
Estructura del balanç a 31 de desembre, en percentatge

1991 1996

Actius amb residents 80,2 77,8

Actius sector exterior 19,8 22,2

TOTAL ACTIU = TOTAL PASSIU 100,0 100,0

Passius amb residents 77,5 75,6

Passius sector exterior 22,5 24,4

Promemòria: Total balanç, en m.m. xílings austríacs 4.276 5.651

Fonts: Österreichische Nationalbank, Informe Anual 1996, i elaboració pròpia.

Les entitats de crèdit austríaques han estat especialment actives en

posicionar-se en els mercats emergents de l’Europa Central i de l’Est.

Segons informa el banc central, al tancament de l’exercici 1997, 14 entitats

de crèdit austríaques controlaven participacions de com a mínim un 25%

en 32 bancs d’aquesta àrea. A més, el conjunt del sector hi comptabilitzava

un total de 21 oficines de representació.

L’estratègia de creixement més agressiva al mercat exterior l’ha pro-

tagonitzada el Grup Bank Austria, que considera l’Europa Central i de l’Est

com el seu segon mercat domèstic. Els actius totals de les filials bancàries

del grup establertes a la zona ascendeixen a 71,3 milers de milions de



xílings (més de 850 milers de milions de pessetes). La xarxa de distribució

està integrada per 135 oficines –la xarxa internacional total és de 145– i la

plantilla és de 3.578 empleats.

De menor dimensió és el grup que ha constituït, el 1997, Erste Bank,

integrat per dues filials: una a Hongria amb 60 oficines i 1.200 empleats, i

l’altra a la República Txeca amb 4 oficines. El balanç agregat d’ambdues

entitats s’eleva a 15,7 milers de milions de xílings.

Pel que fa al BAWAG, el segon gran banc comercial, també manté la

seva presència directament o indirectament a Hongria, la República Txeca,

Eslovènia i Croàcia; presència que en alguns casos s’ha produït en associa-

ció amb l’accionista minoritari Bayerische Landesbank.

Set filials amb 1.400 empleats i més de 35 oficines a Hongria, Eslo-

vàquia, República Txeca, Polònia, Croàcia, Bulgària i, des de 1997, Rússia,

constitueixen l’estructura de la Raiffeisen Zentralbank Österreich a l’Europa

Central i de l’Est. El balanç agregat de les filials és de 29,1 milers de milions

de xílings. ÖVAG té filials bancàries a Alemanya, Eslovàquia, Hongria, Eslovè-

nia, Croàcia i República Txeca. En conjunt, les oficines operatives a l’estran-

ger s’eleven a 28. En la seva expansió pel Centre d’Europa, l’entitat ha buscat

l’aliança amb altres grups cooperatius europeus: el DG Bank alemany i el

grup de Bancs Populars francesos. El 1999 preveu d’establir-se a Romania.

Pel que fa a la presència de bancs estrangers a Àustria, a 31 de

desembre de 1996, n’hi havia censats 19, que eren filials d’entitats de crèdit

foranes, 7 sucursals i 34 oficines de representació. 11 bancs i 5 sucursals

pertanyen a entitats de crèdit de la Unió Europea.
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V. EL SISTEMA BANCARI DE DINAMARCA

5.1. Organització institucional

El sistema bancari danès està regulat per la Llei de Bancs Comercials

i Caixes d’Estalvis, l’última versió de la qual –actualitzada i refosa– té data

de 6 d’agost de 1996. La seva formulació inicial es remunta al 1974 i, entre

les posteriors modificacions, destaca la de maig de 1990, que va implemen-

tar la segona directiva europea bancària i les directives relatives a la solvèn-

cia, fons propis, comptes anuals i comptes consolidats. Amb posterioritat

també s’han adaptat les directives sobre grans riscos i adequació de capital.

Aquesta llei defineix com a entitats de crèdit els bancs comercials,

les caixes d’estalvis i les cooperatives de crèdit i, com a tals, sols podran

desenvolupar les funcions que els són pròpies, és a dir, les relatives a tran-

saccions de diners, instruments de crèdit i valors i la prestació de serveis

relacionats. Actualment no hi ha diferències quant al tipus d’activitat que

poden desenvolupar un i altre tipus d’entitats. De fet, l’equiparació operati-

va entre bancs i caixes d’estalvis ja va tenir lloc el 1974.

D’altra banda, la Llei Bancària també estableix que les entitats de

crèdit sols podran realitzar activitats asseguradores i de crèdit hipotecari

(finançat mitjançant emissions de bons hipotecaris) a través de filials.

El Banc Nacional de Dinamarca (Danmarks Nationalbank), és el

banc central del sistema financer danès. Tanmateix, les tasques de control i

supervisió bancària estan a càrrec de l’Autoritat Danesa de Supervisió Fi-

nancera (Finanstilsynet), un organisme depenent del Ministeri d’Afers

Econòmics, que és l’autoritat política que, des de la fi de 1996, té la respon-

sabilitat sobre el conjunt del sistema financer danès.
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L’Autoritat de Supervisió ha de sotmetre anualment un informe de

les seves activitats al Ministeri d’Afers Econòmics. És també l’organisme que

concedeix l’autorització a les entitats de crèdit per operar com a tals en el

marc del sistema bancari danès.

L’Autoritat Danesa de Supervisió Financera, en la seva forma actual,

va ser creada l’1 de gener de 1988 com a resultat de la fusió entre

l’Autoritat Supervisora de Bancs i Caixes d’Estalvis i l’Autoritat Supervisora

d’Assegurances. El gener de 1990 també va assumir la supervisió de les

Institucions de Crèdit Hipotecari. Així mateix, les seves funcions superviso-

res s’estenen als fons d’inversió i de pensions, societats d’inversió i a tots

els agents relacionats amb l’activitat borsària (borsa i altres mercats de

valors, agents de borsa, entitats de compensació, etc.).
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Així doncs, l’Autoritat Danesa de Supervisió Financera té com a

objectiu assegurar el compliment de la legislació financera danesa per part

de tot el sector financer del país.

El gràfic 5.1 presenta de forma resumida la composició del sistema

bancari de Dinamarca.

5.2. Estructura del sistema

A la fi de 1996, operaven a Dinamarca un total de 197 entitats de

crèdit domèstiques (63 bancs comercials, 107 caixes d’estalvis i 27 coopera-

tives de crèdit), a les quals s’haurien d’afegir 7 bancs estrangers que operen

a Dinamarca amb establiment propi i 4 entitats de les Illes Feroe (3 caixes i

1 banc).

Quadre 5.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1996

Entitats Recursos
Actius Crèdits aliens

Nombre % % % %

Bancs comercials (*) 63 32,0 93,3 91,9 92,0

Caixes d’estalvis 107 54,3 6,2 7,4 7,2

Cooperatives de crèdit 27 13,7 0,5 0,7 0,8

TOTAL ENTITATS DE CRÈDIT 197 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:
Total, en milers de milions
de corones daneses 1.167,1 494,9 652,9

(*) No inclou les dades corresponents als bancs estrangers establerts a Dinamarca.
Fonts: Finanstilsynet, Penge-og realkreditinstitutter - Statistisk Materiale, i elaboració pròpia.

Segons es comprova al quadre 5.1, el sistema bancari danès està

dominat pels bancs comercials, amb quotes superiors al 90% en qualsevol

de les magnituds considerades mentre que, pel contrari, les cooperatives de

crèdit tenen una importància totalment marginal, ja que la seva representa-

ció no arriba a l’1% de tot el sistema.
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Quadre 5.2

MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1996

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Bancs comercials 1.795 81,5 39.056 89,5

Caixes d’estalvis 360 16,3 4.170 9,6

Cooperatives de crèdit (*) 48 2,2 403 0,9

TOTAL ENTITATS DE CRÈDIT 2.203 100,0 43.629 100,0

(*) Només inclou les dades corresponents a l’associació de cooperatives Sammenslutningen Danske Andelskasser.
Fonts: Finansrådet, Groupement Européen des Caisses d’Épargne, Associació Europea de bancs cooperatius i elaboració
pròpia.

Quadre 5.3

BALANÇOS PER CATEGORIES D’ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre de 1996, en percentatge

Bancs Caixes Cooperatives Total entitats
comercials d’estalvis de crèdit de crèdit

Tresoreria 1,9 2,8 1,8 1,9

Entitats de crèdit 24,0 12,9 31,7 23,4

Inversions creditícies 41,8 51,1 54,6 42,4

Cartera de valors 28,4 29,6 9,3 28,4

Altres comptes 4,0 3,6 2,6 3,9

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

Entitats de crèdit 30,1 18,1 0,3 29,2

Dipòsits 52,4 65,1 84,5 53,4

Emprèstits 2,8 0,0 0,5 2,6

Altres comptes 8,1 5,3 2,1 7,9

Recursos propis 6,6 11,5 12,6 6,9

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

Promemòria: Actiu = Passiu
en milions de corones daneses 1.088.910 72.033 6.173 1.167.116

Fonts: Finanstilsynet, Penge-og realkreditinstitutter - Statistisk Materiale, i elaboració pròpia.
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La informació sobre quotes de mercat es completa amb la del qua-

dre 5.2, que relaciona les xarxes d’oficines i empleats. Ambdues seran utilit-

zades, en apartats successius, per comentar les principals característiques

de cadascuna de les categories d’entitats de crèdit, juntament amb les dades

relatives a les seves estructures de balanç, que figuren al quadre 5.3.

Bancs comercials

Els bancs comercials danesos, que tenen obligatòriament la forma

de societats per accions, són de llarg les entitats amb més pes del sistema

bancari danès. Així, els actius gestionats pels 63 bancs domèstics que a

finals de 1996 operaven a Dinamarca representaven el 93,3% del total d’ac-

tius bancaris; i les seves quotes de mercat en crèdits i en recursos aliens se

situaven en el 92%. Per la seva banda, la xarxa territorial dels bancs estava

formada per 1.795 oficines, i comptava amb una plantilla total de 39.056

empleats.

Tot i el nombre relativament gran de bancs, cal destacar que la con-

centració és molt elevada, fins al punt que només els tres primers bancs

tenen el 78,7% del balanç gestionat pel conjunt de bancs comercials i, els

cinc primers, el 87,6%. Això vol dir que els 58 bancs restants es reparteixen

una quota del 12,4% del mercat, la qual cosa representa que el balanç mig

d’aquestes entitats se situa al voltant de 50.000 milions de pessetes.

Aquesta situació de concentració bancària es va gestar el 1990, quan

dos importants processos de fusió van donar pas al naixement dels dos pri-

mers bancs. Així, Den Danske Bank és el resultat de la fusió entre els ales-

hores dos primers bancs del país, Den Danske Bank i Copenhagen

Handelsbank, a la qual es va afegir un tercer banc, el Provinsbanken. Per la

seva banda, Unibank va néixer arran de la fusió entre Privatbanken, Andels-

banken i Sparekassen SDS. Aquesta darrera entitat era la caixa d’estalvis

més gran de Dinamarca. Prèviament s’havia convertit en societat per

accions tot acollint-se a la modificació, aprovada el 16 de desembre de
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Quadre 5.4

BANCS COMERCIALS DANESOS. DADES INDIVIDUALS
A 31 de desembre de 1996

Actius totals

Milions Milions % %
de corones de pessetes s/total bancs acumulat

Den Danske Bank 409.185 9.015.164 37,6 37,6

Unibank 285.161 6.282.667 26,2 63,8

BG Bank 162.975 3.590.665 15,0 78,7

Jyske Bank 58.580 1.290.635 5,4 84,1

Sydbank 38.440 846.910 3,5 87,6

Resta de bancs 134.569 2.964.824 12,4 100,0

TOTAL BANCS COMERCIALS 1.088.910 23.990.865 100,0

Fonts: Finanstilsynet, Penge-og realkreditinstitutter - Statistisk Materiale, i elaboració pròpia.

1988, de la Llei de Bancs Comercials i Caixes d’Estalvis, que contempla

aquesta possibilitat de conversió per a les caixes d’estalvis.

D’altra banda, a començaments de 1991 es va incorporar al sistema

bancari danès un nou banc, el GiroBank, creat arran de la reorganització del

Gir Postal (Postal Giro) danès, empresa pertanyent al Grup Nacional de

Serveis Telegràfics i Postals de l’Estat, que va ser autoritzat a desenvolupar

activitats bancàries. El 1995, el GiroBank es va fusionar amb la primera caixa

d’estalvis del sector, la Sparekassen Bikuben A/S (que ja havia adoptat la for-

ma jurídica de societat anònima) i el procés va donar lloc a l’entitat Bikuben

GiroBank (BG Bank), que ha deixat de pertànyer al sector de les caixes d’es-

talvis ja que el 1996 es va donar de baixa a les respectives associacions

nacionals i internacionals. El BG Bank opera a través d’una xarxa pròpia de

260 oficines i també utilitza les 1.256 oficines postals del país, si bé en

aquest cas l’operativa és molt més reduïda, en molts casos es limita exclusi-

vament a serveis de pagament.

Cap a finals de 1998, el BG Bank ha protagonitzat una nova operació

de concentració. A la fi d’octubre, el BG Bank i la segona institució de crèdit
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hipotecari danesa, Realkredit, van aprovar la seva integració mitjançant la

constitució de la societat holding Kapital Holding A/S, capçalera del nou

grup financer. El capital d’aquesta nova societat es repartirà entre els accio-

nistes del BG Bank (un 45% del capital) i els propietaris de Realkredit (un

55%). El Realkredit era una institució de caràcter mutualista que el gener de

1993 es va transformar en societat per accions el control de la qual va que-

dar en mans de l’associació Foreningen RealDanmark, de la qual són mem-

bres els antics socis mutualistes (tenidors de bons hipotecaris i prestataris).

Les dues entitats integrades han manifestat la seva voluntat de seguir ope-

rant de manera autònoma, cadascuna amb els seus propis productes i xar-

xes de distribució independentes, sense realitzar venda creuada. Tanmateix,

pensen unificar alguns serveis centrals, com ara els serveis informàtics i de

personal, amb la qual cosa aconseguiran un cert estalvi de costos.

Tots els bancs que operen a Dinamarca (domèstics i estrangers) són

membres de l’Associació de Banquers Danesos (Finansrådet). Aquesta

associació va ser creada el 1990 mitjançant la fusió de les respectives asso-

ciacions de bancs i de caixes d’estalvis. Per tant, les caixes d’estalvis dane-

ses són membres del Finansrådet, i també ho són 5 cooperatives de crèdit.

La seva funció principal és la de representar i salvaguardar els interessos

comuns dels seus membres davant el Govern danès, el Parlament, les autori-

tats públiques i les organitzacions nacionals i internacionals.

Caixes d’estalvis

A 31 de desembre de 1996, el sector danès de caixes d’estalvis esta-

va format per 107 entitats que agrupaven el 6,2% dels actius totals del siste-

ma bancari, el 7,4% dels crèdits i el 7,2% dels recursos aliens. La seva activi-

tat bancària la desenvolupaven a través de 360 oficines i 4.170 empleats.

L’activitat de les caixes d’estalvis daneses no està subjecta a cap restricció

de tipus operatiu ni geogràfic.
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Com es pot deduir de les dades anteriors, les caixes d’estalvis dane-

ses són, en general, entitats de molt petita dimensió i de caràcter totalment

local, moltes de les quals disposen d’una única oficina a la seva població

d’origen. De fet, la que ara és la primera caixa danesa, la Sparekassen

Nordjylland, té un balanç al voltant del mig bilió de pessetes, la qual cosa

representa el 31,3% del balanç total del sector. I entre les tres primeres ja

concentren més de la meitat dels actius totals de totes les caixes d’estalvis.

Per tant, la dimensió mitjana de la resta d’entitats a penes supera els 7.000

milions de pessetes de balanç.

Pel que fa a la forma jurídica, solament les caixes de major dimensió

han fet ús de la possibilitat de transformar-se en societats anònimes, que va

ser incorporada a la legislació bancària danesa a finals de 1988. En l’actuali-

tat, hi ha tres caixes d’estalvis amb la forma de societat anònima (Spare-

kassen Nordjylland A/S, Amtssparekassen Fyn A/S i Sparekassen Faaborg

A/S). La resta manté la seva forma jurídica tradicional de fundacions priva-

des, amb o sense garants. Els garants són els posseïdors d’uns títols a interès

fix i termini indefinit que estan facultats, juntament amb els depositants, a

escollir els membres del Consell de Representants, òrgan suprem de les cai-

xes d’estalvis. L’existència de garants és obligatòria per a les caixes creades

a partir de 1974.

Quadre 5.5

PRINCIPALS CAIXES D’ESTALVIS DANESES
A 31 de desembre de 1996

Actius totals

Milions de corones Milions de pessetes % quota s/total

Sparekassen Nordjylland A/S 22.518 496.117 31,3

Amtssparekassen Fyn A/S 11.549 254.448 16,0

Sparekassen Kronjylland 3.775 83.171 5,2

Resta de caixes 34.191 753.296 47,5

TOTAL CAIXES 72.033 1.587.031 100,0

Fonts: Finanstilsynet, Penge-og realkreditinstitutter - Statistisk Materiale, i elaboració pròpia.
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Cal afegir que, des que es va legislar la possibilitat de conversió a

societat per accions, cinc caixes més van adoptar aquesta forma jurídica i

van abandonar posteriorment la seva condició de caixes d’estalvis ja sigui

per fusió amb un banc comercial (casos ja esmentats de Sparekassen SDS i

Bikuben) o per voluntat pròpia.

Cooperatives de crèdit

El pes relatiu actual d’aquest conjunt d’entitats de crèdit dins del sis-

tema bancari danès és mínim, ja que solament gestionen el 0,5% dels actius

totals i el 0,8% dels recursos aliens del sector.

La llei reguladora del sistema bancari danès contempla dos tipus

d’entitats de crèdit cooperatives: les cooperatives de crèdit i les associa-

cions de cooperatives de crèdit. Aquesta darrera categoria permet que les

diverses cooperatives agrupades compleixin conjuntament els requeri-

ments legals, i estan considerades com una única entitat a efectes del com-

pliment de les normes de control i de solvència de les entitats de crèdit.

De fet, d’entre les 27 cooperatives de crèdit que figuren al quadre

5.1 relatiu a l’estructura del sistema bancari danès, n’hi ha 26 que són enti-

tats individuals i 1 pren la forma d’associació de cooperatives, la Sammens-

lutningen Danske Andelskasser (SDA).

L’SDA agrupava, a finals de 1996, 41 cooperatives de crèdit locals,

que tenen un caràcter bàsicament rural, i que compten amb 48 oficines i

403 empleats. El seu balanç agregat no arriba als 110.000 milions de pesse-

tes i representa el 80% del balanç total del sector cooperatiu danès.

L’associació Sammenslutningen Danske Andelskasser és una de les

cinc cooperatives membres de l’Associació de Banquers Danesos i exerceix

funcions de representació de les entitats locals. D’altra banda, aquest grup

cooperatiu també compta amb una entitat central, el Danske Andelskasser

Bank, un banc comercial que facilita els serveis bancaris que les cooperati-
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ves de crèdit no poden desenvolupar de forma aïllada, com ara l’activitat

internacional i les funcions de compensació.

5.3. Característiques generals

Dimensió i concentració

El sistema bancari danès està dominat per tres grups bancaris: Den

Danske Bank, Unibank i Bikuben Girobank. Les entitats matrius d’aquests

tres grups concentren el 73,5% dels actius totals del sector bancari i el 70%

dels recursos aliens i dels crèdits. El grau de concentració del sector és,

doncs, molt elevat.

Quadre 5.6

DADES CONSOLIDADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

Actius Recursos Crèdits Oficines EmpleatsGrup totals Posició (1)

aliens

Den Danske Bank 9.953,0 58 5.505,4 5.122,4 441 11.111

Unibank 7.212,4 71 4.378,4 3.739,5 384 10.154

Bikuben GiroBank 3.666,0 103 2.015,8 1.226,4 269 5.771

(1) Posició, per saldo d’actius totals, al rànquing d’entitats bancàries europees publicat per la revista «The Banker» de
setembre de 1997.
Tipus de canvi a finals de 1996: 1 corona danesa = 22,032 pessetes.
Fonts: Informes Anuals de les entitats i elaboració pròpia.

Tanmateix, la dimensió d’aquests grups a escala internacional és

força modesta, ja que el primer grup, Den Danske Bank, ocupava a finals de

1996 el lloc 58, per actius totals, del rànquing europeu publicat anualment

per la revista «The Banker», i el 104 del rànquing mundial.

D’altra banda, l’operació de concentració realitzada a finals de 1998

entre el grup BG Bank i la institució de crèdit hipotecari Realkredit Danmark

col·loca al nou grup Kapital Holding en el segon lloc del rànquing consolidat
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de grups danesos per volum d’actius, per darrere del Den Danske Bank,

segons les dades a juny de 1998.

Quadre 5.7

CONCENTRACIÓ BANCÀRIA A DINAMARCA (*)

A 31 de desembre de 1996

Actius totals Recursos aliens Crèdits

Concentració 1 entitat 35,1 % 31,9% 34,3%

Concentració 2 entitats 59,5% 55,9% 59,6%

Concentració 3 entitats 73,5% 69,8% 70,0%

(*) Calculada en base als saldos de les entitats matrius.
Fonts: Informes Anuals de les entitats, Finanstilsynet i elaboració pròpia.

Presència del sector públic

En l’actualitat, a Dinamarca no hi ha cap entitat de crèdit controlada

per l’Estat o d’altres administracions públiques. El GiroBank A/S, banc creat

el 1991 a partir d’una reorganització del Postal Giro (empresa independent

dins del Grup Nacional de Serveis Telegràfics i Postals de l’Estat), era l’úni-

ca entitat sota control estatal. El 1993, l’Estat va privatitzar el 51% del capi-

tal, que va començar a cotitzar a la Borsa de Copenhaguen. I, arran de la

fusió amb la caixa d’estalvis Bikuben A/S, efectiva des d’octubre de 1995,

l’Estat danès es va vendre la seva participació restant a GiroBank, que va

col·locar entre diversos inversors institucionals.

Sistemes de garantia de dipòsits

La Llei del Fons de Garantia de Dipòsits, de setembre de 1995, esta-

bleix una cobertura general per dipositant, després de deduir qualsevol

deute que el client tingui amb l’entitat de crèdit en crisi, de 300.000 coro-

nes daneses (uns 6,6 milions de pessetes). Els fons de pensions i alguns

altres tipus de dipòsits d’estalvis específics estan coberts en la seva totalitat.

180 ■ EL SISTEMA BANCARI DE DINAMARCA



Cal destacar que la cobertura del Fons de Garantia de Dipòsits danès

duplica la que estableix la directiva comunitària sobre la matèria.

Internacionalització

Penetració de la banca estrangera

Des de mitjan anys setanta, els bancs estrangers estan autoritzats a

obrir sucursals a Dinamarca. I, amb la transposició al dret danès de la sego-

na directiva bancària l’any 1991, les entitats de crèdit de la Unió Europea

amb autorització per actuar al seu país d’origen poden oferir serveis banca-

ris a Dinamarca des del propi país o bé establir-hi sucursal sense necessitar

llicència de l’Autoritat Danesa de Supervisió Financera ni estar sotmeses a

la seva supervisió.

A la fi de 1996, 7 bancs estrangers havien establert sucursal o filial a

Dinamarca, 3 dels quals procedents d’altres països nòrdics (Den Norske

Bank, Skandinaviska Enskilda Banken i Svenska Handelsbanken), als quals

s’ha d’afegir la sucursal oberta per Nordbanken el 1997. A més, 8 bancs de

diversos països compten amb una oficina de representació a Dinamarca.

Presència a l’exterior

Si bé al llarg de la dècada dels vuitanta els grans bancs danesos van

incrementar de forma considerable el seu negoci a l’estranger, la crisi de

principis dels noranta els va fer reduir sensiblement aquesta activitat.

Recentment, han donat un nou impuls al seu negoci internacional, especial-

ment pel que fa a la seva presència a la resta de països escandinaus, fins al

punt que tant Den Danske Bank com Unibank han declarat que tot

Escandinàvia és el seu mercat domèstic de referència, ja que el mercat

nacional no és suficientment gran.

Els dos bancs esmentats són els que desenvolupen una major activi-

tat internacional. Ambdós compten amb sucursals a Estocolm, Hèlsinki i
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Oslo (obertes entre 1996 i 1997) i Den Danske Bank ha adquirit, el 1997, el

banc suec Östgöta Enskilda Bank. A més, disposen de sucursals a Londres,

Hamburg, Nova York, Hong Kong i Singapur.

Rendibilitat

El sistema bancari danès tampoc va poder evitar la crisi financera

que va afectar en general el conjunt de països nòrdics i que va ser causada

per una conjuntura recessiva acompanyada d’una important caiguda dels

preus immobiliaris. De totes maneres, a Dinamarca l’impacte va ser compa-

rativament menor ja que, a diferència per exemple de Suècia o Finlàndia,

cap entitat bancària de relleu va fer fallida, ni l’Estat danès va haver d’inter-

venir amb aportacions econòmiques o garanties per tal d’evitar algun desas-

tre de gran magnitud. Això no significa que diverses entitats de petita o mit-

jana dimensió no haguessin de ser rescatades per competidors en millors

condicions financeres o bé desapareguessin. A més, en el seu conjunt, el

sector bancari danès va presentar importants pèrdues a inicis de la dècada

dels noranta, especialment durant l’exercici 1992. L’evolució, en el quadre

5.8, del pes dels sanejaments per insolvències posa de manifest aquesta cri-

si financera i la posterior recuperació.

D’altra banda, el compte de resultats de les entitats de crèdit dane-

ses està molt influït per la partida que reflecteix els resultats per opera-

cions financeres que, com es pot comprovar, mostra una gran variabilitat. La

raó es troba en el fet que les normes de comptabilitat daneses estipulen

que la cartera de valors de les entitats de crèdit es valori sempre a preus de

mercat i, per tant, es registrin al compte de resultats les diferències anuals

de valoració, ja es tracti de pèrdues o de beneficis. Això implica, doncs, que

la rendibilitat final dels bancs i les caixes danesos sigui molt sensible a la

situació dels mercats de valors i puguin presentar pèrdues només per

aquest motiu, tal com va passar l’any 1994.
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Quadre 5.8

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ingressos financers n.d. 9,53 9,59 9,13 6,97 7,10 5,91

Despeses financeres n.d. (6,54) (6,54) (5,92) (3,85) (4,11) (3,30)

Marge financer n.d. 2,99 3,06 3,20 3,12 2,99 2,61

Comissions n.d. 0,45 0,49 0,55 0,71 0,66 0,69

Resultats per operacions
financeres i altres 0,31 0,55 (0,21) 1,03 (0,40) 0,74 0,50

Marge ordinari 3,35 4,00 3,33 4,78 3,43 4,39 3,80

Despeses d’explotació (2,48) (2,67) (2,70) (2,56) (2,54) (2,55) (2,32)

Marge d’explotació 0,87 1,33 0,62 2,22 0,89 1,84 1,48

Sanejaments per insolvències (1,18) (1,36) (1,63) (1,53) (0,74) (0,56) (0,34)

Altres provisions, net 0,00 0,06 (0,08) 0,01 (0,01) 0,28 0,21

Resultats extraordinaris, net 0,01 (0,04) (0,12) (0,08) (0,13) (0,22) (0,17)

Benefici abans
d’impostos (0,31) (0,01) (1,20) 0,62 0,00 1,33 1,19

Impostos 0,02 (0,03) (0,02) (0,21) (0,04) (0,23) (0,19)

Benefici després 
d’impostos (0,28) (0,04) (1,22) 0,40 (0,03) 1,10 0,99

Promemòria: Actius totals
mitjans, en milers de milions 
de corones daneses 964,4 999,2 973,4 989,4 993,8 981,3 1.090,3

Fonts: Finanstilsynet, Penge-og realkreditinstitutter - Statistisk Materiale; Finansrådet, Informe Anual 1997, i elabora-
ció pròpia.

Finalment, l’evolució del compte de resultats de les entitats bancà-

ries daneses mostra tendències comunes amb la majoria de països de la

Unió Europea, com ara la reducció dels marges financers, que s’intenta

compensar amb un major control de les despeses d’explotació, que s’acon-

segueix implementant mesures de racionalització.
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Solvència

Al llarg de la dècada dels noranta, la solvència de les entitats bancà-

ries daneses s’ha mantingut en nivells força elevats, com es pot comprovar

en el quadre 5.9 on figura l’evolució del coeficient de solvència pel conjunt

del sector, sempre considerablement per damunt del mínim exigit (8%).

Precisament, una de les causes per la qual la crisi financera d’inicis

dels anys noranta va afectar de forma més moderada Dinamarca en relació

amb la resta de països nòrdics es troba en el fet que les entitats daneses par-

tien de nivells de solvència més elevats, ja que els requeriments legals de

solvència que se’ls exigia (10% el 1992) estaven per sobre dels estàndards

internacionals.

A finals de 1996, el coeficient de solvència pel conjunt d’entitats

bancàries es va situar en el 12,1%. La davallada en relació amb l’any anterior

s’explica per la implementació de la directiva europea sobre adequació de

capital, que establia requisits més severs de capital en relació amb els riscos

de mercat. D’altra banda, cal assenyalar que el grup dels deu primers bancs

i caixes danesos (que comprèn les entitats grans i mitjanes) presentava el

1996 un coeficient mitjà de l’11%, mentre que el corresponent a la resta

d’entitats (les de menor dimensió), ascendia fins al 19,2%.

Quadre 5.9

EVOLUCIÓ DEL COEFICIENT DE SOLVÈNCIA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Coeficient de solvència (BIS), en percentatge 11,7 12,3 12,5 13,7 13,1 12,1

Fonts: Danmarks Nationalsbank, Informes Anuals.

Evolució del servei bancari

A finals de 1996, el sistema bancari danès comptava amb un total

de 2.203 oficines i 43.629 empleats. Això implica una mitjana de 4,2 ofici-
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nes per cada 10.000 habitants i 8,3 empleats bancaris per cada 1.000 habi-

tants, mentre la mitjana d’empleats per oficina se situava en 19,8 persones.

Quadre 5.10

EVOLUCIÓ DEL SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

% Var.
1991 1992 1993 1994 1995 1996

1996/1991

Empleats 56.472 52.161 49.669 48.616 46.563 43.629 (22,7)

Oficines 2.652 2.467 2.340 2.245 2.215 2.203 (16,9)

Oficines per 10.000 habitants 5,1 4,8 4,5 4,3 4,2 4,2

Empleats per oficina 21,3 21,1 21,2 21,7 21,0 19,8

Empleats per 1.000 habitants 11,0 10,1 9,6 9,3 8,9 8,3

Fonts: Finansrådet, Informe Anual 1997; OCDE i elaboració pròpia.

D’altra banda, el quadre 5.10 també posa de manifest el procés de

racionalització d’oficines i plantilles que han emprès les entitats bancàries

daneses en els darrers anys, sobretot els bancs de major dimensió que són

fruit d’importants processos de concentració. Per exemple, el primer banc

danès, Den Danske Bank, entre 1990 i 1996 ha reduït la seva xarxa d’ofici-

nes de 750 a 441, i la seva plantilla d’unes 16.000 persones a 11.100. En

conjunt, en els darrers cinc anys el número d’empleats del sector s’ha

reduït en 12.843 persones (un 22,7%), mentre que la disminució de les xar-

xes d’oficines ha estat de 449 (un 16,9%).

Evolució de l’activitat

La dècada dels noranta ha comportat importants canvis en l’estratè-

gia de les grans entitats daneses. En primer lloc, cal referir-se a la que es

podria denominar fase de consolidació del sistema, ja que va suposar la

creació, per fusió, dels grans bancs: Den Danske Bank (1990), Unibank

(1990) i BG Bank (1995).
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En una segona fase, aquests grups bancaris han començat a diversifi-

car les seves activitats, entrant en noves àrees de negoci que fins fa poc els

estaven prohibides. Això ha estat possible gràcies a una modificació intro-

duïda el 1991 a la Llei de Bancs Comercials i Caixes d’Estalvis que autoritza

a les entitats bancàries a desenvolupar, sempre a través de filials, activitats

d’assegurances i de crèdit hipotecari (vegeu requadre adjunt). Paral·lela-

ment, des de 1995 les companyies d’assegurances i les institucions de crè-

dit hipotecari poden tenir filials bancàries.

Això ha implicat l’erosió de les barreres que separaven unes activi-

tats tradicionalment ben segregades. Els grans bancs han adquirit o creat

filials en els altres sectors (Den Danske Bank i Unibank), o bé han establert

aliances estratègiques amb entitats importants dels altres sectors, mit-

jançant acords de cooperació i participacions creuades (BG Bank). En con-

seqüència, s’ha intensificat el nivell de competència tant dins com entre

sectors.

Finalment, en una tercera fase iniciada més recentment, els grans

bancs han emprès l’expansió pels països escandinaus, com ja s’ha comentat

en l’apartat corresponent a la internacionalització del sector.

EL MERCAT HIPOTECARI A DINAMARCA

El mercat del crèdit hipotecari a Dinamarca està controlat per les

institucions de crèdit hipotecari (realkreditinstitutter), un grup de 8 enti-

tats que no poden considerar-se bancàries ja que no estan sotmeses a la

Llei de Bancs Comercials i Caixes d’Estalvis ni poden, per tant, captar

dipòsits del públic, però que, tanmateix, tenen un pes molt important en

els mecanismes de finançament de l’economia danesa. En aquest sentit,

sols cal comparar les respectives dimensions del conjunt d’entitats bancà-

ries i de les institucions de crèdit hipotecari (quadre 5.11) per comprovar
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que el volum de crèdit concedit per aquestes institucions supera en un

75% el concedit pel sistema bancari, i que els balanços globals dels dos

sectors són força similars. En particular, les institucions de crèdit hipote-

cari concentraven, a la fi de 1995, més del 90% dels préstecs amb garan-

tia hipotecària, mentre que els concedits per bancs i caixes d’estalvis de

forma directa representaven sols el 4,4% del total.

Quadre 5.11

COMPARACIÓ DE LES DIMENSIONS  
DELS SECTORS BANCARI I HIPOTECARI
A 31 de desembre de 1996, en milions de corones daneses

Institucions de Sector
crèdit hipotecari bancari

Actius totals 990.793 1.167.116

Cartera de crèdits 865.269 494.938

Recursos aliens – 652.935

Bons hipotecaris 908.483 –

Fonts: Finanstilsynet, Penge-og realkreditinstitutter - Statistisk Materiale, i elaboració pròpia.

Les institucions de crèdit hipotecari estan regulades per la Llei

del Crèdit Hipotecari de 1989 i, a l’igual que les entitats bancàries,

estan sotmeses a la supervisió de l’Autoritat Danesa de Supervisió

Financera (Finanstilsynet). Tradicionalment han estat entitats de caràc-

ter fundacional o mutualista, sense ànim de lucre, que van anar adqui-

rint el seu actual protagonisme des de mitjan segle XIX. La Llei de 1989

estableix, tanmateix, que les institucions de crèdit hipotecari de nova

creació tinguin la forma de societat anònima i també contempla que

les ja existents puguin adoptar l’esmentada forma jurídica, possibilitat

a la qual s’han acollit les tres primeres entitats del sector (Nykredit,

Realkredit Danmark i BRFkredit, que concentren el 87% de la cartera

de crèdits del sector), si bé en aquests casos, el control de la nova socie-

tat per accions continua corresponent a la fundació o associació origi-

nal. També a l’empara de la nova Llei, els grups bancaris Den Danske
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Bank i Unibank van crear, respectivament, les filials hipotecàries

Danske Kredit i Unikredit, de les quals controlen el 100% del capital.

Per la seva banda, el BG Bank ha protagonitzat, a finals de 1998, una

operació de concentració amb la segona entitat del sector Realkredit

Danmark.

L’activitat de les institucions de crèdit hipotecari daneses es basa

en la comercialització d’un únic producte, els préstecs amb garantia

hipotecària a llarg termini (normalment fins a 30 anys), però amb la

particularitat que es financen totalment amb emissions de bons hipote-

caris que la institució va emetent de forma simultània amb la concessió

dels préstecs. La institució ven aquests bons (que són emesos a un termini

i amb un perfil d’amortitzacions igual al del crèdit concedit) a la Borsa

de Copenhaguen, i l’import obtingut d’aquesta venda es posa a disposició

del prestatari.Amb aquest procediment es compleix el principi d’equilibri

general estipulat en la Llei del Crèdit Hipotecari, segons el qual hi ha

d’haver un equilibri entre els pagaments que les institucions de crèdit

hipotecari reben dels seus deutors i els que han de fer als tenidors de

bons.

La importància que les institucions de crèdit hipotecari tenen

dins de l’economia danesa es justifica tant pel seu paper com a

finançadors a llarg termini com pel pes dels bons hipotecaris en els

mercats de capitals danesos. En aquest sentit, el volum de bons hipote-

caris en circulació a la fi de 1996 ascendia a 945.400 milions de coro-

nes daneses (uns 20,8 bilions de pessetes) i representava el 55% del

total de renda fixa en circulació. Un altre 39% (670.500 milions de

corones daneses) corresponia al deute públic. Entre els principals teni-

dors dels bons hipotecaris es troben les companyies asseguradores i els

fons de pensions (un 37%), les entitats bancàries (un 17%) i el sector

públic (un 16%).
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Quadre 5.12

INSTITUCIONS DE CRÈDIT HIPOTECARI DANESES
Cartera de préstecs, a 31 de desembre de 1996

Milions de corones Milions de pessetes

Nykredit 344.949 7.599.916

Realkredit Danmark 294.944 6.498.206

BRFkredit 115.508 2.544.872

Unikredit 37.466 825.451

Danske Kredit 37.033 815.911

Totalkredit 33.595 740.165

FIH Realkredit 920 20.269

Landsbankernes Reallånefond 854 18.815

TOTAL SECTOR 865.269 19.063.607

Fonts: Finanstilsynet, Penge-og realkreditinstitutter - Statistisk Materiale, i elaboració pròpia.
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VI. EL SISTEMA BANCARI D’IRLANDA

6.1. Organització institucional

Les entitats de crèdit irlandeses autoritzades a captar dipòsits es

poden agrupar en dos grans categories, segons els siguin aplicables o no els

principis continguts a la segona directiva de coordinació bancària. El primer

grup,el més important, està integrat pels bancs autoritzats o licensed banks,

les societats de crèdit a l’habitatge, d’ara endavant building societies, les cai-

xes d’estalvis i els bancs públics especialitzats. El banc central d’Irlanda,

Central Bank of Ireland, és la seva autoritat de control. Al segon grup d’en-

titats, que estan excloses de la normativa comunitària, pertanyen les coope-

ratives de crèdit i la caixa postal, que estan supervisades pel Registrar of

Friendly Societes i el Ministre d’Hisenda, respectivament.

Les funcions de supervisió i control que realitza el banc central deri-

ven de les normatives específiques que afecten cadascun d’aquells grups

d’entitats. En concret, de les lleis del banc central de 1971, 1989 i 1997; de la

llei de les building societies de 1989, de la llei de caixes d’estalvis de 1989,

de les dues lleis de 1992 sobre els bancs públics i de diferents regulacions que

implementen les directives comunitàries a la legislació irlandesa, bàsicament

dels anomenats Statutory Instruments i les Administrative Notice. Aquest

conjunt legislatiu conté les normes que es refereixen, entre d’altres aspectes,

a la concessió i revocació de llicències; recepció d’informació; realització

d’inspeccions i supervisió d’activitats desenvolupades per les entitats.

Un resum d’aquesta àmplia i dispersa normativa es conté en el docu-

ment del banc central «Requeriments i estàndards per a l’autorització i

supervisió de les entitats de crèdit», publicat el 1995, on figuren la resta de

criteris que l’autoritat de supervisió aplica a l’hora de valorar les sol·licituds

de llicències bancàries i en la supervisió de les activitats desenvolupades per

les entitats del sector. L’anterior versió datava de l’any 1987.
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El Central Bank of Ireland, que a més desenvolupa la resta de fun-

cions reservades a la majoria de bancs centrals en matèria de política

monetària i tipus de canvi, és també responsable de l’autorització i control

d’altres entitats financeres, d’entre les quals les establertes en el Centre de

Serveis Financers Internacionals, International Financial Services Centre

(IFSC), ubicat a Dublín.

La Federació de Banquers Irlandesos, Irish Bankers’ Federation, és

l’organisme que representa els bancs autoritzats, les caixes d’estalvis i altres

filials financeres de bancs que operen a l’IFSC; l’Associació de les Building

Societies realitza aquesta funció per a les entitats d’aquest moviment mutual,

mentre que a les cooperatives de crèdit l’associació responsable és l’Irish

League of Credit Unions.
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6.2. Estructura del sistema

A 31 de desembre de 1996, el nombre de bancs, caixes i building

societies instal·lats era de 63 entitats, a més de 532 cooperatives de crèdit. El

balanç de situació agregat era de 22,2 bilions de pessetes,xifra que no inclou

les transaccions de les oficines situades fora de la República d’Irlanda. Per

això, l’anàlisi de l’estructura de mercat,que s’inicia a continuació,contempla

únicament els actius i passius procedents de l’activitat desenvolupada per

les oficines situades dins el país, ja que és l’única que facilita el banc central

en les estadístiques públiques. Els quadres 6.1 i 6.2 sobre estructura del sis-

tema bancari irlandès mostren la seva dimensió i composició.

Quadre 6.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1996

Nombre Actius Inversions Recursos
d’entitats totals creditícies aliens (2)

Bancs autoritzats 53 80,6 74,5 70,4

Bancs associats 4 31,5 32,4 37,3

Bancs no associats 49 49,1 42,1 33,1

Bancs públics 3 3,1 4,3 3,8

Building societies (1) 5 12,2 16,2 17,2

Caixes d’estalvis 2 1,4 1,5 3,7

TSB Bank 1 1,4 1,5 2,7

An Post (Caixa Postal) 1 0,0 0,0 1,0

Cooperatives de crèdit 532 2,7 3,5 4,9

TOTAL 595 100,0 100,0 100,0

Promemòria: en milions de £IR 101.272 50.566 47.593

Nota: Les magnituds del balanç de les entitats de dipòsit que publica el Central Bank of Ireland es refereixen únicament
a l’activitat de les oficines situades a la República d’Irlanda i no inclouen, per tant, la de les sucursals a l’exterior.
(1) Les dades del negoci inclouen també l’Irish Permanent, antiga building society transformada en banc el 1994.
(2) No inclou els finançaments subordinats.
Fonts: Perspectives, núm. 26, Institut Mondial des Caisses d’Épargne, Annual Report 1996, Central Bank of Ireland,
Informe Anual 1997 del TSB Bank, i elaboració pròpia.
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Quadre 6.2

MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1996

Oficines Empleats

Grups bancaris dels bancs associats i ACC Bank 890 20.200

TSB Bank 77 1.100

Caixa Postal – 600

Altres bancs autoritzats n.d. 2.400

Building societies (*) 736 2.700

Cooperatives de crèdit 532 1.500

TOTAL 2.235 28.500

(*) Sucursals i agències de l’Irish Permanent, First National, EBS Building Society, ICS Building Society, Irish Nationwide
i Norwish Irish. Empleats de les tres primeres entitats.
Fonts: The Irish Bankers’ Federation, Annual Review 1996-97, Informes Anuals i elaboració pròpia.

A continuació es presenta una breu descripció de les diferents cate-

gories d’entitats. A nivell operatiu, els bancs públics, les building societies i

les caixes d’estalvis poden desenvolupar les mateixes funcions que els bancs

privats, encara que les seves regulacions específiques els dispensen de ser

titulars d’una llicència bancària.

Bancs autoritzats

Els bancs autoritzats, anomenats licensed banks segons la terminolo-

gia utilitzada pel banc central, són un grup de 53 entitats de crèdit que con-

centren més del 80% dels actius totals del sistema. Formen part del grup 40

bancs constituïts a Irlanda i que operen amb la llicència bancària concedida

pel Central Bank of Ireland, i 13 entitats de crèdit de la Unió Europea que

tenen sucursals al país, on operen, sense l’autorització expressa del banc

central, en base al principi de lliure establiment contingut a la segona direc-

tiva de coordinació bancària. A més d’aquests 53 bancs, hi ha 72 entitats de

crèdit de països membres que exerceixen l’activitat bancària en règim de

prestació de serveis des dels seus països d’origen, sense una presència física

en el territori.
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Els bancs autoritzats es classifiquen, a efectes estadístics, en bancs

associats i no associats, segons la seva vocació minorista.

Bancs associats

Els bancs associats són els que tradicionalment han desenvolupat la

banca orientada a les famílies i a les petites i mitjanes empreses, amb la qual

cosa mantenen una penetració molt significativa en el mercat domèstic. Els

quatre bancs que tenen aquesta catalogació són Bank of Ireland, AIB (Allied

Irish Bank),Ulster Bank i National Irish Bank,que administren gairebé la mei-

tat dels recursos aliens del sector resident a les entitats de crèdit i un 44% de

les inversions creditícies. Això no obstant, tal com s’observa en el quadre 6.1

sobre l’estructura del sector, que inclou l’activitat amb no residents, aquelles

quotes de mercat es redueixen al 37,3% i al 32,4%, respectivament,pels efec-

tes de la importància que el negoci amb l’exterior té als bancs no associats.

Els quatre bancs associats constitueixen, juntament amb la caixa d’es-

talvis TSB Bank, el grup dels clearing banks, anomenats així perquè gestio-

nen el sistema de compensació de pagaments irlandès.

El Bank of Ireland i l’AIB Bank són, amb diferència i per aquest ordre,

els bancs més grans del país, amb uns balanços que superen els 3 bilions de

pessetes i una xarxa de distribució al país de cadascun d’ells de més de 300

oficines. Aquestes magnituds s’amplien considerablement amb l’activitat de

les filials, ja que ambdues entitats han desenvolupat unes agressives estratè-

gies de creixement basades en la consolidació de la seva posició al mercat

irlandès i, en especial, en la diversificació operativa i geogràfica de l’activitat

–vegeu l’apartat «Internacionalització-Presència a l’exterior»–.

A finals de 1996 i a nivell consolidat, el grup AIB presentava un

balanç de 5,7 bilions de pessetes,amb 600 oficines i 15.800 empleats. D’altra

banda, un 52% del resultat de l’exercici procedia de l’activitat del grup fora

de les fronteres d’Irlanda. A finals de 1997, amb la potenciació del seu grup

bancari a l’exterior, l’organització ha elevat els mitjans operatius a 900 i

23.000 empleats.
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Quadre 6.3

ESTRUCTURA DEL BALANÇ PER CATEGORIES D’ENTITATS
DE CRÈDIT
A 31 de desembre de 1996, en percentatge

TSB+ACC+ICC+
Bancs Bancs no ICC Investment Building Total

associats associats Bank societies sector (1)

Caixa i dipòsits al banc central 2,6 0,3 2,5 1,9 1,4

Entitats de crèdit 30,7 41,7 20,9 17,7 34,2

Deutes de l’Estat 9,8 11,1 7,2 4,2 9,5

Inversions creditícies 51,4 42,9 66,9 66,1 49,7

Cartera de valors 0,4 0,1 – 0,1 0,2

Immobilitzat 2,0 0,2 1,3 1,6 1,0

Altres actius 3,1 3,7 1,2 8,4 4,0

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

Entitats de crèdit 27,9 58,2 24,0 14,6 41,3

Recursos aliens 55,7 31,7 66,5 66,4 45,4

Altres passius 7,9 3,3 2,0 12,8 6,0

Recursos propis 8,5 6,8 7,5 6,2 7,3

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

Promemòria: Actiu = Passiu,

en milions de £IR (2) 31.882 49.709 4.604 12.354 98.549

(1) No inclou les cooperatives de crèdit ni la Caixa Postal.
(2) No inclou l’activitat de les sucursals a l’exterior.
Fonts: Central Bank of Ireland, Annual Report 1996, i elaboració pròpia.

Quant al Bank of Ireland, amb uns actius consolidats a la data de

referència de 4,3 bilions de pessetes, ha centrat l’expansió internacional a

Irlanda del Nord i Gran Bretanya i té una participació significativa en un

banc nord-americà de dimensió mitjana. El 1997 ha adquirit la building

society britànica Bristol & West (159 oficines i uns actius totals d’1,7 bilions

de pessetes). Amb aquesta operació, el grup irlandès té 700 oficines i 12.000

empleats.

A diferència d’aquests dos grups bancaris, que romanen indepen-

dents d’entitats financeres foranes, l’Ulster Bank –tercer banc del país– i el
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National Irish Bank són en mans de bancs estrangers. L’Ulster Bank és filial

del britànic National Westminster i el National Irish Bank ho és del National

Bank of Australia.

Bancs no associats

Aquest grup inclou els altres 49 bancs autoritzats a operar a Irlanda,

amb una quota de mercat global, en termes d’actius totals, del 49%. La

importància de la xifra s’explica per la naturalesa del negoci que desenvolu-

pen un bon nombre d’entitats, 28 de les quals tenen una activitat predomi-

nantment internacional. I és que en la composició del grup destaca la

presència de filials i sucursals d’entitats de crèdit europees i nord-america-

nes, que centren la seva activitat en serveis de finançament internacional i

banca corporativa. El grup de bancs no associats inclou també altres bancs

de negocis i bancs industrials –orientats al finançament de vendes a termini

i mitjançant leasing–, que pertanyen en la seva majoria als primers grups

bancaris del país i que ofereixen aquests serveis financers especialitzats a la

seva clientela domèstica.

L’especialització operativa es reflecteix en una molt petita xarxa d’o-

ficines i en l’estructura del seu balanç agregat, on destaquen els saldos inter-

bancaris com a principal instrument de finançament, ja que representen un

58% del balanç. Els saldos en comptes corrents són gairebé irrellevants i més

de la meitat del recursos aliens administrats sota la forma de certificats de

dipòsit i altres modalitats de dipòsit, així com de les inversions creditícies,

corresponen al sector no resident.

Bancs públics

Dos del tres bancs de propietat estatal estan orientats a finançar sec-

tors específics de l’economia irlandesa. Així, l’ACC Bank (Agricultural Credit

Corporation) es va constituir per finançar projectes en els camps de l’agri-

cultura i la pesca a través de préstecs d’altres entitats financeres que gaudien
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de la garantia de l’Estat. Amb el temps, l’entitat s’ha convertit en un banc de

caràcter minorista, amb 52 oficines obertes i uns actius totals de 352 mil

milions de pessetes, que presta una atenció especial a la comunitat agrícola

i al qual el Ministeri de Finances garanteix dipòsits i préstecs per un import

total de fins a 800 milions de lliures (175 mil milions de pessetes).

Pel que fa a l’ICC Bank (Industrial Credit Corporation) –291 mil

milions de pessetes de balanç i 6 oficines–, és el banc oficial de desenvolu-

pament industrial orientat a finançar les petites i mitjanes empreses. El capi-

tal-risc és una de les fórmules de finançament que potencia el banc. Es

finança amb fons procedents de préstecs del Banc Europeu d’Inversions i de

dipòsits que estan garantits per l’Estat fins a un import de 1.000 milions de

lliures (219 mil milions de pessetes). En qualsevol cas, però, ambdues enti-

tats obtenen,cada vegada més,una proporció creixent dels seus recursos del

mercat. Des de fa uns quants anys, el Govern irlandès les vol privatitzar.

El tercer banc de propietat estatal és l’ICC Investment Bank, que és

una filial de l’anterior i està especialitzat en la innovació de serveis financers

als clients del grup.

Caixes d’estalvis

El sector de caixes d’estalvis és representat per la TSB Bank (Trustee

Savings Bank) i la caixa postal, Post Office Savings Bank. Ambdues entitats

concentren un 3,7% dels recursos aliens del sistema creditici irlandès.

La TSB Bank es va constituir el 1992 per la fusió de la caixa de Cork

i Limerick amb la de Dublín. Per actius totals, 313 mil milions de pessetes,

és la novena entitat de crèdit del país, ocupant el lloc número set quan es

consideren els recursos de clients. La caixa opera a tot el país a través d’una

xarxa de 77 oficines i 1.100 empleats. És una entitat pública, sense ànim de

lucre, orientada a la promoció de l’estalvi de les famílies. De la seva estruc-

tura de balanç destaca la forta dependència dels recursos aliens, que supo-
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sen un 87% del passiu del balanç, la liquiditat de les inversions –la tresoreria

i els saldos a l’interbancari representen un 22% dels actius– i el progressiu

augment de la cartera de crèdits. Aquest procés es va iniciar el 1989 amb la

liberalització operativa del sector, que va promoure la nova llei de caixes

d’estalvis. Fins aquell moment un 80% dels fons de tercers s’havien de

col·locar en dipòsits governamentals.

Post Office Savings Bank és una entitat agent de la National Treasury

Management Agency, la qual a la vegada opera en nom del Ministeri

d’Hisenda. Les 1.358 oficines de correus comercialitzen els seus productes

d’estalvi,els fons dels quals s’utilitzen per finançar el deute nacional. A 31 de

desembre de 1996, els dipòsits per aquest concepte ascendien a 104 mil

milions de pessetes.

Building societies

Les building societies són el segon gran grup d’entitats de crèdit

minoristes del mercat irlandès. A 31 de desembre de 1996, el sector estava

integrat per 5 entitats, que es regien per una llei específica de l’any 1989 i

que eren supervisades pel Central Bank of Ireland. Això no obstant, les dades

de negoci que es presenten en aquest estudi inclouen una sisena entitat,

Irish Permanent, la més gran de les building societies, que es va transformar

en banc el 1994 però que el banc central no ha reclassificat en les seves esta-

dístiques agregades d’aquest subsector. Els actius totals d’aquesta entitat s’a-

propen al bilió de pessetes.

Entitats de caràcter mutual, la funció principal de les building socie-

ties és la concessió de crèdits hipotecaris, que es financen bàsicament a tra-

vés de les share-accounts i d’altres modalitats de dipòsit. A 31 de desembre,

el balanç agregat del sector ascendia a 2,7 bilions de pessetes, un 12,2% del

mercat. Aquesta quota s’eleva en el cas dels recursos de clients al 17,2% i

de les inversions creditícies al 16,2%. Val a dir que les building societies són

el primer proveïdor de crèdits hipotecaris del país, amb una cartera que
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supera els 1,5 bilions de pessetes i representa un 56% de la de tot el siste-

ma creditici. Una altra dada significativa de la seva penetració al sector

domèstic són els 1,4 milions de titulars de comptes de dipòsit, un 39% de

la població irlandesa.

Les building irlandeses es veuen afectades per un procés de desmu-

tualització similar al que afecta les seves homòlogues britàniques. Així, la llei-

marc de 1989 les va equiparar operativament amb els bancs i les va autorit-

zar a convertir-se en societats bancàries. Aquesta possibilitat, que només

havia estat exercida per l’Irish Permanent, ha conduït, el 1998, a la conver-

sió de First National Building Society en el banc First Active. Ambdues enti-

tats se situen en el grup de les cinc primeres entitats de crèdit del país.

First National, que en els darrers anys ha potenciat la seva estratègia

de creixement al Regne Unit, té uns actius totals de 665 mil milions de pes-

setes i un total de 174 sucursals i agències, amb 727 empleats.

Cooperatives de crèdit

A 31 de desembre de 1996, el moviment cooperatiu integrava 532

cooperatives de crèdit amb uns actius totals de gairebé 600 mil milions de

pessetes. Per aquest concepte, la seva quota de mercat és del 2,7% i en matè-

ria de recursos aliens arriba al 5%. El grup ocupa a 1.500 empleats i el nom-

bre de socis,que coincideix amb el dels clients, s’eleva a prop de dos milions

de persones, és a dir, un 36% de la població irlandesa.

Les cooperatives de crèdit són entitats petites implantades en cada

municipi, que, bàsicament, ofereixen dipòsits d’estalvi i atorguen préstecs al

consum. La Central Agency Agreement (CAA) actua com a agent de les co-

operatives per invertir els seus excedents de liquiditat i el Central Financial

Services (CFS) els facilita finançament per cobrir necessitats de tresoreria i

per a la compra d’equips informàtics i d’immobles.
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En els darrers anys, el sector ha enregistrat un important creixement.

Des del 1989, el nombre de cooperatives i d’associats ha continuat augmen-

tant –23 noves entitats i el doble de cooperativistes– i la progressió anual

mitjana dels dipòsits ha estat del 20%. En el futur, el sector s’ha de veure

reforçat per l’aprovació, el 1997, de la nova legislació sobre cooperatives de

crèdit, que permetrà ampliar l’oferta de productes i serveis als associats.

6.3. Característiques generals

Presència del sector públic

El Govern irlandès s’ha proposat la privatització a curt termini de les

entitats públiques del sector: els dos bancs de propietat estatal, l’ACC Bank i

l’ICC Bank, i la caixa d’estalvis TSB Bank.

En el cas dels bancs públics, el Ministeri d’Hisenda sembla donar

suport a la proposta dels mateixos bancs de buscar una fusió o aliança

estratègica amb una entitat de crèdit suficientment capitalitzada, que els

garanteixi el capital necessari per al seu creixement futur, fins i tot si aques-

ta és de capital estranger. En el passat, Crédit Agricole havia estat interessat

en l’ACC Bank, interès que també ha manifestat alguna entitat holandesa i

alemanya. L’adquisició de l’ICC tindria especial atractiu per a entitats domès-

tiques que volguessin potenciar el seu negoci en les petites i mitjanes

empreses i en capital-risc. Irish Permanent i National Irish Bank es trobarien

entre els compradors potencials.

Pel que fa a la caixa d’estalvis, TSB Bank,la venda està en punt mort per

la falta d’acord entre el Ministeri i els administradors de l’entitat en el procés

a seguir: mentre el primer és partidari de la col·locació al mercat mitjançant

una oferta pública, la caixa vol –com en el cas dels bancs– triar el seu soci.

Ulster Bank, Irish Permanent i la building society Irish Nationwide n’han

manifestat en algun moment l’interès. El 1993, el Govern irlandès va rebutjar

l’oferta de compra, pactada amb la caixa, feta pel National Bank of Australia.
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Sistema de garantia de dipòsits

Segons les normes vigents (Statutory Instrument núm. 168/1995),

els bancs autoritzats, la TSB Bank i les building societies contribueixen al

Compte de Protecció dels Dipòsits (Deposit Protection Account) que manté

el banc central. El nivell de contribució està fixat en el 0,2% dels dipòsits

administrats en qualsevol de les oficines obertes a l’Àrea Econòmica

Europea. La base de càlcul inclou els dipòsits, en pessetes i en moneda

estrangera, i exclou explícitament els dipòsits interbancaris i els certificats

de dipòsit. El Compte garanteix el 90% dels dipòsits per titular fins a un

màxim de 15.000 ecus, unes 12.000 lliures.

En el cas de les cooperatives de crèdit, que tenen constituït el

Sistema de Protecció dels Estalvis (Savings Protection Scheme –SPS–), l’im-

port màxim garantit per associat és de 10.000 lliures irlandeses.

Regulacions diverses

Les entitats de crèdit irlandeses cobrien, a finals de 1997, un coefi-

cient de caixa del 3% dels dipòsits, que es materialitzava en saldos remune-

rats al banc central i una ràtio mínima de liquiditat del 25% dels actius. Es

consideren actius líquids per al càlcul d’aquesta relació aquells que es poden

realitzar a curt termini sense pèrdues significatives,és a dir, l’efectiu,els dipò-

sits interbancaris, els préstecs al banc central i els títols del Govern.

Aquestes són dues de les obligacions que es contenen en els reque-

riments i estàndards sobre supervisió bancària fixats pel Central Bank of

Ireland que han de satisfer les entitats de crèdit. N’hi ha d’altres que fan

referència a l’activitat de captació de dipòsits i a la gestió i el control de ris-

cos. Així, el banc central recomana a les entitats de crèdit que supervisa que

no concentrin més del 15% dels dipòsits totals, inclosos els interbancaris, en

un titular i que els deu dipòsits individuals més elevats no superin el 50%

dels dipòsits totals.
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Pel que fa al finançament, són vigents els límits sobre grans riscos

establerts per la directiva bancària i s’apliquen criteris més restrictius en el

cas dels riscos amb els gestors de les entitats de crèdit, amb accionistes sig-

nificatius i amb entitats no financeres en les quals es mantingui una parti-

cipació igual o superior al 10%. Una altra limitació sobre riscos estableix en

un màxim del 200% dels recursos propis els actius concentrats en un sec-

tor econòmic o en activitats econòmiques que tinguin un factor de risc

comú.

Per acabar, cal indicar que el capital inicial mínim requerit per als

bancs és de 5 milions de lliures irlandeses i per a les buildings societies, d’1

milió de lliures.

Dimensió i concentració

Al llarg d’aquesta dècada el nombre d’entitats integrants del sector

bancari irlandès s’ha incrementat de manera considerable, la qual cosa dife-

rencia el país de la tendència general observada als països europeus, on la

dimensió del sector –mesurada pel nombre d’entitats de crèdit que hi ope-

ren– s’ha reduït.

En efecte, a Irlanda, la composició del sector bancari ha passat de 47

entitats, el 1989, sense incloure les cooperatives de crèdit, a les 63 existents

el 1996; és a dir, un creixement net de 16 entitats de crèdit, tot i la raciona-

lització del sector de les building societies, que s’ha reduït de 9 a 5 entitats.

Les 20 noves entitats són bàsicament bancs estrangers i filials especialitzades

dels bancs associats.

Entre les cent primeres entitats de crèdit europees figuren dos grups

bancaris irlandesos: l’AIB i el Bank of Ireland,que són amb diferència els més

grans del país, amb uns actius consolidats agregats de més de 10 bilions de

pessetes (46 mil milions de lliures). Segons el banc central, ambdós grups

bancaris dominen el 50% del mercat bancari irlandès, indicador que és il·lus-
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tratiu del nivell de concentració elevat que es dóna en el sector, atesa la difi-

cultat de calcular les quotes de mercat domèstiques de les entitats capda-

vanteres.

El problema del càlcul dels nivells de concentració en el sistema

irlandès s’origina pel seu alt grau d’internacionalització i pel fet que les

dades de balanç disponibles per a cadascuna de les entitats no diferencien

els negocis d’Irlanda dels de l’exterior –i aquests són especialment relle-

vants a Irlanda del Nord i Gran Bretanya–, com tampoc els realitzats amb

no residents. En qualsevol cas, les cinc primeres entitats de crèdit del ràn-

quing concentren un 47% dels actius totals del sistema, que no inclouen

per al càlcul del percentatge el negoci de les sucursals fora de la República

d’Irlanda.

Cal dir que el posicionament a nivell europeu dels dos primers grups

haurà millorat probablement en els darrers dos anys a la vista de l’important

creixement que han enregistrat els seus balanços amb l’adquisició de filials

a l’exterior (vegeu el capítol «Internacionalització-Presència a l’exterior»). En

el cas de l’AIB, el 1997, el balanç consolidat ha augmentat un 44%, fins a

situar-se en 9 bilions de pessetes.

En el futur, la concentració entre les primeres entitats del sector es

podria veure incrementada si la privatització de les tres entitats sota control

estatal les situa en el seu àmbit d’influència. Un altre element que podria

alterar la distribució dels percentatges de negoci en mans dels diferents

grups bancaris és el procés de desmutualització de les building societies, en

el cas que aquestes no siguin capaces de mantenir la seva independència

accionarial.
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Quadre 6.4

RÀNQUING DE GRUPS BANCARIS
A 31 de desembre de 1996 (1), en milers de milions de pessetes

GRUP BANCARI ENTITAT MATRIU

Actius to-
tals con- Posició (2) Actius Recursos Inversions Oficines Personal
solidats totals aliens creditícies

AIB (Allied Irish Bank) 5.727,2 81 3.585,3 1.848,9 1.605,9 300 9.492

Bank of Ireland 4.316,5 97 3.839,7 2.531,3 2.360,8 330 6.000

Ulster Bank 1.902,5 n.d. 1.216,9 682,3 572,3 111 4.318

Irish Permanent 1.083,9 n.d. 969,1 526,8 688,1 184 1.374

First National Building Soc.(3) 661,6 n.d. 665,2 468,3 455,8 174 727

Anglo Irish Bank Corp. 525,8 330 479,0 256,4 285,5 6 260

EBS Building Society 452,1 n.d. 452,1 339,0 335,8 160 600

ACC Bank 355,9 n.d. 352,2 236,0 241,0 52 588

TSB Bank 313,0 414 313,0 278,6 171,5 77 1.100

ICC Bank 290,6 n.d. 291,2 135,4 203,9 6 308

Concentració 5 primeres

entitats 47,5% 50,4% 57,9%

(1) Excepte Anglo Irish, a 30-9-96; TSB Bank, a 31-10-96, i Bank of Ireland, a 31-3-97.
(2) Posició al rànquing d’entitats bancàries europees publicat per la revista «The Banker» el setembre de 1997. El ràn-
quing no informa de les building societies ni dels bancs públics irlandesos. L’Ulster Bank s’inclou en les dades consoli-
dades de la seva entitat matriu. Tipus de canvi a finals de 1996, 1 £IR = 219,452 pessetes.
(3) El setembre de 1998 s’ha convertit en banc i ha adoptat el nom de First Active.
Fonts: Informes Anuals de les entitats i elaboració pròpia.

Servei bancari

Oficines i empleats

A 31 de desembre de 1996,el sistema bancari irlandès comptava amb

2.235 oficines i 28.500 empleats. La xifra d’oficines inclou les 532 coopera-

tives de crèdit existents en aquella data, segons la distribució que es presen-

ta en el quadre 6.2 sobre mitjans operatius, tot i que es tracta d’entitats d’àm-

bit local i de dimensions molt petites –la plantilla mitjana és d’entorn de tres

persones–.
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En canvi, aquestes entitats s’han exclòs del quadre 6.5, on es mostra

l’evolució enregistrada per l’estructura organitzativa de les entitats de crèdit

que desenvolupen majoritàriament la funció de banca minorista: els bancs

associats i les entitats pertanyents als seus grups bancaris, la caixa d’estalvis

TSB Bank, les building societies i l’ACC Bank, com també la de la plantilla de

la resta de bancs autoritzats.

Així, en el període 1990-1996, el nombre d’oficines de les entitats de

crèdit de banca al detall s’ha incrementat només en 18 noves implantacions.

En canvi, les plantilles ho han fet en 3.400 empleats, un augment del 19%. La

causa d’aquest comportament dispar es troba bàsicament en la diversificació

d’activitats que ha emprès el sector, que ha potenciat la creació de filials

especialitzades en banca d’inversions i en serveis de finançament especialit-

zat a empreses, i en el positiu desenvolupament del Centre de Serveis

Financers Internacionals, on les primeres entitats operen a través de filials

constituïdes expressament.

Quadre 6.5

OFICINES I EMPLEATS DE BANCS, CAIXES I BUILDING SOCIETIES
A 31 de desembre

Oficines Empleats

1990 1996 1990 1996

Bancs associats, ACC Bank i TSB Bank 949 967 17.900 21.300

Building societies (*) n.d. 736 n.d. 2.700

Subtotal – 1.703 – 24.000

Altres bancs autoritzats n.d. n.d. 1.800 2.400

TOTAL – 1.703 – 26.400

(*) Irish Permanent (banc des de 1994), First National (banc des de 1998), EBS Building Society, ICS Building Society,
Irish Nationwide i Norwish Irish.
Fonts: Irish Bankers’ Federation, Annual Review 1996-97; Irish Mortgage & Savings Association, Annual Review 1996-

97; Informes Anuals de les entitats i elaboració pròpia.
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Ràtios de servei bancari

A Irlanda hi havia 4,7 oficines per cada 10.000 habitants i el promig

d’empleats per oficina era de 14,1 empleats. Això fa que en una comparació a

nivell europeu, el país se situï en una posició intermèdia en termes de densi-

tat d’oficines i entre aquells en què les dimensions d’aquestes són considera-

bles. D’altra banda, la relació entre empleats bancaris i població total és també

similar a la mitjana comunitària però,en aquest cas,amb una tendència a l’alça.

Quadre 6.6

RÀTIOS DE SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

1990 1996

Oficines/ Empleats/ Empleats/ Oficines/ Empleats/ Empleats/
10.000 hab. oficina 1.000 hab. 10.000 hab. oficina 1.000 hab.

Bancs associats,
ACC Bank i TSB Bank 2,7 18,9 5,1 2,7 22,0 5,9

Building societies n.d. n.d. n.d. 2,0 3,7 0,7

TOTAL – – – 4,7 14,1 6,6

Fonts: Irish Bankers’ Federation, Annual Review 1996-97, Irish Mortgage & Savings Association, Annual Review 1996-

97 i elaboració pròpia.

Internacionalització

En els darrers anys l’obertura a l’exterior del sistema bancari irlandès

ha evolucionat de manera paral·lela a la de la seva economia, fins a presen-

tar uns indicadors de penetració força més elevats del que s’esperaria d’un

dels països més petits de la Unió Europea. Aquesta circumstància queda sufi-

cientment il·lustrada al quadre 6.7, que recull els saldos actius i passius deri-

vats de l’activitat internacional del grup de bancs autoritzats, mesurada per

la suma dels saldos amb no residents, en pessetes i en divises, i els de resi-

dents en divises.

En els darrers cinc anys, el volum de negoci amb l’exterior ha aug-

mentat respecte de l’activitat total. Els saldos passius han passat del 44%, el
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1991,al 57%,el 1996. Els recursos de particulars i empreses no residents,que

ascendeixen a 2,4 bilions de pessetes (10,9 mil milions de lliures irlandeses),

s’han més que triplicat. De la mateixa manera,els saldos de residents en divi-

ses s’eleven a 1,2 bilions de pessetes, cinc vegades més que fa cinc anys. A

l’actiu, els creixements enregistrats han estat també molt importants.

Quadre 6.7

ACTIVITAT INTERNACIONAL DEL GRUP DE BANCS AUTORITZATS
A 31 de desembre, en milions de lliures irlandeses

1991 1996

SALDOS ACTIUS

No residents, en lliures i divises 7.339 38.764

Bancs 5.505 18.735

Altres 1.834 20.029

Residents, en divises 6.311 11.253

Bancs 4.002 4.192

Altres 2.309 7.061

TOTAL 13.650 50.017

SALDOS PASSIUS

No residents, en lliures i divises 9.300 37.227

Bancs 5.995 26.351

Altres 3.305 10.876

Residents, en divises 5.933 9.602

Bancs 4.015 4.164

Altres 1.918 5.438

TOTAL 15.233 46.829

Promemòria: Actiu total = Passiu total 34.802 81.592

Fonts: Central Bank of Ireland, Annual Report, i elaboració pròpia.

A més de la liberalització dels moviments de capitals,els altres factors

que més han influït en aquesta progressió han estat el desenvolupament del

Centre de Serveis Financers Internacionals, les estratègies de creixement de

les primeres entitats de crèdit a la recerca de noves fonts d’ingressos, l’aug-

ment del comerç exterior irlandès i la presència de multinacionals al país.
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EL CENTRE DE SERVEIS FINANCERS

INTERNACIONALS

El Centre de Serveis Financers Internacionals (International Financial

Services Centre –IFSC–) s’ha constituït en el motor de la internacionalit-

zació del sistema bancari irlandès, al qual ha aportat prestigi i dinamis-

me.

Establert a Dublín el 1987 per iniciativa del Govern irlandès, s’ha con-

vertit en un centre financer mundial d’una certa significació, on s’ha ins-

tal·lat un ampli ventall d’entitats financeres que pertanyen bàsicament als

sectors bancari, d’inversió col·lectiva, assegurador i de gestió de capitals.

Les activitats s’han de realitzar per compte de no residents i, en la majo-

ria dels casos, en moneda estrangera. Per encoratjar la implantació d’em-

preses, el Govern ofereix un conjunt ampli d’incentius fiscals, d’entre els

quals destaca una menor fiscalitat dels beneficis, amb una taxa del 10%

de l’impost sobre societats, força inferior al tipus general del 32% que, des

del mes d’abril de 1997, aplica el país. Aquesta concessió impositiva, auto-

ritzada per la Unió Europea, té vigència fins a l’any 2005. A partir d’a-

quest moment, i fins a l’any 2025, el tipus vigent serà del 12,5%.

La importància del Centre no procedeix només de la seva contribució a

reforçar el prestigi internacional de la banca irlandesa, sinó que descan-

sa també en els compromisos d’ocupació que ha generat, estimats pel

banc central en 5.500 llocs de treball, i en la contribució a la Hisenda

Pública irlandesa que, el 1997, ha superat els 200 milions de lliures

(60.000 milions de pessetes).

A finals de 1996, s’havien aprovat 517 projectes per establir-hi operacions,

dels quals 391 s’estan desenvolupant de manera activa. Per operar al

Centre de Serveis Financers Internacionals es requereix una primera apro-

vació de l’Autoritat de Desenvolupament Industrial d’Irlanda (Industrial

Development Authority of Ireland –IDA–). Després, el projecte se sotmet a
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l’avaluació d’un comitè assessor del Ministre d’Hisenda, integrat per repre-

sentants de la IDA i de les autoritats de control, és a dir, del Central Bank

of Ireland, Ministeri d’Hisenda i Ministeri d’Indústria i Ocupació. Final-

ment, el Ministre d’Hisenda emet el certificat que autoritza el sol·licitant a

desenvolupar el projecte. La data límit per a l’aprovació de projectes és el

31 de desembre de l’any 2000. Per operar com a banc, es requereix també

la llicència bancària del banc central.

El sector bancari té una presència destacada al Centre, ja que molts bancs

internacionals i els primers bancs irlandesos hi han establert representa-

cions, ja sia directament o a través de filials constituïdes expressament, per

desenvolupar activitats internacionals. Segons un informe recent, 22 dels

50 primers bancs del rànquing mundial que publica «The Banker» hi han

establert operacions.El Central Bank of Ireland supervisa l’activitat bancà-

ria i altres tipus de negoci, com ara gestió de fons, divises, accions, bons,

mercats de productes bàsics i intermediació financera. Les entitats d’asse-

gurances s’exclouen de les seves funcions de control, que són exercides pel

Ministre d’Indústria i Ocupació. A 31 de desembre de 1996, els projectes

supervisats pel banc central eren 178.

Penetració de la banca estrangera

La presència d’entitats de crèdit europees, americanes, canadenques,

japoneses i australianes converteixen Irlanda en un dels mercats bancaris

més internacionalitzats d’Europa. Segons informa la Federació de Banquers

Irlandesos, un 77% dels 45 bancs i caixes autoritzats per la legislació irlan-

desa són en mans d’entitats de crèdit estrangeres. També, operen al país 13

entitats de crèdit d’altres països de la Unió Europea que tenen obertes sucur-

sals en base al principi de lliure establiment contingut a la segona directiva

de coordinació bancària i altres 72 entitats que, sense mantenir una presèn-

cia física en el territori, treballen en règim de prestació de serveis des dels

seus països d’origen.
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Dues de les deu primers entitats irlandeses són filials de grups ban-

caris estrangers: l’Ulster Bank ho és del britànic National Westminster, i el

National Irish Bank, del National Bank of Australia. Tret d’aquestes dues

entitats de clearing, la majoria de bancs estrangers s’han especialitzat en

serveis a les empreses i es classificarien com a bancs de negocis i indus-

trials.

Presència a l’exterior

L’AIB i el Bank of Ireland són les dues úniques entitats de crèdit amb

una implantació a l’estranger realment significativa –en especial al mercat

angloamericà–. En la composició del grup AIB destaquen les filials bancàries

d’Irlanda del Nord –First Trust Bank,amb 77 oficines–,Gran Bretanya –Allied

Irish Bank (GB), amb 36 oficines– i els Estats Units –First Maryland Bank

(FMB) és el més important–. La internacionalització ha continuat el 1997, al

llarg del qual el grup ha completat l’adquisició d’una de les primeres entitats

de crèdit poloneses –Wielkopolski Bank Kredytowy– i del Dauphin Deposit

Corporation,de Pensilvània,que, fusionat amb l’FMB,se situa entre els 50 pri-

mers bancs nord-americans.

Pel que fa al Bank of Ireland, ha centrat l’expansió internacional a

Irlanda del Nord i Gran Bretanya, on l’entitat matriu opera directament a tra-

vés de 42 i 31 oficines, respectivament. La presència a Gran Bretanya s’ha

reforçat el 1997 amb l’adquisició de la building society Bristol & West (159

oficines i uns actius totals d’1,7 bilions de pessetes). Cal destacar també la

participació del 23,5% del banc en el Citizens Financial Group, que és el ter-

cer grup bancari de l’estat nord-americà de Nova Anglaterra i és filial del

Royal Bank of Scotland.

Per acabar, cal mencionar que l’Ulster Bank té una xarxa de 90 ofici-

nes a Irlanda del Nord.



Rendibilitat

En els darrers anys, els beneficis de les entitats de crèdit irlandeses

han millorat considerablement. Així, la rendibilitat sobre actius totals mitjans

de l’agregat dels principals grups bancaris –AIB, Bank of Ireland, National

Irish, TSB i Ulster Bank– ha augmentat des del nivell relativament baix del

0,5%, de 1990, a l’1,2%, de 1996. Aquesta positiva evolució ha estat deguda

principament a la favorable conjuntura econòmica del país, a la reducció de

la morositat i a la contribució de l’activitat internacional, com també al con-

trol de les despeses d’explotació,que ha permès una reducció de la ràtio d’e-

ficiència, la qual ha passat, en el mateix període, del 71% al 62% (en aquest

càlcul s’inclou també l’ACC Bank).
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Gràfic 6.2

EVOLUCIÓ DEL RESULTAT CONSOLIDAT DELS BANCS 
DE «CLEARING» IRLANDESOS(1)

(Després d’impostos)
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(1) AIB, Bank of Ireland, National Irish, Ulster Bank i TSB Bank.
Fonts: Irish Banks’ Information Service (IBIS), Irish Banking, Fact File, i elaboració pròpia.
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A continuació es presenta el compte de resultats agregat del sector,

basat en els estats consolidats dels exercicis 1995 i 1996, que ha estat dis-

ponible per primera vegada el 1998, amb la seva publicació en l’estudi anual

sobre la rendibilitat dels bancs que edita l’OCDE.

Quadre 6.8

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT. TOTAL ENTITATS(1)

En percentatge sobre els actius totals mitjans

1995 1996

Ingressos financers 7,63 6,98

Despeses financeres (4,66) (4,45)

Marge financer 2,97 2,53

Comissions netes 0,92 0,83

Resultats per operacions financeres 0,34 0,37

Marge ordinari 4,23 3,73

Despeses d’explotació (2,51) (2,15)

De les quals, de personal (1,48) (1,25)

Marge d’explotació 1,72 1,58

Provisions, netes (0,16) (0,13)

Altres resultats, net (0,06) 0,01

Resultat abans d’impostos 1,50 1,46

Impostos (0,43) (0,42)

Resultat després d’impostos 1,07 1,04

Promemòria: Actius totals mitjans,
en milions £IR 72.153,8 87.194,3

(1) Estats financers consolidats del conjunt format pels 40 bancs constituïts a Irlanda, les building societies, els bancs
públics i la caixa d’estalvis.
Fonts: OCDE,Bank Profitability 1998, i elaboració pròpia.

Solvència

La legislació irlandesa obliga les entitats de crèdit a mantenir una

ràtio mínima de solvència del 8%, que és la d’aplicació general en tot l’àmbit

de la Unió Europea. Això no obstant, a la pràctica, les entitats adopten una
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actitud de major prudència i la majoria de bancs mantenen una ràtio míni-

ma del 10%. Les building societies presenten una situació més folgada, amb

uns recursos propis que representen un 14,3% dels actius de risc ponderats.

Pel que fa a les cooperatives de crèdit, que no estan subjectes a la

directiva comunitària, l’indicador analitzat per mesurar la capacitat dels

recursos propis és la relació entre les reserves i els actius. A finals de 1996,

amb dades provisionals, la proporció era del 10,7% i observa una tendència

a la baixa en els darrers quatre anys.
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VII. EL SISTEMA BANCARI DE FINLÀNDIA

7.1. Organització institucional

L’estructura del sistema bancari finlandès està regulada per la Llei

d’Entitats de Crèdit, que va entrar en vigor l’1 de gener de 1994, i que incor-

pora el contingut de la primera i segona directives de coordinació bancària

i les directives relatives al coeficient de solvència, a la supervisió d’entitats

de crèdit en base consolidada i a grans riscos.

La Llei d’Entitats de Crèdit distingeix dues categories d’entitats: els

bancs de dipòsit i les altres entitats de crèdit. La primera categoria comprèn

els bancs comercials, les caixes d’estalvis i els bancs cooperatius, i són les

úniques entitats autoritzades a captar fons del públic en forma de dipòsits,

per la qual cosa estan obligades a pertànyer a un fons de garantia de dipò-

sits. Cada subgrup de bancs de dipòsit està, al seu torn, regulat per una llei

sectorial (Llei de Bancs Comercials, Llei de Caixes d’Estalvis i Llei de Bancs

Cooperatius), que inclou normes sobre la creació, administració i liquidació

d’entitats. Les altres entitats de crèdit poden desenvolupar totes les activi-

tats bancàries previstes a la Llei d’Entitats de Crèdit, amb l’excepció abans

esmentada, de manera que es financen bàsicament als mercats monetaris i

de capitals. Formen part d’aquesta categoria les entitats de finançament, les

societats hipotecàries i les institucions de crèdit especial, la major part de

les quals són filials dels bancs comercials i, per tant, pertanyen al seu grup

financer.

El Banc de Finlàndia (Suomen Pankki) és el banc central del sis-

tema bancari finlandès. Els seus objectius, tasques i organització estan re-

gulats per la Llei del Banc de Finlàndia, que ha entrat en vigor a comen-

çaments de 1998. Tanmateix, el Banc de Finlàndia no té encomanada de

forma directa la supervisió del sistema bancari, responsabilitat que recau
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sobre l’Autoritat de Supervisió Financera, un organisme vinculat al banc

central però que actua amb total independència en l’àmbit de les seves

responsabilitats. Ambdues institucions estan subordinades al Parlament.

En la seva configuració actual, l’Autoritat de Supervisió va començar

a operar l’1 de gener de 1993 i les seves funcions estan estrictament defini-

des en la Llei de l’Autoritat de Supervisió Financera. En aquest sentit, con-

trola que l’actuació de les entitats sotmeses a la seva supervisió s’ajusti en

tot moment a tota la normativa que els és d’aplicació, prestant especial

atenció als riscos bancaris i la seva gestió; emet normes i recomanacions i

participa en la preparació de les lleis i els decrets, i té àmplies facultats ins-

pectores i per demanar informació a les entitats supervisades. També diri-

geix i supervisa les activitats de l’Autoritat Inspectora de les caixes d’estal-

vis i de la Cooperativa central dels bancs cooperatius, que constitueixen el

primer nivell de supervisió d’aquests dos grups de bancs de dipòsit.

Les funcions de l’Autoritat de Supervisió Financera s’estenen als

bancs de dipòsit i altres entitats de crèdit, societats de valors, societats ges-

tores de fons i als mercats de valors (borsa i mercats de derivats). No té

jurisdicció sobre les entitats d’assegurances, si bé hi ha en estudi una pro-

posta en aquest sentit.

Finalment, el Ministeri de Finances també té competències en matè-

ria de supervisió bancària, ja que és l’autoritat responsable de redactar la

legislació sobre mercats financers i de donar i revocar permisos per operar.

El gràfic 7.1 presenta de forma resumida la composició del sistema

bancari de Finlàndia.
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7.2. Estructura del sistema

A la fi de 1996, operaven a Finlàndia un total de 350 bancs de dipò-

sit: 12 bancs comercials (4 dels quals eren sucursals de bancs estrangers),

40 caixes d’estalvis i 298 bancs cooperatius. Addicionalment, 23 entitats

de crèdit oferien els seus serveis de finançament especialitzat al mercat

finlandès. A continuació es descriuen les característiques principals de

cadascun dels grups. En aquest sentit, els quadres 7.1 i 7.2 resumeixen la

importància relativa d’aquests grups dins del sistema creditici finlandès

en funció, respectivament, de les principals magnituds de negoci gestiona-

des i, pel que fa als bancs de dipòsit, dels seus mitjans operatius.
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Quadre 7.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA CREDITICI
A 31 de desembre de 1996

Entitats Recursos
Actius Crèdits aliens (*)

Nombre % % % %

Bancs comercials 12 3,2 67,0 55,5 63,5

Caixes d’estalvis 40 10,7 3,3 3,9 4,2

Bancs cooperatius 298 79,9 16,2 21,4 19,9

TOTAL BANCS DE DIPÒSIT 350 93,8 86,5 80,8 87,5

Altres entitats de crèdit 23 6,2 13,5 19,2 12,5

TOTAL ENTITATS DE CRÈDIT 373 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:
Total, en milers de milions
de marcs finlandesos 728,4 361,8 495,1

(*) Inclou dipòsits i altres fons del públic i d’entitats públiques, i emprèstits. No inclou el deute subordinat.
Fonts: Finnish Bankers’ Association, Statistics Finland, Financial Supervision Authority i elaboració pròpia.

Quadre 7.2

BANCS DE DIPÒSIT: MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1996

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Bancs comercials 633 36,3 18.649 65,5

Caixes d’estalvis 242 13,9 1.694 6,0

Bancs cooperatius 870 49,8 8.119 28,5

TOTAL BANCS DE DIPÒSIT 1.745 100,0 28.462 100,0

Fonts: Finnish Bankers’ Association, Finnish Financial Markets 1997, i elaboració pròpia.

Bancs comercials

Els bancs comercials, a l’igual que la resta de categories de bancs de

dipòsit, es distingeixen per la seva forma jurídica, societats per accions en

aquest cas.
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Es tracta del grup menys nombrós d’entitats de dipòsit, però que, en

canvi, concentren la major part del negoci bancari: un 67% dels actius totals

del sistema creditici, un 55,5% dels crèdits i un 63,5% dels recursos aliens.

Tanmateix, la seva xarxa d’oficines només representa el 36,3% del total,

mentre que els seus 18.649 empleats suposen el 65,5% de l’ocupació

bancària.

Els bancs comercials, en particular els de major dimensió, s’han

estructurat sota la forma de grups financers, i inclouen entitats de finança-

ment, societats hipotecàries, fons d’inversió, societats de borsa, immobilià-

ries i asseguradores.

El quadre 7.3 mostra com dues entitats concentren el 78,1% del

total d’actius de la banca comercial. Merita Bank Ltd. és el banc de major

dimensió; pertany al Grup Merita, i és el resultat de la fusió, el juny de 1995,

dels dos primers bancs finlandesos, el Union Bank of Finland Ltd. i el

Kansallis-Osake-Pankki. El gener de 1998 va entrar en procés de fusió amb

el Nordbanken, quart grup bancari de Suècia, de propietat estatal, amb l’ob-

jectiu de crear un grup bancari líder dels països nòrdics i la regió bàltica i

amb una posició forta als dos mercats domèstics. L’abril de 1998 va néixer

el nou grup MeritaNordbanken. El Merita Bank i el Nordbanken són filials al

cent per cent del MeritaNordbanken i continuen operant amb els seus

noms, si bé la gestió correspon a un únic Consell d’Administració i Comitè

Executiu. MeritaNordbanken és al seu torn propietat de dues societats hol-

ding: Merita Ab (amb un 40% del capital i un 50% dels drets de vot) i

Nordbanken Holding (amb un 60% del capital i un 50% dels vots), que cotit-

zen als respectius mercats de valors domèstics.

Per la seva banda, Postipankki Ltd. és l’únic banc de dipòsit fin-

landès de propietat estatal. El 1988 es va transformar en societat per

accions i, des de 1991, pertany a la categoria dels bancs comercials, desen-

volupant un tipus de banca universal. A la fi de 1996 operava a través de 78

oficines pròpies i de 700 oficines de la xarxa postal. Tanmateix té previst 
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Quadre 7.3

BANCS COMERCIALS QUE OPEREN A FINLÀNDIA.
DADES INDIVIDUALS
A 31 de desembre de 1996

Actius totals

m.m. marcs m.m. Oficines Empleats
finlandesos pessetes

Merita Bank Ltd. 265,0 7.474,9 485 11.747

Postipankki Ltd. (*) 116,0 3.272,0 78 5.040

OKOBANK 45,6 1.286,2 2 562

Okopankki Oy 6,7 189,0 21 429

Skopbank 4,8 135,4 1 91

Bank of Aland Ltd. 4,2 118,5 26 285

Interbank Ltd. 2,7 76,2 6 100

OP-Kontipankki Oy 0,7 19,7 1 28

Total bancs domèstics 445,7 12.571,9 620 18.282

Total banca estrangera 42,1 1.187,5 13 367

Total banca comercial 487,8 13.759,4 633 18.649

(*) A partir de 1998 ha canviat la denominació per Leonia Bank Ltd.
Fonts: Finnish Bankers’ Association, Finnish Financial Markets 1997, i elaboració pròpia.

que a la fi de 1998 la seva xarxa global s’hagi reduït a 540 oficines, com a

contrapartida al major ús dels serveis de banca telefònica i electrònica per

part dels seus clients. El grup Postipankki es troba també involucrat en un

procés de concentració impulsat per l’Estat finlandès que, l’octubre de

1997, va decidir d’unir sota una societat holding de nova creació, les dues

entitats de crèdit de propietat estatal: el banc comercial Postipankki Ltd. i la

institució de crèdit especial Finnish Export Credit Ltd., que es farà càrrec

del negoci de banca corporativa i internacional. A la fi de 1996, la societat

Finnish Export Credit Ltd. gestionava un balanç de 44.734 milions de marcs

finlandesos (aproximadament 1,2 bilions de pessetes). El nou grup, nascut

el desembre de 1997, ha rebut la denominació de Leonia, i les dues entitats

implicades en l’operació de concentració també han canviat els seus noms.

El banc Postipankki ha passat a denominar-se Leonia Bank, mentre Leonia

Corporate Bank és el nom actual del Finnish Export Credit.
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El tercer banc comercial finlandès per dimensió és l’OKOBANK

(Osuuspankkien Keskuspankki Oy). Aquesta entitat, juntament amb

l’Okopankki Oy i l’OP-Kontipankki Oy estan incloses en la categoria de

bancs comercials per la seva condició de societats per accions. Tanmateix,

són entitats estretament vinculades al grup de bancs cooperatius,

l’OKOBANK Group i, per tant, les seves característiques s’expliquen en

aquest apartat.

Respecte a la presència de la banca estrangera, a la fi de 1996 opera-

ven a Finlàndia 4 sucursals de bancs estrangers (Citibank, Crédit Agricole

Indosuez, i els suecs Skandinaviska Enskilda Banken i Svenska

Handelsbanken). Aquest darrer va adquirir el 1995 els actius sans de

Skopbank –antiga institució central de les caixes d’estalvis i entitat bancària

més afectada per la crisi financera de començaments dels anys noranta–.

Per aquest motiu és el banc estranger de major dimensió: concentra més de

la meitat de tots els actius dels bancs estrangers i és l’únic que ofereix ser-

veis de banca al detall a través de les seves 10 oficines. La resta de bancs

estrangers només són actius en els segments de banca corporativa i d’inver-

sions.

Caixes d’estalvis

El sector de les caixes d’estalvis està format per 40 entitats que, amb

una xarxa de 242 oficines i 1.694 empleats, concentren el 3,3% dels actius,

el 3,9% dels crèdits i el 4,2% dels recursos aliens del sistema creditici fin-

landès. Són entitats de petita dimensió i de naturalesa fundacional, llevat de

l’Aktia Bank, que és una societat per accions, propietat de la resta de caixes

d’estalvis, que actua com a institució central del grup. Un 25% del capital de

l’Aktia Bank està, des de 1996, en mans de la primera caixa d’estalvis sueca,

la Swedbank.

Aquest sector s’ha reduït considerablement en els darrers anys, ja

que ha estat el més afectat per la recent crisi financera que ha conduït a
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una reorganització important. En concret, el setembre de 1991 el Bank of

Finland es va veure obligat a assumir el control de l’aleshores entitat central

del sector, el Skopbank, el negoci sa del qual va ser finalment venut al banc

suec Svenska Handelsbanken el 1995. D’altra banda, el setembre de 1992,

43 caixes d’estalvis regionals es van agrupar i van crear el Savings Bank of

Finland (SBF) com a mesura per fer front a les seves dificultats financeres.

Tanmateix, el nou model no va funcionar i, l’octubre de 1993, el Savings

Bank of Finland va ser venut a parts iguals als seus quatre principals compe-

tidors domèstics, una vegada traspassats els actius problemàtics a la societat

de nova creació Asset Management Company Arsenal Ltd.

Bancs cooperatius

El sistema finlandès de banca cooperativa s’organitza al voltant del

Grup Okobank que, a la fi de 1996, comprenia 298 bancs cooperatius d’àm-

bit local que concentraven el 16,2% dels actius, el 21,4% dels crèdits i prop

del 20% dels recursos aliens del conjunt del sistema creditici, i disposaven

de 8.119 empleats i 870 oficines. L’operativa del Grup Okobank se centra

especialment en les famílies i les petites i mitjanes empreses, i té una posi-

ció dominant en l’àmbit rural.

La Cooperativa Central del Grup Okobank, propietat dels bancs co-

operatius, és la institució central del grup. Entre les seves funcions estan les

d’oferir serveis centralitzats als bancs membres i les de representació.

D’altra banda, l’Osuuspankkien Keskuspankki Oy (OKOBANK) ope-

ra com a banc central del sistema cooperatiu finlandès. És una societat per

accions i, com a tal, es classifica a la categoria de bancs comercials i opera

també com a banc comercial independent. Compta amb diverses filials

bancàries i financeres.

Com a conseqüència d’una modificació de la Llei de Bancs

Cooperatius d’agost de 1996, el Grup Okobank va iniciar, el juliol de 1997, una
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nova forma d’operativa conjunta segons la qual es considera que l’esmentat

Grup és un únic banc a efectes del compliment del coeficient de solvència,

liquiditat i grans riscos. En aquest sentit, la Cooperativa Central desenvolupa

funcions de supervisió. Aquest nou sistema ha implicat una decisió individual

de cada banc cooperatiu sobre si es volia o no comprometre a aquest sistema

de responsabilitat solidària. El juliol de 1997, 250 bancs cooperatius s’havien

adherit al nou sistema, mentre que 44 bancs cooperatius van optar per roman-

dre fora del Grup OKOBANK. Les funcions d’institució central per a aquests

bancs cooperatius no adherits al Grup OKOBANK les desenvolupa Aktia Bank,

la institució central del sector de les caixes d’estalvis.

Altres entitats de crèdit

La categoria d’altres entitats de crèdit comprèn, bàsicament, les enti-

tats de finançament i les societats hipotecàries, les quals no poden captar

fons del públic en forma de dipòsit i en la seva gran majoria són filials dels

principals bancs comercials. Les entitats de finançament desenvolupen acti-

vitats de factoring, leasing, forfaiting i targetes de crèdit i es financen sobre-

tot mitjançant l’emissió de certificats de dipòsit. Pel que fa a les societats

hipotecàries, estan especialitzades a proporcionar finançament a llarg termi-

ni als clients corporatius dels seus bancs matrius. No estan, en canvi, espe-

cialitzades en el finançament de l’habitatge, funció que desenvolupen direc-

tament els bancs de dipòsit. Els recursos els obtenen mitjançant l’emissió

de bons als mercats de capitals.

També formen part d’aquesta categoria un grup d’institucions de

crèdit especial, de titularitat pública (estatal o municipal), que tenen com a

finalitat el finançament de sectors i projectes d’interès preferent. Pertanyen

a aquest grup el Finnish Export Credit Ltd. (finançament d’exportacions),

Kera Ltd. (desenvolupament regional i finançament a petites i mitjanes

empreses), Municipality Finance Ltd. (finançament de les administracions

locals), Municipal Housing Finance Ltd. (finançament oficial a l’habitatge) i

el Nordic Investment Bank, entre d’altres.
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En conjunt, la categoria d’altres entitats de crèdit concentra el 13,5%

dels actius del sistema, si bé la seva quota en el mercat del crèdit és força

superior, d’un 19,2%.

Finalment, al quadre 7.4 es presenta l’estructura de balanç per a

cadascuna de les categories d’entitats de crèdit, per tal de comprovar les

diferències més significatives en relació amb la seva activitat.

Quadre 7.4

ESTRUCTURA DE BALANÇ PER CATEGORIES D’ENTITATS DE CRÈDIT
A 31 de desembre de 1996, en percentatge

Bancs Bancs Caixes Bancs Altres entitats
comercials estrangers d’estalvis cooperatius de crèdit

Tresoreria 1,5 1,0 2,1 1,0 0,0

Entitats de crèdit 21,2 35,6 5,9 13,9 5,2

Inversions creditícies 43,9 11,6 58,6 65,7 70,6

Renda fixa 21,1 37,3 23,0 6,9 19,0

Renda variable 5,5 0,5 0,8 1,4 0,7

Altres comptes 6,8 14,0 9,6 11,0 4,5

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

Entitats de crèdit 20,3 20,2 2,9 4,2 17,7

Dipòsits 46,9 19,7 84,5 81,4 2,6

Emprèstits 17,6 43,5 2,1 1,9 60,0

Altres comptes 10,5 16,4 1,7 1,9 9,3

Recursos propis 4,7 0,2 8,8 10,6 10,4

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

Promemòria:
Actiu = Passiu,
en m.m. marcs finlandesos 445,8 42,1 23,9 118,0 98,6

Fonts: Statistics Finland i elaboració pròpia.
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7.3. Característiques generals

Dimensió i concentració

A escala internacional, la dimensió dels grups bancaris finlandesos

és modesta. Sols tres grups tenen la dimensió suficient per aparèixer al ràn-

quing de les 500 entitats bancàries europees per actius totals publicat per

la revista «The Banker», el primer dels quals –el grup Merita– ocupava a la fi

de 1996 el lloc 69 del rànquing europeu i el 124 del rànquing mundial.

D’altra banda, el nou grup MeritaNordbanken, nascut l’abril de 1998 de la

fusió del grup Merita amb el banc suec Nordbanken, ocuparia la posició 45

del rànquing europeu.

Quadre 7.5

DADES CONSOLIDADES DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

Actius Recursos Crèdits Oficines EmpleatsGrup totals Posició (1)

aliens

Merita 7.670,9 69 5.282,3 4.130,7 559 13.943

OKOBANK (2) 4.240,7 – 3.470,9 2.734,0 892 9.978

Postipankki (3) 3.342,2 113 2.210,9 1.351,6 780 5.454

Concentració 1 grup 37,3% 37,8% 40,5%

Concentració 2 grups 58,0% 62,7% 67,3%

Concentració 3 grups 74,2% 78,5% 80,5%

(1) Posició, per saldo d’actius totals, al rànquing d’entitats bancàries europees publicat per la revista «The Banker» de
setembre de 1997.
(2) Grup de bancs cooperatius i el banc central OKOBANK, ja que operen de manera integrada i sense competència
mútua. A la revista «The Banker» només figura informació sobre el banc central.
(3) Actualment, grup Leonia, arran de l’operació de concentració amb Finnish Export Credit mitjançant la constitució
d’una societat holding, el desembre de 1997.
Tipus de canvi a finals de 1996: 1 marc finlandès = 28,207 pessetes.
Fonts: Informes anuals de les entitats, Statistics Finland i elaboració pròpia.

D’altra banda, el grau de concentració del sistema bancari finlandès

és molt elevat, tal com ho demostren els percentatges que figuren en el qua-

dre 7.5. Per si sol, el Grup Merita concentra més del 37% dels actius totals i

dels recursos aliens del sistema creditici, i la seva cartera de crèdits repre-
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senta més del 40% dels concedits pel conjunt d’entitats de crèdit. Pel que fa

als tres grans grups finlandesos, concentren el 74,2% dels actius, el 78,5%

dels recursos aliens i el 80,5% dels crèdits del sistema.

La recent crisi bancària ha impulsat la concentració dins del sistema

bancari finlandès. La fusió, el juny de 1995, entre els aleshores dos primers

bancs finlandesos, el Union Bank of Finland i el Kansallis-Osake-Pankki, per

crear el Merita és el màxim exponent d’aquest procés de concentració. Així

mateix, la integració sota la societat holding Leonia del grup Postipankki

(actualment Leonia Bank) i de l’entitat de crèdit especial Finnish Export

Credit (actualment Leonia Corporate Bank), esdevinguda el desembre de

1997, és un nou pas en l’esmentat procés.

Internacionalització

Penetració de la banca estrangera

Les primeres filials de bancs estrangers es van establir a Finlàndia a

començaments de la dècada del vuitanta i, des de principis de 1991, es va

autoritzar l’obertura de sucursals per part de la banca estrangera. I, en el

marc del Mercat Únic Europeu, s’han introduït les normes que permeten la

prestació directa de serveis per part d’institucions financeres d’altres països

europeus, sense establir-se al territori finlandès.

A la fi de 1996, estaven establertes al sistema bancari finlandès 4

sucursals de bancs estrangers, de les quals dues ho eren de bancs suecs

(Skandinaviska Enskilda Banken i Svenska Handelsbanken) i concentraven

més del 98% del total d’actius dels bancs estrangers. A la mateixa data, el

balanç dels bancs estrangers representava el 8,6% del conjunt de bancs

comercials i el 5,8% del sistema creditici finlandès.

Durant el 1997, dos bancs danesos, Den Danske Bank i Unibank,van

obrir sucursal al mercat finlandès. Es confirma, doncs, el predomini de la

banca nòrdica entre la banca estrangera establerta a Finlàndia.
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Presència a l’exterior

Durant la dècada dels setanta, els bancs finlandesos van ser autorit-

zats a establir filials a l’estranger i, a començaments dels vuitanta, a obrir-ne

sucursals. A la fi de 1996, sols els tres primers grups tenien presència a l’ex-

terior. El grup Merita disposava de 6 sucursals, 3 filials i 9 oficines de repre-

sentació; el grup Postipankki comptava amb 3 sucursals i 4 oficines de

representació, i el grup OKOBANK amb una sucursal a Estocolm i 5 ofici-

nes de representació.

Presència del sector públic

En tractar l’estructura del sector ja s’ha vist que la presència del sec-

tor públic estatal dins del sistema bancari finlandès es concretava, a finals

de 1996, en la seva participació en el 100% del capital de l’entitat

Postipankki Ltd., el balanç de la qual representava, a la fi de 1996, el 18,4%

dels actius totals gestionats pel conjunt de bancs de dipòsit finlandesos.

Així mateix, també són de titularitat pública la majoria de les institucions de

crèdit especial, les quals no són entitats pròpiament bancàries. Cal recordar

també que una d’elles, el Finnish Export Credit Ltd., ha protagonitzat una

operació d’integració amb Postipankki mitjançant la creació de la societat

holding Leonia, el capital de la qual està íntegrament en mans del Govern

finlandès.

Sistemes de garantia de dipòsits

Des de 1970, els bancs de dipòsit finlandesos estan obligats a pertà-

nyer, en funció de la seva forma jurídica, a un dels tres fons de garantia exis-

tents: el de bancs comercials, el de caixes d’estalvis i el de bancs coopera-

tius. El sistema s’ha caracteritzat tradicionalment per un elevat grau de pro-

tecció al dipositant ja que, fins a la fi de 1997, no estava fixat cap límit

màxim de cobertura per dipositant. A més, cal afegir la resolució que el

Parlament va aprovar el febrer de 1993, segons la qual s’estableix que l’Estat

226 ■ EL SISTEMA BANCARI DE FINLÀNDIA



finlandès ha de garantir que els bancs finlandesos podran complir amb les

seves obligacions amb puntualitat i en qualsevol circumstància.

Tanmateix, des de començaments de 1998, s’ha introduït una garan-

tia màxima de 150.000 marcs finlandesos per dipositant i banc (aproxima-

dament 4,2 milions de pessetes), per sobre de l’establerta a la directiva

comunitària. També està previst que, en el futur, es derogui l’abans esmenta-

da resolució del Parlament.

Rendibilitat

Després de cinc anys de pèrdues, el sistema bancari finlandès va

tornar a presentar, el 1996, una rendibilitat positiva. Els problemes de ren-

dibilitat de la banca finlandesa tenen la seva arrel en la forta expansió de la

seva cartera de crèdits en els darrers anys de la dècada dels vuitanta, que

va conduir a un esclat de la morositat quan, a principis dels noranta, la con-

juntura econòmica es va deteriorar de forma ràpida i notable. Des de 1991,

els sanejaments per insolvències practicats per les entitats bancàries fin-

landeses han ascendit a 67.500 milions de marcs finlandesos (aproximada-

ment 1,9 bilions de pessetes), arribant els practicats el 1992 als 21.416

milions de marcs finlandesos (600.000 milions de pessetes), una quantitat

similar a les pèrdues obtingudes pel conjunt del sector en l’esmentat exer-

cici. La morositat ha afectat en major mesura la cartera de crèdits conce-

dits a empreses, en especial al sector immobiliari, construcció i comerç. La

recuperació de la crisi ha estat molt lenta a causa d’una atonia en la de-

manda de serveis financers, sobretot pel que fa a la demanda creditícia,

que ha contribuït també que els actius totals del sistema s’hagin reduït al

llarg dels darrers anys.

Precisament, el principal motiu de la recuperació de la rendibilitat el

1996 ha estat la caiguda dels sanejaments per insolvències, que en aquest

exercici han estat gairebé la meitat dels practicats el 1995, tot i que conti-

nuen sent superiors als comptabilitzats el 1990, abans que esclatés la crisi
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financera. Aquesta reducció és deguda, bàsicament, a la millora significativa

de la qualitat de la cartera de crèdits dels bancs.

Quadre 7.6

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS 
DELS BANCS DE DIPÒSIT
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ingressos financers 10,51 10,31 9,51 7,58 5,74 5,88 4,84

Despeses financeres (8,57) (8,69) (8.30) (5,93) (4,11) (4,09) (3,10)

Marge financer 1,95 1,63 1,20 1,65 1,64 1,78 1,73

Altres productes ordinaris 1,47 1,44 1,69 1,47 1,38 1,10 1,37

Marge ordinari 3,41 3,06 2,89 3,12 3,02 2,88 3,11

Despeses d’explotació (2,63) (2,66) (2,84) (2,75) (2,62) (2,34) (2,28)

Marge d’explotació 0,78 0,40 0,05 0,36 0,39 0,54 0,83

Sanejaments per insolvències (0,30) (0,87) (2,80) (2,48) (1,61) (0,90) (0,51)

Altres provisions, net (0,27) 0,01 0,06 0,01 0,03 (0,07) (0,05)

Resultats extraordinaris, net 0,18 (0,33) 0,04 0,68 (0,01) 0,05 0,15

Benefici abans 

d’impostos 0,39 (0,80) (2,65) (1,43) (1,20) (0,37) 0,42

Impostos (0,13) (0,04) (0,03) (0,01) (0,02) (0,05) (0,08)

Benefici després 

d’impostos 0,27 (0,84) (2,68) (1,44) (1,22) (0,42) 0,34

Promemòria:
Actius totals mitjans, en
m.m. de marcs finlandesos 708,2 752,2 765,5 757,4 717,4 663,0 637,6

Fonts: Finnish Bankers’ Association, Finnish Financial Markets 1997, i elaboració pròpia.

Així mateix, la caiguda dels tipus d’interès i l’atonia de la demanda

de crèdits han estat pressionant a la baixa els marges financers de les enti-

tats bancàries, que, des de 1993, s’han reduït en xifres absolutes si bé, a

nivell relatiu, el marge financer corresponent a l’exercici 1995 presenta una

millora a causa de la reducció dels actius totals mitjans.
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D’altra banda, davant la pèrdua de rendibilitat, les entitats bancàries

finlandeses han reaccionat amb un control estricte de les seves despeses

d’explotació que, des de 1992, s’han reduït en un terç, de manera que el seu

pes sobre els actius totals mitjans ha passat d’un 2,84% a un 2,28%. Cal tenir

en compte que aquest control s’ha realitzat mitjançant reduccions de planti-

lles i xarxes d’oficines i, per tant, les despeses d’explotació d’aquests darrers

anys inclouen els costos puntuals derivats d’aquestes reestructuracions.

Solvència

A la fi de 1996, el coeficient de solvència del conjunt de bancs de

dipòsit de Finlàndia se situava en el 12,3%. Des de 1992, en què la crisi bancà-

ria va assolir el seu punt màxim, aquest coeficient ha mostrat una tendència

creixent. En aquest sentit, cal dir que, malgrat la magnitud de les pèrdues, la

solvència de les entitats bancàries es va mantenir gràcies a l’ajuda del Govern,

que, el 1992, va subscriure uns certificats de capital preferent emesos pels

bancs per un import total de 8.000 milions de marcs finlandesos, que han d’a-

nar amortitzant progressivament. De fet, a la fi de 1996 els recursos propis

dels bancs de dipòsit finlandesos encara incloïen 6.600 milions de marcs fin-

landesos procedents d’aquest tipus d’ajuda estatal, de manera que, sense

aquest suport addicional, el coeficient de solvència se situaria en el 10,6%.

Així mateix, la reducció de la cartera de crèdits i d’altres actius de

risc del balanç també ha contribuït a aquesta millora del coeficient de

solvència.

Quadre 7.7

EVOLUCIÓ DEL COEFICIENT DE SOLVÈNCIA

1992 1993 1994 1995 1996

Coeficient de solvència (BIS),

en percentatge 10,7 10,7 11,7 12,0 12,3

Font: Autoritat de Supervisió Financera.
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Cal dir que l’ajuda estatal al sector bancari finlandès durant la crisi

bancària va adoptar també altres formes, sobretot pel que fa a les caixes

d’estalvis que, com ja s’ha comentat en l’apartat relatiu a aquestes entitats,

van ser el col·lectiu més afectat. L’import net del total d’ajudes públiques

prestades al sector bancari finlandès entre 1991 i 1996 ha ascendit a 71.000

milions de marcs finlandesos, és a dir, uns 2 bilions de pessetes, equivalents

a un 12% del PIB finlandès de 1996. D’aquest total, 50.000 milions de marcs

finlandesos correspon a quantitats efectivament desemborsades, mentre

que la resta són garanties atorgades.

Evolució de l’estructura de mercat

Tal com posa de manifest el quadre 7.8, l’estructura del sector ban-

cari finlandès ha experimentat una radical transformació des de principis

de la dècada dels noranta, propiciada per la recessió econòmica i la conse-

güent crisi financera. La conseqüència més significativa d’aquesta conjuntu-

ra ha estat la reestructuració del sector de caixes d’estalvis, el pes de les

quals s’ha reduït de forma dràstica, en passar de 150 entitats el 1990 a

només 40 el 1996. I encara ha estat més rellevant la disminució de la seva

quota de mercat que, mesurada pel seu balanç total, ha passat d’un 16,6% a

un 3,8%. La reducció ha estat d’un 15,9% a un 4,8% en el cas de la quota

per recursos aliens.

La disminució en el nombre de caixes d’estalvis no reflecteix per

tant un procés de concentració sinó un cert desmantellament del sector.

Recordem de nou que el sector de les caixes d’estalvis va ser el més afectat

per la crisi financera, crisi que es va saldar amb la venda del negoci sa del

Skopbank –entitat central de les caixes d’estalvis– al banc suec Svenska

Handelsbanken i amb la venda de l’entitat Savings Bank of Finland (produc-

te de l’agrupació de 43 caixes d’estalvis regionals) als seus quatre principals

competidors domèstics, a parts iguals.
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Quadre 7.8

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ENTITATS I QUOTES DE MERCAT
A 31 de desembre

1990 1996

% quota % quota
Nombre

Actius Recursos
Nombre

Actius Recursosd’entitats
totals aliens

d’entitats
totals aliens

Bancs comercials 14 69,2 67,6 12 77,5 72,5

Caixes d’estalvis 150 16,6 15,9 40 3,8 4,8

Bancs cooperatius 359 14,2 16,5 298 18,7 22,7

TOTAL BANCS
DE DIPÒSIT 523 100,0 100,0 350 100,0 100,0

Fonts: OCDE, Bank Profitability, Finnish Bankers’ Association, Statistics Finland i elaboració pròpia.

Evolució del servei bancari

L’anàlisi de l’evolució de les xarxes d’oficines i de l’ocupació bancà-

ria des de 1990 també reflecteix de forma contundent l’excés de capacitat

que s’havia creat en el sector bancari finlandès abans de la crisi i la profun-

da reestructuració que ha tingut lloc en anys posteriors. Els problemes

financers, les operacions de concentració (especialment la que va donar pas

al naixement del Grup Merita) i, també, l’increment de la competència, han

forçat les entitats bancàries finlandeses a retallar costos a través d’un procés

de racionalització que ha tingut com a resultat la disminució en un 47,1%

del nombre d’oficines i en un 43,6% del nombre d’empleats.

Òbviament, els indicadors de servei bancari també han experimen-

tat una evolució similar. La ràtio que mesura el nombre d’oficines per cada

10.000 habitants s’ha reduït a gairebé la meitat, situant-se a finals de 1996

en 3,4 oficines; mentre que el nombre d’empleats per 1.000 habitants ha

passat de 10,1 a 5,6 en només sis anys. Per la seva banda, la mitjana d’em-

pleats per oficina ha augmentat lleugerament, ja que la reducció més eleva-

da en termes relatius ha correspost a les oficines. Segons aquests indicadors
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i en una comparació a nivell europeu, el sector bancari finlandès implemen-

ta en l’actualitat el model de poques oficines però de dimensions notables.

Quadre 7.9

EVOLUCIÓ DEL SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

% variació
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1996/1990

Empleats 50.492 47.245 42.225 37.315 36.175 32.145 28.462 (43,6)

Oficines (*) 3.301 3.087 2.817 2.640 2.151 1.966 1.745 (47,1)

Oficines per 10.000 hab. 6,6 6,1 5,6 5,2 4,2 3,8 3,4

Empleats per oficina 15,3 15,3 15,0 14,1 16,8 16,4 16,3

Empleats per 1.000 hab. 10,1 9,4 8,4 7,4 7,1 6,3 5,6

(*) No s’inclouen les xifres corresponents a la xarxa postal, a través de la qual també opera el grup Leonia.
Fonts: Finish Bankers’ Association, OCDE i elaboració pròpia.
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VIII. EL SISTEMA BANCARI DE GRÈCIA

8.1. Organització institucional

Des de l’1 de gener de 1993, les entitats de crèdit gregues desenvo-

lupen la seva activitat en el marc de la Llei 2076/1992, que incorpora a la

legislació del país els principis continguts a la Segona Directiva de Coor-

dinació Bancària. Aquesta norma bàsica complementa anteriors textos legis-

latius que configuren l’organització i l’estructura actuals del sistema bancari

grec i que no han estat refosos en aquella norma. És el cas de la Llei

5076/1931, que fou la primera norma de conjunt per a l’exercici de l’activi-

tat bancària a Grècia. Tres entitats públiques del sector, la Caixa Postal,

l’Hellenic Industrial Development Bank (ETBA) i el Deposits and Loans

Fund, han quedat excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 1992, d’acord

amb l’Acta relativa a les condicions d’adhesió de la República Hel·lènica a

les Comunitats Europees. L’activitat d’aquestes tres entitats està regulada

per normatives específiques.

El Banc de Grècia és l’única autoritat en matèria d’autorització i

regulació de les entitats de crèdit que operen en el país. Banc central amb

competències exclusives en matèria d’emissió de bitllets, política monetària

i tipus de canvi, des del novembre de 1997 una llei aprovada pel Parlament

li garanteix la independència de les autoritats polítiques en la instrumenta-

ció de la política monetària i de canvi. D’acord amb la Llei-marc del 1992,

exerceix les funcions de supervisió de l’activitat de la majoria dels inte-

grants del sector, llevat de la Caixa Postal, que està supervisada pel Ministeri

de Transports, i del Deposits and Loans Fund, que ho està pel Ministeri de

Finances. La responsabilitat supervisora és funció del banc central des de

l’any 1982, en què va rellevar d’aquesta funció al Comitè Monetari, que va

ser suprimit.
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Un dels instruments de control monetari utilitzats pel Banc de

Grècia és el coeficient de caixa que han de cobrir les entitats de crèdit amb

saldos al banc central parcialment remunerats. A finals de 1997 estava fixat

en un 12%, percentatge elevat que distorsiona les condicions de competèn-

cia entre els bancs grecs i estrangers. Les cooperatives de crèdit, la Caixa

Postal i el Deposits and Loans Fund estan exempts de la seva cobertura,

mentre que l’Agricultural Bank of Greece i els bancs de crèdit hipotecari el

cobreixen en un percentatge inferior.

Pel que fa a la regulació del sector bancari, la legislació grega ha

incorporat tota la resta de directives promulgades pel Consell de la Unió

Europea en aquesta matèria. Així, al període 1992-96 pertanyen les circulars

del Banc de Grècia sobre recursos propis, ràtio de solvència i supervisió i

gestió de grans riscos; una llei del Parlament grec que introdueix un sistema

de garantia dels dipòsits i un decret de la Presidència del Govern sobre

supervisió en base consolidada de les entitats de crèdit.

Les entitats de crèdit que integren el sistema bancari grec, que són

les úniques autoritzades en el país a captar dipòsits, es poden agrupar, en

funció del tipus d’activitat que han desenvolupat tradicionalment, en tres

categories: els bancs comercials, les entitats de crèdit especialitzades i les

cooperatives de crèdit. L’Associació Bancària Hel·lènica és l’organisme que

les representa en les seves relacions amb l’Estat, autoritats de supervisió i

organitzacions internacionals, i de la qual són membres 50 entitats, 6 de les

quals són societats de leasing o factoring. A continuació es presenta un

esquema general de la composició del sector i de les seves autoritats de

supervisió.
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8.2. Estructura del sistema

Com ja s’ha dit abans, les entitats de crèdit gregues es poden classifi-

car en tres grans categories: els bancs comercials, les entitats de crèdit espe-

cialitzades i les cooperatives de crèdit. La presència d’un grup de bancs

especialitzats és una característica històrica del sector, que es va reforçar en
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els anys seixanta amb la creació de noves entitats estatals a les quals es va

reservar la funció de canalitzar recursos cap a sectors econòmics conside-

rats prioritaris, en una de les moltes manifestacions que va prendre en

aquest període la intervenció governamental en la regulació de l’activitat

bancària.

Tot i l’important pes específic que han arribat a assolir aquestes

entitats, l’aspecte més destacat de l’estructura del sector és el paper pre-

ponderant que correspon al grup de bancs comercials, el balanç agregat

dels quals concentra un 70% del total del sistema. Aquest fet s’observa en el

quadre 8.1, on es fa palesa l’existència, a 31 de desembre de 1996, de 54

entitats de crèdit que gestionaven un total de 18,9 bilions de pessetes.

Quadre 8.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
A 31 de desembre de 1996

Entitats Actius Inversions Dipòsits
totals creditícies de clients (1)

Nombre         % % % %

Bancs comercials 40 74,1 70,4 69,1 70,7

Tres primers bancs públics (2) 3 5,5 36,6 24,7 42,3

Altres bancs públics 5 9,3 4,0 4,8 4,6

Bancs privats 11 20,4 14,9 13,5 15,7

Sucursals de bancs estrangers 21 38,9 14,9 26,1 8,1

Entitats de crèdit especialitzades 9 16,6 29,4 30,9 29,3

Agricultural Bank of Greece 1 1,8 10,6 15,8 12,4

Altres 8 14,8 18,8 15,1 16,9

Cooperatives de crèdit 5 9,3 0,2 n.d. n.d.

TOTAL 54 100,0 100,0 100,0 100,0

Promemòria:
Total, en m.m. de dracmes gregues 35.607 14.032 25.200

(1) No inclou emprèstits.
(2) National Bank of Greece, Commercial Bank of Greece i l’Ionian Bank of Greece.
Fonts: Christos V. Gortsos,The Greek Banking System, i elaboració pròpia.
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El sector de les cooperatives de crèdit té una molt baixa significació,

ja que només hi ha 5 entitats que compten amb uns actius de 32 milers de

milions de pessetes. Dues d’aquestes entitats, les de més recent constitució,

van ser autoritzades a operar com a entitats de crèdit el setembre de 1995.

Regulades per la Llei 1665/86 i la Llei 2076/92, les cooperatives de crèdit

tenen el seu àmbit operatiu limitat a les transaccions amb els socis. Així, la

captació de dipòsits i la concessió de crèdits a d’altres titulars pot suposar

la revocació de la llicència bancària. L’escassa rellevància del crèdit coope-

ratiu justifica que s’hagi exclòs de la descripció del sector, que s’inicia a

continuació.

Quadre 8.2

MITJANS OPERATIUS
A 31 de desembre de 1996

Oficines Empleats

Nombre % Nombre %

Bancs comercials 1.884 73,3 46.445 82,1

Tres primers bancs públics (1) 1.048 40,8 27.106 47,9

Altres bancs públics 290 11,3 6.185 10,9

Bancs privats 452 17,6 9.768 17,3

Sucursals de bancs estrangers 94 3,6 3.386 6,0

Entitats de crèdit especialitzades 681 26,5 10.101 17,9

Agricultural Bank of Greece 436 17,0 5.894 10,4

Altres 245 9,5 4.207 7,5

Cooperatives de crèdit 5 0,2 n.d. 0,0

TOTAL 2.570 100,0 56.546 100,0

(1) National Bank of Greece, Commercial Bank of Greece i l’Ionian Bank of Greece.
Fonts: Christos V. Gortsos,The Greek Banking System, i elaboració pròpia.

Bancs comercials

El grup de bancs comercials és el més nombrós i el dominant en el

sector. Està integrat per 40 entitats que compten amb 1.884 oficines i

46.445 empleats i que, en conjunt, gestionen el 70% dels actius del sistema.
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Per nacionalitats, 19 són bancs grecs i 21 són bancs d’altres nacionalitats

que operen directament a través de sucursals. D’aquestes entitats estrange-

res, 13 procedeixen de països de la Unió Europea.

L’activitat dels bancs comercials ha estat subjecta històricament a

una rígida reglamentació que establia, com a aspectes de més relleu, la fixa-

ció administrativa dels tipus d’interès, la prohibició –o autorització prèvia–

de determinats serveis bancaris i la cobertura d’elevats coeficients d’inver-

sió obligatòria. El 1987 suposà un punt d’inflexió del marc normatiu, ja que

es va iniciar un procés de liberalització progressiva que va concloure amb

l’entrada en vigor de la llei bancària de 1992. Paral·lelament, en el període

es va produir la liberalització dels moviments de capital.

Quadre 8.3

ESTRUCTURA DE BALANÇ DELS BANCS COMERCIALS
A 31 de desembre, en percentatge

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Tresoreria 18,0 17,6 17,5 17,8 17,6 18,5 21,0 17,7

Entitats de crèdit 5,4 5,3 5,7 6,6 7,8 11,1 11,0 10,6

Crèdits 31,3 28,5 25,9 24,3 23,8 25,2 27,0 31,5

Cartera de valors 36,7 38,6 38,2 36,6 36,5 35,8 33,6 32,8

Altres actius 8,6 10,0 12,7 14,7 14,3 9,4 7,4 7,4

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

Banc de Grècia 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 1,4 0,7

Entitats de crèdit 1,9 1,4 2,1 2,2 2,8 6,1 8,6 6,2

Dipòsits 82,2 81,0 79,1 77,9 78,5 75,2 70,7 75,2

Emprèstits 0,0 0,0 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,1

Altres passius 12,4 13,3 12,6 14,1 13,1 12,9 13,9 13,3

Recursos propis 3,1 3,9 4,7 4,6 4,6 4,9 4,7 4,5

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

Promemòria:
Actiu = Passiu,
m.m. de dracmes gregues 7.344 8.501 10.100 12.115 14.126 15.329 17.710 19.866

Nota: Bancs comercials grecs, sense les entitats de crèdit estrangeres amb sucursals a Grècia.
Fonts: Banc de Grècia i elaboració pròpia.
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Gràcies al procés de reforma registrat pels mercats financers grecs, els

bancs comercials han emprès activitats que abans estaven reservades a les

entitats de crèdit especialitzades –com per exemple els préstecs per a adqui-

sició d’habitatges– i avui poden oferir tots els serveis bancaris previstos a la

segona directiva de coordinació bancària, malgrat que subsisteixen algunes

limitacions en l’àmbit del crèdit al consum i de les targetes de crèdit. Aquesta

expansió gradual en noves àrees de finançament està alterant la composició

del balanç del sector. Així, des de 1993, els actius en entitats de crèdit i inver-

sions creditícies han augmentat la seva participació en detriment de les inver-

sions en valors, les quals com a conseqüència dels alts coeficients d’inversió

en fons públics havien arribat a concentrar una tercera part del balanç.

Un aspecte que roman pràcticament inalterat i que constitueix una

de les característiques estructurals del grup de bancs comercials és la pro-

pietat pública d’un bon nombre d’entitats i, en concret, dels més grans

bancs del país.

Així, a 31 de desembre de 1996, atenent a l’estructura de l’acciona-

riat, els 40 bancs comercials grecs es podien classificar en bancs públics,

bancs privats i sucursals d’entitats de crèdit estrangeres.

Bancs públics

Són vuit entitats, de les quals l’Estat posseeix la majoria del seu capi-

tal o en controla la gestió. Els actius totals agregats ascendeixen a 7,7

bilions de pessetes, xifra que suposa més del 40% del sistema. Pertanyen al

grup dos dels tres primers bancs del país, National Bank of Greece i

Commercial Bank of Greece. L’Ionian i el Bank of Attica són filials del

Commercial Bank of Greece, mentre que el Bank of Central Greece ho era,

fins a la seva privatització el 1998, de l’Agricultural Bank of Greece. El juny

de 1997, el Commercial Bank ha venut un 34% de la seva participació en el

Bank of Attica al fons de pensions dels enginyers civils i un 15,5% a l’entitat

de crèdit pública especialitzada Deposits and Loans Fund. Segons les condi-

cions de la transacció, que no ha alterat la naturalesa pública del banc ja
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que els compradors també són entitats públiques, el Commercial Bank con-

serva la gestió del Bank of Attica durant cinc anys, malgrat que la seva parti-

cipació no arriba ara al 20%.

Quadre 8.4

RÀNQUING BANCS COMERCIALS PÚBLICS
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

Actius Inversions Dipòsits Oficines Empleats
totals creditícies clients (1)

National Bank of Greece 4.428 1.015 3.770 499 14.875

Commercial Bank of Greece 1.569 580 1.177 336 7.887

Ionian Bank 904 240 705 213 4.344

Macedonia-Thrace Bank (2) 223 104 180 61 1.556

General Hellenic Bank 199 86 161 89 1.855

Cretabank (2) 197 102 168 86 1.458

Bank of Central Greece (2) 74 34 60 22 577

Bank of Attica 58 31 45 32 739

TOTAL BANCS COMERCIALS
PÚBLICS 7.652 2.192 6.266 1.338 33.291

(1) No inclou emprèstits.
(2) El 1998 han passat a propietat privada (veure l’apartat «Presència del sector públic»).
Fonts: Christos V. Gortsos,The Greek Banking System, i elaboració pròpia.

El National Bank of Greece és, amb diferència, la primera entitat de

crèdit grega. Constituït el 1841, té una quota del 27% pel que fa a dipòsits i

del 13%, a crèdits. La xarxa d’oficines, amb 499 unitats, és també la més

extensa del país. A més, disposa de 451 caixers automàtics. El banc ha cons-

tituït una àmplia cartera de participacions bancàries i industrials –amb més

de 170 societats– que li atorguen una influència predominant en el sector

financer.

Bancs privats

L’agrupació inclou 11 bancs de nacionalitat grega, 6 dels quals són

filials d’entitats financeres estrangeres. En conjunt, al final de 1996 concen-

traven un 15% dels actius totals del sistema, amb una participació creixent

al llarg d’aquesta dècada. L’Alpha Credit Bank, tercer banc comercial del
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país, és el banc comercial privat més gran de Grècia amb 185 oficines i una

quota del 8% del mercat de dipòsits. El 1996 va ser proclamat el millor banc

grec per la revista Euromoney.

Quadre 8.5

BANCS COMERCIALS PRIVATS
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

Actius Inversions Dipòsits Oficines Empleats
totals creditícies clients (1)

Alpha Credit Bank 1.452 469 1.074 185 4.143

Ergobank 589 218 478 115 2.295

Xiosbank 125 55 98 30 550

Bank of Piraeus 99 49 75 27 561

Egnatia Bank 60 36 49 19 479

Total bancs controlats
per capital grec 2.325 827 1.774 376 8.028

EFG Eurobank (2) 162 46 86 8 160

Interbank of Greece (2) 104 47 93 23 529

European and Popular Bank 69 20 49 7 311

Crédit Lyonnais (Grèce) (2) 60 20 15 7 112

Bank of Athens 58 27 52 24 516

Dorian Bank 29 15 19 7 112

Total filials de grups
financers estrangers 482 175 314 76 1.740

TOTAL BANCS COMERCIALS
PRIVATS 2.807 1.002 2.088 452 9.768

(1) No inclou emprèstits.
(2) L’EFG Eurobank ha completat, el 1997, la fusió per adquisició de l’Interbank of Greece i la compra de la xarxa d’ofi-
cines del Crédit Lyonnais (Grèce).
Fonts: Christos V. Gortsos,The Greek Banking System, i elaboració pròpia.

El desenvolupament dels bancs privats ha estat un dels efectes més

positius de la modernització del sector, al qual han aportat major dinamis-

me i nivell de competència. Els bancs de creació més recent formen part de

grups estrangers: Dorian Bank, filial de Dorian Holdings (Luxemburg); EFG

Eurobank, del grup European Financial Holdings amb seu a Suïssa, i

European and Popular Bank, que pertany al grup Popular Bank of Cyprus.
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També formen part de grups forans dos antics bancs públics de petites

dimensions: el Bank of Athens, antiga filial del National Bank of Greece que

es va integrar el 1993 en el grup sudcoreà Hanwha Holdings protagonitzant

la primera compra d’un banc grec per part d’un banc estranger, i la Banque

Franco-Hellenique de Commerce, filial del National Investment Bank for

Industrial Development, que va passar el 1993 a ser controlada pel Crédit

Lyonnais.

L’estructura de balanç dels nous bancs incorporats es manifesta molt

més flexible que la que presenta el balanç agregat del sector, com a conse-

qüència d’aplicar polítiques d’inversió més diversificades i que ofereixen

taxes de rendibilitat més elevades.

Sucursals d’entitats de crèdit estrangeres

A 31 de desembre de 1996, operaven 21 bancs d’entitats de crèdit

estrangeres amb una xarxa de 94 oficines i una plantilla de 3.386 empleats.

Per actius totals la seva quota de mercat és similar a la del grup de bancs pri-

vats grecs,15%,però tenen una major participació en la distribució de crèdit.

D’acord amb la normativa existent poden realitzar gairebé totes les

transaccions a les quals estan autoritzades les entitats del país, amb l’excep-

ció de préstecs per a construcció d’habitatges. La majoria operen en àrees

especialitzades on poden oferir uns serveis innovadors, en especial, de ban-

ca corporativa –destaca el finançament a companyies navilieres–, banca pri-

vada i mercat de capitals.

En el quadre 8.6 es recullen els primers bancs estrangers per volum

d’actius, al capdavant dels quals hi ha Citibank. El 1988, aquest banc nord-

americà va constituir Citibank Shipping, filial orientada a la prestació de ser-

veis bancaris a la indústria naval.
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Quadre 8.6

SUCURSALS DE BANCS ESTRANGERS
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

Actius Inversions Dipòsits Oficines Empleats
totals creditícies clients (1)

Citibank 517 455 355 23 955

Banque Nationale de Paris 257 75 5 7 144

Bank of America 234 151 12 1 73

National Westminster Bank 225 37 195 5 188

Barclays Bank 188 182 60 7 202

Crédit Commercial de France 184 175 7 2 59

ABN-AMRO Bank 179 168 75 9 207

Midland Bank 163 149 84 4 196

Altres 871 553 1.247 36 1.362

TOTAL BANCS ESTRANGERS 2.818 1.945 2.040 94 3.386

Del qual, bancs de la

Unió Europea (13) 1.644 1.072 988 44 1.465

Altres bancs (8) 1.174 873 1.052 50 1.921

(1) No inclou emprèstits.
Fonts: Christos V. Gortsos,The Greek Banking System, i elaboració pròpia.

Entitats de crèdit especialitzades

Al final de 1996, el grup estava format per nou entitats que concentra-

ven un 29% dels actius totals del sistema i que es distingien dels bancs comer-

cials per la seva especialització operativa. La desregulació bancària ha moder-

nitzat el marc normatiu en què desenvolupen la seva activitat, que ha quedat

equiparat en força aspectes al dels bancs comercials. Les entitats incloses són:

un banc especialitzat en el sector agrari, tres bancs de crèdit hipotecari, dos

bancs de desenvolupament econòmic, la Caixa Postal, el Deposits and Loans

Fund i un banc privat dedicat al negoci navilier, el Citibank Shipping. Tret d’a-

quest banc, la resta d’entitats pertanyen al sector públic. El quadre 8.7 recull

dades financeres bàsiques de cadascuna d’elles.
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Quadre 8.7

ENTITATS DE CRÈDIT ESPECIALITZADES
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

Actius Inversions Dipòsits Oficines Empleats
totals creditícies clients (1)

Agricultural Bank of Greece 2.002 1.177 1.654 436 5.894

Caixa Postal 1.388 124 1.138 123 1.313

National Mortgage Bank (1) 1.275 505 804 93 1.618

Deposits and Loans Fund 423 195 248 4 440

Hellenic Bank for Industrial
Development (ETBA) 392 260 58 12 530

National Investment Bank 
for Industrial Development 
(ETEBA) 56 22 1 2 182

Aspis 21 12 14 10 108

TOTAL ENTITATS DE CRÈDIT
ESPECIALITZADES 5.557 2.295 3.917 680 10.085

(1) Inclou les dades agregades de dos dels tres bancs hipotecaris existents, el National Mortgage Bank of Greece i el
National Housing Bank,la fusió dels quals es va completar el 1997. El 1998 es va integrar en la seva entitat de crèdit matriu,
el National Bank of Greece.
Fonts: Christos V. Gortsos,The Greek Banking System, i elaboració pròpia.

■ Agricultural Bank of Greece: De propietat pública, és la més gran de

les entitats especials de crèdit i el segon banc del país, amb un balanç

de 2 bilions de pessetes que suposa un 11% del mercat. Pel que fa a la

cartera de crèdits, l’entitat ocupa una posició de lideratge en el sector,

amb una quota del 16%.

■ Constituït el 1929 com a agent del Govern per implementar la seva polí-

tica agrària, el seu objectiu tradicional ha estat donar suport financer a

la modernització i el desenvolupament del sector agrari. El seu estatut

legal va canviar amb la Llei 1914/1990, que el va convertir en societat

anònima. Des de juliol de 1991 pot concertar totes les modalitats de

préstecs que faciliten els bancs comercials. Així doncs, tot i que el sec-

tor agrícola continua sent la seva principal àrea d’activitat –un 93% dels

desemborsaments crediticis de l’any 1996 s’han dirigit a aquest sector–,

el banc té com a objectiu estratègic la transformació progressiva en un

banc universal amb un ampli ventall d’activitats.
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■ Bancs de crèdit hipotecari: Són entitats de crèdit especialitzades en

el finançament hipotecari a mitjà i llarg terminis, la primera regulació de

les quals s’inclou a la Llei 3221/1924. A 31 de desembre de 1996, el

balanç de les tres entitats incloses en aquesta categoria sumava 1,3

bilions de pessetes. Dues d’elles, el National Mortgage Bank of Greece

–amb diferència el més gran d’aquesta categoria– i el National Housing

Bank, eren filials del National Bank of Greece i, per tant, entitats de crè-

dit públiques. El tercer banc és l’Aspis Bank, de naturalesa privada, creat

el 1993 després que es liberalitzés la creació de nous bancs hipotecaris.

■ El 1997, en el marc de la reorganització que desenvolupa el grup

National Bank, s’ha materialitzat la fusió per absorció del National

Housing en el National Mortgage Bank i el 1998 es preveu la integració

de la nova entitat en el banc matriu.

■ Els bancs comercials són els seus principals competidors, però, a

diferència d’aquests, els bancs hipotecaris poden subsidiar interessos

dels dipòsits d’estalvis i dels préstecs per al finançament d’habitatges.

Des de 1995 poden concedir, amb limitacions, crèdit circulant a empre-

ses i crèdits al consum, i emetre targetes de crèdit. També, poden efec-

tuar operacions en divises –amb l’excepció de les relacionades amb

operacions de comerç exterior–, finançar en divises a no residents la

compra de béns immobiliaris a Grècia i col·locar sense restriccions en

el mercat interbancari en dracmes gregues. Pel que fa a les fonts de

finançament, poden apel·lar al mercat interbancari fins a un import no

superior al 40% del seus recursos propis.

■ Bancs de desenvolupament econòmic o d’inversió: Malgrat que el

Banc de Grècia situa tres entitats en aquest subsector, una d’elles,

l’Investment Bank, filial del Commercial Bank of Greece, no és operati-

va. Per tant, a la pràctica, operen dues entitats, l’Hellenic Bank for

Industrial Development (ETBA), de propietat estatal, i el National

Investment Bank for Industrial Development (ETEBA), filial del National

Bank of Greece, orientades a fomentar activitats als sectors productius
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de la indústria i els serveis, mitjançant l’aportació de recursos per al

finançament de projectes de desenvolupament econòmic, i a promoure

el mercat de capitals a Grècia. Amb una xarxa de 14 oficines, gestionen

actius per 448 milers de milions de pessetes.

■ Des de 1992, poden acceptar dipòsits, finançar-se a l’interbancari fins a

un import no superior al 50% dels recursos propis, realitzar operacions

de compravenda de moneda estrangera, concedir crèdits a curt termini i

invertir en accions d’empreses. Les possibilitats operatives es van

ampliar el 1996 amb l’eliminació de diverses restriccions, si bé encara

se’n mantenen en matèria de crèdit al consum, de crèdit per a adquisi-

ció d’habitatge i de canvi de moneda per a finalitats de consum.

■ Caixa Postal: L’única caixa d’estalvis del país es va fundar a comença-

ments de segle com a entitat pública de caràcter no lucratiu. En l’actua-

litat opera financerament i administrativament descentralitzada, amb un

Consell d’Administració propi i un pressupost que elabora independent-

ment dels comptes agregats del sector públic. La Caixa Postal està

supervisada i controlada bàsicament pel Ministre de Transports i Comu-

nicacions.

■ Per actius totals és la cinquena entitat del sector, amb un volum d’1,4

bilions de pessetes i una quota de mercat en termes de dipòsits del 9%.

La xarxa de distribució està integrada per 123 oficines pròpies i 819

pertanyents al Servei de Correus.

■ L’activitat de la Caixa Postal no està subjecta als principis establerts per

les directives de coordinació bancària, ràtio de solvència i adequació del

capital. Regulada per una normativa específica que li imposa importants

restriccions operatives, té com a conseqüència una oferta de serveis

limitada. La seva principal funció és acceptar dipòsits del públic, que

s’apliquen al finançament del sector públic –deute de l’Estat i préstecs a

les administracions locals–, de l’adquisició d’habitatges per part dels

funcionaris públics i de programes socials.
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■ Cal indicar, però, que s’està considerant la modificació de l’estatut legal

de l’entitat, que li permetria equiparar-se als bancs comercials i, per

tant, entrar en l’àmbit de les directives comunitàries.

■ Deposits and Loans Fund: És una entitat de dret públic especialitzada

a acceptar dipòsits i administrar consignacions, que disposa només de 4

oficines i 440 empleats. El seu actiu està integrat bàsicament per prés-

tecs a administracions locals i préstecs subsidiats a funcionaris públics i

pensionistes per a adquisició d’habitatges. Com la Caixa Postal i

l’Hellenic Industrial Development Bank, està exempt de l’aplicació de

les directives de coordinació bancària. La supervisió la realitza el

Ministre de Finances. A 31 de desembre de 1996, el balanç ascendia a

423 milers de milions de pessetes.

8.3. Característiques generals

Dimensió i concentració

En una comparació a nivell europeu, les entitats de crèdit gregues

tenen unes dimensions reduïdes. Aquesta situació està clarament justificada

pel volum d’actius del sistema bancari, que no arriben a 20 bilions de pesse-

tes i representen el 119% del producte interior brut del país. El primer grup

bancari grec, el National Bank of Greece, amb uns actius de 6 bilions de

pessetes, ocupa la posició número 80 en el rànquing d’actius totals consoli-

dats elaborat per la revista «The Banker».

La concentració bancària és molt elevada. Els grups bancaris que

encapçalen les cinc primeres entitats de crèdit del país concentraven un

69% dels actius totals del sistema. Això no obstant, s’observa una certa

tendència a la reducció de la concentració gràcies al desenvolupament que

han enregistrat els bancs privats de petites i mitjanes dimensions, que volen

potenciar les seves xarxes de distribució en el país. Especialment actiu ha
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estat l’EFG Eurobank, que el 1997 s’ha fusionat amb l’Interbank of Greece i

ha comprat la xarxa de banca al detall de Crédit Lyonnais (Grèce), que con-

tinuarà operant en banca corporativa, mercat de capitals, banca privada

internacional i finançament naval. En aquesta mateixa línia, el Bank of

Piraeus va acordar, el setembre de 1997, l’adquisició de la divisió de banca

minorista del Chase Manhattan Bank.

Quadre 8.8

RÀNQUING DE GRUPS BANCARIS GRECS
A 31 de desembre de 1996, en milers de milions de pessetes

GRUP CONSOLIDAT ENTITAT MATRIU
Actius Actius Inversions Dipòsits Oficines Empleats

consolidats Posició (1)

totals creditícies de clients (2)

National Bank 
of Greece 5.989,4 80 4.427,9 1.015,2 3.770,0 499 14.875

Commercial Bank
of Greece 2.617,0 163 1.569,2 579,8 1.177,0 336 7.887

Agricultural Bank
of Greece 2.074,7 148 2.002,4 1.177,5 1.654,0 436 5.894

Alpha Credit Bank 1.530,0 172 1.452,3 468,7 1.074,0 185 4.143

Caixa Postal 1.388,0 181 1.388,0 124,0 1.138,0 123 1.313

National Mortgage
Bank of Greece (3) – – 1.275,0 505,2 804,0 93 1.618

Ionian Bank (4) – – 904,0 240,1 705,0 213 4.344

Ergobank 601,2 300 589,0 218,0 478,0 115 2.295

TOTAL SECTOR 18.865,7 7.434,6 13.351,7

Concentració:

3 primeres entitats 53,9% 47,3% 60,7%

5 primeres entitats 69,0% 55,3% 77,3%

(1) Posició al rànquing europeu d’entitats de crèdit de la revista «The Banker». Tipus de canvi a finals de 1996, 100 drac-
mes gregues = 52,983 ptes.
(2) No inclou emprèstits.
(3) Filial del National Bank of Greece. Les dades inclouen el National Housing Bank, després de la fusió que van prota-
gonitzar el 1997. El 1998 s’ha fusionat amb el banc matriu.
(4) Filial del Commercial Bank of Greece.
Fonts: Informes Anuals de les entitats, Caixa Postal, National Bank of Greece,«The Banker» i elaboració pròpia.
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Presència del sector públic

Dues dades il·lustren amb suficiència la forta ingerència del sector

públic en el sistema bancari grec: a finals de 1996, un 70% dels actius totals

del sistema bancari eren en mans d’entitats de crèdit públiques. I entre els

vuit primers bancs del país només apareixien dues entitats privades

–l’Alpha Credit i l’Ergobank–.

Fins fa ben poc, no s’ha observat una voluntat seriosa d’aplicar un

programa de privatitzacions, en part potser perquè l’entrada d’alguns bancs

públics sobredimensionats i amb alts costos de transformació en l’òrbita

privada podria provocar una pèrdua de llocs de treball, amb el consegüent

impacte social negatiu. Així, la privatització del sector és un dels reptes que

tenen plantejats els polítics grecs per assegurar un desenvolupament efi-

cient de la funció bancària, motiu pel qual el Govern va constituir, el 1997,

un comitè per analitzar els problemes derivats de l’actual dimensió i estruc-

tura organitzativa dels bancs de propietat pública.

El març de 1998, coincidint amb l’entrada de la dracma grega en el

Sistema Monetari Europeu, el Govern grec ha adoptat un programa de refor-

mes en l’economia grega amb l’objectiu de garantir que Grècia acomplirà el

1999 els criteris de convergència fixats en el Tractat de Maastricht i que

s’integrarà en l’euro l’any 2001. Segons aquest programa, el Govern accele-

rarà les privatitzacions i retallarà despeses per reduir el dèficit. Entre les

actuacions concretes anunciades, figura la revisió de la llei de privatitza-

cions, en el sentit de permetre que el 100% del capital dels bancs públics es

pugui col·locar a través de la borsa d’Atenes, i la privatització els anys 1998

i 1999 de tres bancs petits. A finals de 1998, el Bank of Central Greece havia

estat venut a l’Egnatia Bank; un 37% del Macedonia-Thrace Bank era propie-

tat del Bank of Piraeus i un 98% del Cretabank pertanyia a l’EFG Eurobank.

Les adquisicions han servit per confirmar el protagonisme que, en el nou

panorama bancari que s’està configurant, es reserven el Bank of Piraeus i,

en especial, l’EFG Eurobank.
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També sembla entrar en els plans immediats del Govern el General

Hellenic Bank. Una altra operació, més ambiciosa, és la futura venda de la

participació del 62% que manté el Commercial Bank of Greece a la filial

Ionian Bank.

Sistema de garantia de dipòsits

La Llei 2324/1995 introdueix en l’ordenament jurídic grec un siste-

ma de garantia de dipòsits, les condicions del qual s’han harmonitzat amb

les de la directiva comunitària al respecte (Directiva 94/19/CE). El nou siste-

ma, en funcionament des de l’1 de setembre de 1995, ha comportat la crea-

ció del Fons de Garantia de Dipòsits (TEK segons l’acrònim grec) al qual

contribueixen amb aportacions anuals totes les entitats de crèdit establer-

tes a Grècia, amb l’excepció de la Caixa Postal, el Deposits and Loans Fund,

dels quals l’Estat en garanteix la solvència, i de les cooperatives de crèdit.

En aquest últim cas, s’espera que el Govern grec aprovi la seva adhesió al

sistema. El Fons, la propietat del qual es reparteix entre el Banc de Grècia

(60%) i l’Associació Bancària Hel·lènica (40%), garanteix un import màxim

de dipòsits equivalent a 20.000 ecus per dipositant (6,2 milions de dracmes

gregues).

Durant els deu primers anys de funcionament, les quotes contributi-

ves anuals de cada entitat es calculen aplicant als dipòsits de clients un coe-

ficient predeterminat, segons una escala que va des del 0,025% en el cas de

les entitats de crèdit amb un volum de dipòsits superior a 1,75 milers de

milions de dracmes gregues fins a l’1,25% quan els dipòsits no excedeixin

els 50 milions. Quan es produeixi una insuficiència de recursos per part del

Fons per fer front a les obligacions derivades de situacions de crisi en enti-

tats, els bancs poden ser requerits a anticipar aportacions futures per una

quantitat en cap cas superior al 300% de la seva última contribució anual.
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Servei bancari

En els darrers tres anys, les entitats de crèdit que integren el sector

bancari grec han ampliat en 285 el nombre d’oficines existents i en 6.586 el

d’empleats. Bona part d’aquests increments, un 54% en el cas de les oficines

i un 38% en el de la plantilla, els han protagonitzat els grups de bancs

comercials privats i de sucursals de bancs estrangers com a conseqüència

de la ja esmentada presència de nous bancs i de l’estratègia de penetració

més agressiva que han adoptat. En qualsevol cas, però, la quota de mercat

majoritària correspon, amb diferència, als bancs comercials públics, amb

una taxa del 69%.

Quadre 8.9

EVOLUCIÓ DE LES OFICINES I DELS EMPLEATS
A 31 de desembre

1993 1996 Variació 1993-1996

Oficines Empleats Oficines Empleats Oficines Empleats

Bancs comercials
públics (*) 1.665 35.631 1.774 39.185 109 3.554

Bancs comercials
privats 323 7.790 452 9.768 129 1.978

Suc. bancs estrangers 70 2.829 94 3.386 24 557

Total bancs 
comercials 2.058 46.250 2.320 52.339 262 6.089

Entitats de crèdit
especialitzades 222 3.710 245 4.207 23 497

TOTAL 2.280 49.960 2.565 56.546 285 6.586

(*) Inclou l’Agricultural Bank of Greece.
Fonts: Associació Bancària Hel·lènica; OCDE, Main Economic Indicators, i elaboració pròpia.

L’evolució enregistrada ha provocat variacions de les ràtios de servei

bancari, de l’observació de les quals es pot dir que el sector té una baixa

densitat d’oficines –de les menors a nivell europeu– però que aquestes són

de dimensions importants. L’elevada xifra d’empleats per oficina, fins i tot

en la banca comercial privada, podria indicar també un cert sobredimensio-
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nament de les plantilles dels bancs públics fruit d’excessos en les contracta-

cions efectuades en el passat. Per acabar, la relació entre empleats bancaris i

població total és també de les més baixes entre els països de la Unió

Europea, encara que mostra una tendència creixent com a conseqüència de

l’increment de l’ocupació enregistrada en el sector.

Quadre 8.10

EVOLUCIÓ DE LES RÀTIOS DE SERVEI BANCARI
A 31 de desembre

1993 1996

Oficines/ Empleats/ Empleats/ Oficines/ Empleats/ Empleats/
10.000 hab. Oficina 1.000 hab. 10.000 hab. Oficina 1.000 hab.

Bancs comercials
públics (*) 1,6 21,4 3,4 1,7 22,1 3,8

Bancs comercials
privats 0,3 24,1 0,8 0,4 21,6 0,9

Suc. bancs estrangers 0,1 40,4 0,3 0,1 36,0 0,3

Total bancs comercials 2,0 22,5 4,5 2,2 22,6 5,0

Entitats de crèdit
especialitzades 0,2 16,7 0,3 0,2 17,2 0,4

TOTAL 2,2 21,9 4,8 2,4 22,0 5,4

(*) Inclou l’Agricultural Bank of Greece.
Fonts: Associació Bancària Hel·lènica; OCDE, Main Economic Indicators, i elaboració pròpia.

Rendibilitat

A continuació es presenta l’evolució en el darrer quinquenni del

compte de resultats analític del conjunt dels bancs comercials grecs, mesu-

rat amb relació al volum mitjà de negoci. No ha estat possible de comparar-

lo amb el de l’agregat de les entitats de crèdit especialitzades, ja que les

dades, segons consulta al Banc de Grècia, no estaven disponibles.

El primer aspecte que destaca és l’elevada rendibilitat dels bancs

grecs, que es manté al llarg del període, amb l’excepció de l’exercici de

1996 en el qual ha enregistrat una forta reducció. Les causes d’aquesta
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situació, que es manifesta estructural, es troben en el funcionament inefi-

cient del sistema i en l’absència de condicions de competència en el mer-

cat derivades de la rígida reglamentació existent històricament.

Quadre 8.11

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS DELS BANCS COMERCIALS
En percentatge sobre els actius totals mitjans

1992 1993 1994 1995 1996

Ingressos financers 12,82 12,11 12,33 10,69 10,03

Despeses financeres (11,22) (10,54) (10,98) (8,71) (8,19)

Marge financer 1,60 1,57 1,35 1,98 1,84

Comissions netes 1,17 1,15 1,48 1,17 1,15

Resultats d’operacions financeres 0,72 0,70 0,83 0,46 0,73

Altres productes ordinaris (1) 0,30 0,33 0,55 0,55 0,41

Marge ordinari 3,79 3,75 4,21 4,16 4,13

Despeses d’explotació (2,32) (2,35) (2,51) (2,67) (2,81)

De les quals, de personal (1,65) (1,63) (1,76) (1,86) (1,94)

Marge d’explotació 1,47 1,40 1,70 1,49 1,32

Provisions netes (0,32) (0,34) (0,39) (0,26) (0,54)

Resultat abans d’impostos 1,15 1,06 1,31 1,23 0,78

Impostos (0,38) (0,35) (0,37) (0,35) (0,29)

Resultat net 0,78 0,71 0,94 0,88 0,49

Resultat distribuït 0,38 0,42 0,50 0,50 0,27

Resultat aplicat a reserves 0,40 0,29 0,44 0,38 0,22

Actius totals mitjans,
en m.m. de dracmes gregues 11.181,0 13.124,5 14.762,6 16.366,5 18.989,5

(1) Inclou els ingressos per dividends de la cartera d’accions i participacions.
Nota: El quadre fa referència al grup dels 19 bancs comercials grecs. No inclou l’Agricultural Bank of Greece.
Fonts: Banc de Grècia i elaboració pròpia.

El marge financer és, tot i l’alta rendibilitat final, relativament reduït,

fins i tot en comparació amb sistemes bancaris europeus més avançats. I és

que malgrat que el diferencial entre els tipus d’interès actius i passius en el

període analitzat ha estat a Grècia superior al de la majoria de països de

l’entorn europeu, els bancs han hagut de mantenir una elevada proporció
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dels seus fons en deute públic, que ofereix uns rendiments inferiors als de

les inversions creditícies.

Això no obstant, el cost d’oportunitat que suposa aquesta estructura

d’inversions es recupera mitjançant el cobrament de comissions, que són

particularment importants en aquest grup de bancs. Es tracta principalment

de les comissions rebudes en l’adquisició del deute públic i pels dipòsits

obligatoris en divises dels bancs al Banc de Grècia. El quadre 8.11 mostra

com la partida ja s’ha reduït en els darrers dos anys amb el nou sistema de

subhastes dels valors de l’Estat i la liberalització dels dipòsits en moneda

estrangera. Un altre aspecte de relleu són els alts costos operatius que su-

porten les entitats, amb una tendència encara creixent.

En l’exercici 1996 el benefici agregat ha estat inferior en 53,5 milers

de milions de dracmes gregues al de l’any anterior, més d’un 25%, la qual

cosa ha suposat una pèrdua de rendibilitat de 0,45 punts percentuals en ter-

mes d’actius totals mitjans. El retrocés és imputable a la política de saneja-

ment dels balanços aplicada pels bancs públics i, en especial, a la del primer

banc del país, el National Bank of Greece, que ha destinat la totalitat del

benefici de l’exercici (més de 32 milers de milions de pessetes) a provisio-

nar insolvències amb l’objectiu de cancel·lar a curt termini la totalitat de

crèdits dubtosos.

Solvència

A finals de 1996, les entitats de crèdit gregues, amb excepció de la

Caixa Postal, l’Hellenic Bank for Industrial Development i el Deposits and

Loans Fund, havien de mantenir uns recursos propis suficients per a la

cobertura dels riscos crediticis, d’acord amb la normativa fixada pel Banc de

Grècia l’any 1992 d’adaptació a les directives europees de recursos propis i

coeficient de solvència (normes 2053/1992 i 2054/1992). Des de l’any 1997,

els requeriments d’uns recursos propis mínims s’han ampliat amb l’obligació

de cobrir els riscos de mercat derivats de les seves activitats, i en particular

254 ■ EL SISTEMA BANCARI DE GRÈCIA



dels riscos de posició, de liquiditat, de contrapartida i de tipus de canvi. Les

disposicions sobre aquest tema es contenen a la Llei 2396/1996 i a la norma

del Banc de Grècia 2397/1996, que donen compliment a les directives

93/6/CE i 93/22/CE, sobre l’adequació del capital de les empreses d’inversió

i de les entitats de crèdit i sobre serveis d’inversió, respectivament.

Ni l’autoritat de supervisió, el Banc de Grècia, ni l’Associació Bancària

Hel·lènica faciliten la ràtio de solvència que el sector bancari presenta a nivell

agregat, com tampoc per cadascuna de les categories d’entitats. L’escassa

informació disponible és l’obtinguda dels informes anuals de les entitats de

crèdit corresponents a l’exercici 1996. Així, d’entre els primers bancs del

país, el National Bank of Greece mantenia un coeficient de solvència de

l’11,05%, percentatge que superaven els dos primers bancs privats: l’Alpha

Credit, amb un 15,23%, i l’Ergobank,per damunt del 12% –en aquest cas,calcu-

lat segons la Llei 2396/1996–. Els dos restants grans bancs públics, el

Commercial Bank i l’Agricultural Bank no fan pública la informació.

En qualsevol cas, les entitats de crèdit, malgrat que l’elevada propor-

ció d’actius en inversions de poc risc facilita l’acompliment dels requeri-

ments de recursos propis mínims, estan reforçant la seva base de capital i,

com ja s’ha dit en l’apartat anterior, en el cas dels bancs públics, sanejant els

seus balanços. L’estratègia inclou l’alienació de les participacions en empre-

ses no financeres i d’immobilitzat, d’acord amb els límits que imposa la nor-

mativa comunitària sobre grans riscos.

Internacionalització

A la vista de la informació continguda als informes anuals sobre acti-

vitat internacional, les primeres entitats de crèdit gregues es plantegen com

a línies estratègiques el desenvolupament d’associacions amb grans bancs

europeus i, en especial, el posicionament en les oportunitats de negoci que

es detectin a l’àrea geogràfica del sud-est mediterrani: els països dels

Balcans i la regió de la mar Negra. Les entitats segueixen una política de
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presència selectiva i han establert filials bancàries o sucursals per facilitar

les activitats de les empreses gregues presents a la regió i oferir productes i

serveis financers als mercats locals. I és que més del 10% de les exporta-

cions gregues es dirigeixen als països dels Balcans i les empreses gregues es

troben entre els inversors estrangers més actius a la regió.

Per entitats, el National Bank of Greece és el més actiu amb presèn-

cia a 15 països de quatre continents, a través de 5 filials bancàries, 16 sucur-

sals i 4 oficines de representació. La xarxa global d’oficines del banc i les

filials era de 75 oficines i els actius totals atribuïbles a la seva activitat bancà-

ria internacional ascendien a 774,5 milers de milions de pessetes. En el cas

del Commercial Bank of Greece, més agressiu en la seva estratègia d’expan-

sió als països veïns, la presència en aquests nous mercats s’ha realitzat en

associació amb el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupa-

ment i el banc grec ha assumit la gestió de les filials que han constituït.

Quadre 8.12

IMPLANTACIÓ DE LES PRIMERES ENTITATS DE CRÈDIT
GREGUES A L’ESTRANGER
A 31 de desembre de 1996

Filials bancàries
Oficines de Total

Nombre Països Sucursals representació oficines

National Bank 5 França, Canadà, 16 4 75
of Greece Estats Units,

Xipre i Sud-àfrica

Commercial Bank 4 Alemanya, Bulgària, – – n.d.
of Greece Romania i Georgia (1)

Agricultural Bank 
of Greece – – – 7 7

Alpha Credit Bank 2 Regne Unit i Romania 2 – 14

National Mortgage Bank
of Greece (2) – – 8 10 18

Ionian Bank – – 2 – 2

Ergobank – – 1 – 1

(1) Creació de noves filials prevista a Armènia, Moldàvia i Albània.
(2) A 31 de desembre de 1995.
Fonts: Informes Anuals i elaboració pròpia.
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A finals de 1996, tenia subsidiàries bancàries a Alemanya, Bulgària, Romania i

Georgia, i havia sol·licitat llicències per instal·lar-ne d’altres a Armènia, Mol-

dàvia i Albània. Pel que fa a l’Alpha Credit, té una filial bancària amb seu a

Londres i una altra, la Banka Bucuresti, a Romania, un dels mercats més atrac-

tius per als interessos grecs, on també hi és present el National Bank of

Greece i el Macedonian-Thrace Bank.
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IX. EL SECTOR BANCARI EUROPEU: 
PANORAMA I TENDÈNCIES

9.1. Panorama actual

Espanya: creixement, diversificació d’activitats
i eficiència de costos, alternatives estratègiques
per contrarestar la pressió sobre el marge financer

La recerca d’una major dimensió ha estat una de les opcions estratè-

giques adoptades en el passat recent per les entitats de crèdit espanyoles

per tal de millorar la seva eficiència i competitivitat. Així ho demostra la

intensitat del procés de fusions i adquisicions, que han provocat una verita-

ble reestructuració del mapa bancari espanyol i en el qual s’han vist impli-

cades les primeres entitats del sector. La creació del BBV el 1988, de la

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona el 1990, del Banco Central

Hispanoamericano i d’Argentaria el 1991, i la incorporació de Banesto al

Grupo Santander el 1994, per citar les operacions més significatives, han

elevat el percentatge d’actius en mans dels cinc primers grups bancaris

d’un 36% al 48,7%.

Aquest augment de la concentració no ha reduït els nivells de com-

petència en el mercat domèstic sinó que, pel contrari, l’enfortiment econò-

mic de les noves entitats ha estimulat una major pressió competitiva que,

encara que sigui comuna a tots els sistemes bancaris europeus, ha estat

especialment intensa als països on, com el cas espanyol, ha coincidit amb la

desregulació i liberalització dels mercats financers.

Per això mateix, els efectes en la reducció dels marges obtinguts en

l’activitat bancària tradicional s’han fet més evidents. La guerra de preus,

desencadenada primer en els productes de passiu i traslladada després als
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d’actiu, i la creixent desintermediació, que té com a exemple principal l’es-

pectacular expansió dels fons d’inversió, han comprimit en la present dèca-

da els històricament elevats marges financers del sistema bancari espanyol a

taxes que, actualment, són similars a les d’altres països europeus.

La rendibilitat també es va veure afectada, a principis dels noranta,

per l’impacte de la crisi econòmica en l’activitat bancària, ja que van aug-

mentar considerablement els nivells de provisionament per a insolvències.

De tota manera, el sector ha abordat la segona meitat de la dècada amb les

garanties que li ofereixen unes acceptables taxes de rendibilitat, una forta

capitalització i uns balanços sanejats. Preservar i, si és possible, millorar

aquesta situació en el futur constitueix el seu principal repte. Per aquest

motiu, les entitats estan intentant compensar la reducció del marge financer

amb una estratègia dirigida a augmentar el seu volum de negoci mitjançant

la diversificació d’activitats, tant a nivell operatiu com geogràfic.

En aquest sentit, les entitats de crèdit espanyoles han entrat amb

força en d’altres àmbits del negoci financer, com la gestió d’actius i les asse-

gurances. Així mateix, l’adquisició de participacions empresarials en sectors

amb gran potencial s’ha convertit en una altra opció estratègica, especial-

ment per a les entitats de major dimensió.

Pel que fa a la diversificació geogràfica, els grans bancs comercials

(Santander, BBV i, en menor mesura, BCH) han apostat fort per una expan-

sió a Llatinoamèrica, on el nivell relativament baix de bancarització permet

altes taxes de rendibilitat en banca comercial. Tanmateix, tal com s’ha vist a

l’estiu de 1998, no es tracta d’una inversió exempta de riscos sinó al contra-

ri, ja que són mercats encara inestables i per tant molt influïts per les

oscil·lacions dels mercats financers internacionals. Això no obstant, en trac-

tar-se d’inversions a llarg termini, els riscos de les quals d’altra banda ja han

estat fortament provisionats, els analistes creuen que una crisi seriosa a la

zona tindria un impacte limitat a nivell de grup, atesa la fortalesa i sanitat

financera dels grans bancs espanyols. Els grans grups bancaris espanyols
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també estan reforçant el seu posicionament a l’Europa de l’euro. En aquest

context s’emmarca la recent participació en un 10% del capital de la Banca

Nazionale di Lavoro per part del BBV, que el converteix en el principal

accionista i integrant del nucli dur de l’entitat italiana, i l’augment de la par-

ticipació del Banco Santander en el també grup italià San Paolo-IMI, en el

qual ja controla un 5,52% del capital.

Per la seva banda, les caixes d’estalvis i, en particular, les de major

dimensió, han entès la diversificació geogràfica com l’expansió dins d’Es-

panya però fora dels seus territoris d’origen, als quals estaven legalment cir-

cumscrites fins a finals de 1988. Aquesta expansió l’estan realitzant tant per

mitjà de creixement intern com amb l’adquisició de bancs de dimensions

mitjanes, molts d’ells filials de bancs estrangers que es retiren del negoci

minorista a Espanya ja que no els ha proporcionat la rendibilitat esperada.

Per aquest motiu, la racionalització de costos en l’àmbit domèstic que han

emprès de forma clara els bancs comercials –amb una notable reducció de

les seves plantilles i, en menor mesura, de les xarxes d’oficines–, no ha estat

compartida pel sector de les caixes d’estalvis, ja que l’esmentada expansió

geogràfica ha anat lògicament acompanyada d’un creixement de l’ocupa-

ció. No obstant això, bancs i caixes d’estalvis han aconseguit reduir el pes

de les despeses d’explotació dins dels seus comptes de resultats. En el cas

dels bancs, aquestes despeses, expressades com a percentatge sobre els

actius totals mitjans, han baixat d’un 2,74% a un 1,85% entre 1990 i 1997.

En les caixes, la reducció, tot i que menor per les causes abans apuntades,

ha suposat passar d’un 2,95% a un 2,45%.

També amb relació a les caixes d’estalvis, en els darrers anys s’ha cre-

at un debat sobre una possible modificació de la seva legislació amb la finali-

tat de convertir-les en societats anònimes, la qual cosa suposaria la seva equi-

paració jurídica als bancs i la pèrdua de la seva naturalesa jurídica originària,

que conté com a principals elements diferencials el caràcter fundacional i

l’aplicació social d’una part del seu excedent. Al marge d’arguments a favor

o en contra del canvi –provinents tant del propi sector de caixes com del
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dels bancs–, la postura pública governamental sembla ser la de mantenir l’ac-

tual estatut jurídic de les caixes d’estalvis, en base a l’eficiència amb la qual

desenvolupen la seva tasca, la seva relació amb les comunitats autònomes i

els ajuntaments, i el seu paper dinamitzador de la competència dins del sec-

tor financer. En aquest sentit, només cal recordar que cap caixa d’estalvis ha

hagut de ser rescatada pel Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d’Estalvis

des que va ser creat a inicis de la dècada dels vuitanta, mentre que el Fons de

Garantia dels bancs ha hagut d’afrontar nombrosos episodis de crisi.

El sector bancari espanyol afronta el repte de la Unió Econòmica i

Monetària amb les garanties que li ofereix una situació financera molt solvent

i sanejada, uns negocis diversificats i unes bones taxes de rendibilitat.

Tanmateix, el principal desavantatge comparatiu del sector continua sent la

dimensió ja que, tot i l’onada de processos de concentració que han tingut

lloc des de finals dels vuitanta, la dimensió dels principals bancs espanyols

continuava sent, a finals de 1998, de segona línia dins del panorama bancari

europeu. En aquest sentit, tant les autoritats monetàries com els analistes del

sector estan d’acord sobre la necessitat de situar una entitat bancària espan-

yola entre els primers llocs del rànquing europeu, per tal que Espanya tingui

el pes que li correspon en l’Europa de l’euro. El gener de 1999, l’acord de

fusió pactat entre el Banco Santander i el Banco Central Hispano ha estat la

primera iniciativa en aquesta direcció i, des d’aleshores, el sector és ple d’es-

peculacions sobre quin podria ser el següent moviment, possiblement prota-

gonitzat pel BBV. D’altra banda, i a nivell europeu, l’excel·lent posicionament

dels grans bancs espanyols al mercat bancari llatinoamericà els converteix

també en socis atractius per a d’altres grups bancaris europeus.

Països Baixos: pioners en consolidacions bancàries
i en bancassurance

A primera vista, un fet que crida especialment l’atenció del sistema

bancari holandès és que, amb una població de només 15,5 milions d’habi-
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tants, el país compta amb tres grups bancaris que figuren entre els trenta

primers d’Europa per volum de balanç, i entre els disset primers per capita-

lització. Aquests tres grups (ABN-AMRO, ING Bank i Rabobank) es van ges-

tar a finals de la dècada dels vuitanta i inicis dels noranta, després de la crisi

econòmica que va afectar els Països Baixos en la primera meitat dels vuitan-

ta i que va forçar a diverses operacions de fusió entre bancs, de les quals la

més remarcable és la que va unir les forces dels dos primers bancs del país,

l’ABN i l’AMRO. Així doncs, la consolidació bancària als Països Baixos es va

produir amb una certa antelació en relació amb la majoria de països euro-

peus i té com a particularitat que també va ser intersectorial, realitzant-se

fusions entre bancs i companyies d’assegurances que van introduir a

Europa el concepte de la bancassurance (creació d’AMEV i d’ING) com a

estratègia de creixement bancari.

El resultat d’aquest procés de consolidació és un sector bancari amb

un elevat grau de concentració ja que els tres grups esmentats gestionen

més del 70% dels actius bancaris totals. Els tres grups estan molt ben assen-

tats al mercat domèstic, on defensen aferrissadament les seves respectives

quotes de mercat, per la qual cosa els marges es mantenen en un nivell dis-

cret. D’altra banda, la seva estratègia de bancassurance els facilita l’aprofita-

ment de les noves oportunitats de negoci que s’han generat amb la privatit-

zació del sistema de seguretat social que ha abordat el Govern del país.

La sòlida posició dels grans bancs en el mercat domèstic minorista

ofereix poques oportunitats a la competència estrangera en aquest segment

de mercat, tot i que el sistema bancari ha estat tradicionalment més obert a

la resta del món que en la majoria de països europeus. En canvi la com-

petència estrangera és intensa en banca d’inversions, on el liderat està en

mans dels poderosos bancs d’inversions americans (com ara Merrill Lynch,

Goldman Sachs o Morgan Stanley). En els darrers anys, els grans grups

holandesos han apostat fort en aquest segment d’activitat que, d’altra ban-

da, els està donant considerables problemes de rendibilitat, atesos els ele-

vats costos que comporta en matèria de remuneracions al personal especia-
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litzat. A títol d’exemple, els problemes que està experimentat l’ING Barings

han fet rebaixar del 30% al 15% el creixement previst en els beneficis del

grup ING per a 1998, que ja ha fet públic un pla per retallar la plantilla de la

seva filial de banca d’inversions. De tota manera, l’elevada solvència dels

grups bancaris holandesos els permet d’assumir sense dificultats aquests

tipus de contratemps.

La dinàmica de consolidació i la creixent automatització dels serveis

bancaris (que als Països Baixos ha estat comparativament més tardana) ha

comportat una notable reestructuració de les xarxes d’oficines i de les plan-

tilles en l’àmbit domèstic que els ha ajudat a controlar les seves despeses

d’explotació. Paral·lelament, els grans grups holandesos, davant d’un mercat

domèstic de reduïdes dimensions, han optat també per una estratègia d’ex-

pansió a l’exterior, de manera que el component internacional dels seus

balanços i comptes de resultats està creixent de forma molt significativa.

Aquesta tendència s’ha vist accelerada per la imminent introducció de l’eu-

ro que, en ampliar el «terreny de joc», converteix els grans bancs holandesos

en entitats de dimensions mitjanes en la nova àrea de referència.

Els grans grups bancaris holandesos s’estan esforçant per formar

part del reduït nombre de grups financers que, segons els analistes del sec-

tor, tindran la dimensió i fortalesa suficient per oferir una àmplia gamma de

productes dins i fora de la Unió Europea. I, en aquest sentit, com que el grau

de concentració domèstica ja és, com hem vist, molt alt, els grans bancs

holandesos van iniciar a finals de 1997 una nova onada d’operacions de

concentració, aquesta vegada amb entitats de crèdit europees com a objec-

tiu. L’adquisició de la Banque Bruxelles Lambert per part del grup ING i els

intents frustrats de l’ABN-AMRO per adquirir primer el grup francès CIC i

després el belga Générale de Banque formen part d’aquesta tendència per

enfortir les posicions a Europa. De nou, la banca holandesa està marcant la

pauta del que ha de ser la nova etapa de reestructuració dels mercats ban-

caris en l’Europa de l’euro.
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Luxemburg: reorientació d’activitats i promoció
internacional per garantir la competitivitat del sector

El sistema bancari de Luxemburg presenta uns trets característics que

el diferencien de la resta de països de la Unió Europea. En especial, per la

dimensió i el pes específic en l’economia del país, per la tipologia de les acti-

vitats bàsiques que desenvolupa i per la propietat de les entitats que integra.

En efecte, les 221 entitats de crèdit existents a 31 de desembre de

1996 gestionaven als seus balanços més de 78 bilions de pessetes, volum

molt important per a un país que té un mercat financer domèstic molt limi-

tat, atesa la seva dimensió, però en el qual un 8,5% de la població ocupada

treballa al sector bancari. Aquesta situació ha esdevingut possible perquè la

gran majoria dels operadors bancaris són filials o sucursals d’importants

entitats de crèdit estrangeres –els bancs alemanys hi tenen una presència

molt significativa–, que concentren l’activitat als mercats internacionals.

Aquesta orientació internacional ha estat fonamental per encetar amb èxit

noves línies de negoci orientades tant a la clientela privada com a inversors

institucionals. Així, el protagonisme inicial de les euroobligacions i dels

eurocrèdits sindicats ha cedit terreny a l’expansió de les institucions d’in-

versió col·lectiva, la gestió de patrimonis i l’enginyeria financera.

En el panorama actual del sector cal apuntar, però, diversos factors

que podrien condicionar la seva evolució futura. Després de trenta anys de

creixement incessant de la dimensió del sector, la composició del qual va

assolir el 1994 el seu nivell màxim amb 222 entitats de crèdit censades, el

1997 el nombre de bancs establerts s’ha reduït a 215 entitats. I és que l’ac-

celeració dels processos de fusió i adquisició a nivell internacional ha pro-

vocat la reestructuració de les filials o sucursals que les entitats implicades

tenien a Luxemburg. És força probable que aquest comportament continuï

i s’haurà de veure si els seus efectes poden ser contrarestats amb la implan-

tació de més entitats de crèdit. Però algunes condicions estructurals no

semblen propiciar aquest escenari.
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Un dels atractius de la plaça era l’absència de la cobertura d’un coe-

ficient de caixa per part de les entitats. Aquesta situació ha desaparegut l’1

de gener de 1999, tot i que els dipòsits al banc central són remunerats a

tipus de mercat. Altres dos factors que podrien suposar un desavantatge

competitiu respecte al sector bancari d’altres països són els costos de per-

sonal i la fiscalitat que suporten els beneficis dels bancs.

Així, els salaris mitjans del sector estan entre els més elevats de la

Unió Europea encara que les diferències s’han fet més petites. D’altra ban-

da, tot i que l’impost sobre societats ha estat reduït al 37%, encara es manté

lluny de la taxa del 10% que aplica Irlanda a les entitats financeres estrange-

res que s’implantin al Centre de Serveis Financers Internacionals. Aquest

diferent tracte fiscal ha fet que algunes de les grans entitats de crèdit euro-

pees implantades a Luxemburg hagin deslocalitzat una part de les seves

activitats, a favor de Dublín. És el cas del Deutsche Bank i del Crédit Suisse,

que hi han transferit les activitats creditícies i han centrat el negoci de les

seves filials luxemburgueses en la gestió de patrimonis. Un altre element

negatiu és la incidència d’una campanya de desprestigi promoguda des de

l’exterior que acusa a filials d’entitats de crèdit belgues d’afavorir el blan-

queig de diner negre i l’evasió fiscal cap a Luxemburg.

No es pot deixar de mencionar l’amenaça d’una futura harmonitza-

ció fiscal en l’àmbit de la Unió Europea que suposaria l’eliminació d’un dels

principals atractius de Luxemburg: l’absència de retenció fiscal a l’origen

als rendiments de capital percebuts pels no residents.

En qualsevol cas, els bancs ja establerts es troben en una cruïlla d’in-

dubtable transcendència per al seu desenvolupament futur. En ésser un sec-

tor bancari orientat a l’exterior i de clara vocació europea, les entitats es

veuen especialment afectades per la realització de la Unió Econòmica i

Monetària i per l’adopció d’una moneda única europea. Els ingressos dels

seus comptes de resultats es veuran directament afectats per la desaparició

d’una bona part de les operacions de canvi i del mercat de capitals en
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francs luxemburguesos. En els darrers dos anys, les euroemissions d’obliga-

cions en francs luxemburguesos ja s’han reduït des dels 420 milers de

milions de francs luxemburguesos, el 1995, als 112 milers de milions, el

1997. En resposta a aquesta tendència, les entitats ja han reordenat la seva

activitat al mercat d’euroemissions, amb un augment de les operacions en

altres divises, i han concentrat esforços en l’àmbit de les institucions d’in-

versió col·lectiva i de l’activitat de gestió i assessorament dels clients inter-

nacionals. Amb aquesta estratègia, els comptes de resultats han pogut con-

trarestar la disminució contínua del marge financer.

No obstant això, hi ha unanimitat al sector, recolzada per les autori-

tats governamentals, en defensar que el desenvolupament futur de la plaça

requereix no solament la consolidació dels negocis existents sinó un nou

esforç en la diversificació del ventall d’activitats i en la promoció interna-

cional de Luxemburg, tasca en la qual la configuració d’un nivell de fiscali-

tat competitiu té un paper primordial. Pel que fa a la recerca de nous seg-

ments d’actuació, la promulgació, el 1997, de la llei sobre bancs emissors

d’obligacions hipotecàries ja ha dotat el sector d’un nou instrument finan-

cer, a la vegada que s’atorga un important potencial de creixement al mer-

cat internacional de fons de pensions, al qual Luxemburg espera aportar un

producte específic.

Àustria: augment de la concentració, reducció
de la participació pública i creixent
internacionalització

Com a la resta d’Europa, també a Àustria el sector bancari fa front a

un període de transició i consolidació. La necessitat de millorar la seva com-

petitivitat ha accelerat recentment el procés de concentració i reorganitza-

ció de les entitats de crèdit, en especial per l’elevada fragmentació, baixa

rendibilitat i forta presència del sector públic que caracteritzen el sector i

que s’intenten corregir.
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En efecte, malgrat que en els darrers anys el nombre d’entitats de

crèdit s’ha reduït considerablement, el 1997 encara hi havia prop d’un miler

d’entitats, la majoria de les quals eren de dimensions reduïdes. I és que en el

sector bancari austríac proliferen les entitats d’àmbit local i regional, la qual

cosa ha determinat una forta vinculació amb els clients de les respectives

àrees d’origen. Hi ha poques entitats de dimensió mitjana i encara menys de

grans. Una conseqüència de l’elevat nombre d’entitats de crèdit és proba-

blement un grau de concentració bancària comparativament més reduït que

l’existent en altres països similars de la Unió Europea, com ara Suècia,

Bèlgica o els Països Baixos. Les cinc primeres entitats de crèdit concentra-

ven, a finals de 1996, prop d’un 40% dels actius del sector bancari.

Tot aquest grup d’entitats conviu agrupat entorn de set categories

que es diferencien entre elles per l’estatut jurídic que les regeix, l’adscrip-

ció a diferents associacions sectorials i l’estructura organitzativa, i no pas

per les diferències operatives, les quals han anat desapareixent fins a adop-

tar la majoria d’elles un model estratègic de banca universal. Caixes d’estal-

vis, bancs i cooperatives de crèdit són, en aquest ordre, les principals forces

del mercat, l’estructura de negoci del qual es distribueix de manera força

equitativa, amb quotes que oscil·len entre el 25% i el 30%. La forta com-

petència, la lluita per guanyar quota de mercat i l’alt nombre d’oficines han

pressionat a la baixa les taxes de rendibilitat de les entitats.

Històricament, el sector públic ha tingut una presència molt signifi-

cativa en el control de l’activitat bancària. Fins el 1997, els dos grans bancs

que havien estat nacionalitzats el 1946 per la República d’Àustria van

romandre sota control públic directe. El 1991, la fusió d’un d’ells, l’Österrei-

chische Länderbank, amb la que en aquell moment era la primera caixa

d’estalvis del país, la Zentralsparkasse und Commerzialbank-Wien, per crear

Z-Länderbank Bank Austria –la caixa d’estalvis que després va adoptar l’ac-

tual denominació de Bank Austria–, no va conduir a la seva privatització, ja

que el capital de la nova entitat va quedar majoritàriament en mans del

Govern federal i d’una entitat de tipus holding, Anteilsverwaltungs Zentral-
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sparkasse (AV-Z), que estava controlada per la ciutat de Viena. L’altre gran

banc de propietat federal era el Creditanstalt-Bankverein.

Com en el cas de la ciutat de Viena i Bank Austria, altres ajunta-

ments controlen políticament les caixes d’estalvis que van fundar els muni-

cipis, ja sia directament o a través de les AV en els casos en què s’ha produït

la transformació en societat anònima. En total són 47 les caixes d’estalvis

d’origen municipal, d’entre les 73 caixes d’estalvis existents. La presència

pública es fa també patent per la propietat per part dels governs regionals

dels bancs hipotecaris, que són un dels tres tipus d’entitats de crèdits espe-

cialitzades existents. La privatització de caixes d’estalvis i bancs hipotecaris

depèn, doncs, de la voluntat dels governs locals i regionals de cedir aquest

control. En aquest sentit, la majoria dels länder han donat entrada a accio-

nistes minoritaris en el capital dels bancs hipotecaris.

D’altra banda, la caixa postal Österreichische Postparkasse és en

mans de l’empresa pública de correus i, malgrat que s’ha establert regla-

mentàriament la venda d’una participació del 49,9%, no se sap quan es pro-

duirà la privatització parcial.

Aquesta visió resumida del panorama del sector permet introduir

alguns dels canvis més significatius que s’han produït des de 1997, període

durant el qual la instrumentació de noves operacions de concentració ha

servit per aprofundir en la diversificació de l’accionariat de les dues grans

caixes d’estalvis implicades i ha elevat al 48% la proporció dels actius totals

del sistema que concentren les cinc primeres entitats –Bank Austria i

Creditanstalt es consideren a efectes del càlcul com a una única entitat–.

Així, el 1997, la caixa d’estalvis Bank Austria, va aconseguir el con-

trol del 94,7% del capital total del banc públic Creditanstalt, que va materia-

litzar en dues etapes. Primer, mitjançant la compra a la República d’Àustria

de la seva participació en el banc i després per l’oferta a la resta d’accionis-

tes de canviar els seus títols de propietat per noves accions de Bank

Austria. El grup bancari resultant, que se situa entre els 40 primers grups
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bancaris europeus amb un balanç total que supera els 17 bilions de pesse-

tes, basa la seva estratègia futura a consolidar el seu liderat al mercat domès-

tic –on té una quota del 21%– i competir de manera eficient a nivell in-

ternacional. Més concretament, a aconseguir una major penetració als paï-

sos veïns de l’Europa Central i de l’Est, on ambdues entitats de crèdit ja fi-

guren entre les entitats estrangeres millor posicionades. Al capdavant de

l’estructura del grup hi ha Bank Austria i les seves dues filials bancàries,

Creditanstalt i Bank Austria Creditanstalt International, aquesta de nova

creació. Les dues primeres operaran a Àustria com a entitats independents

durant un període pactat de cinc anys, mentre que la tercera concentrarà

l’operativa als mercats internacionals.

Les ampliacions de capital realitzades per Bank Austria per fer front

a l’adquisició del banc, junt amb la posterior venda el 1998 de la participa-

ció que hi tenia la República d’Àustria a través de l’empresa pública de

correus, han alterat l’estructura de propietat de la caixa d’estalvis en favor

de petits inversors. A finals de març de 1998, aquest col·lectiu era titular del

54,5% de les accions. Paral·lelament, la primera accionista de la caixa, que

era l’entitat controlada pel municipi fundador, Anteilsverwaltung-

Zentralsparkasse (AV-Z), ha reduït la seva participació en el capital al 26,5%.

El nucli que formen els accionistes estratègics i els grans inversors institu-

cionals concentren la part restant, un 19% del capital.

Aquests percentatges, però, no són il·lustratius dels percentatges

efectius de control que hi exerceixen els diferents accionistes. I és que, com

succeeix en altres entitats del sector bancari austríac, el capital de la caixa

d’estalvis està instrumentat en diferents tipus de títols –accions comunes,

accions preferents i participacions de capital– que garanteixen la separació

entre la propietat i el control. Tot i que la distribució percentual del capital

amb dret a vot no està públicament disponible a la data de referència, els

acords polítics que van fer possible l’operació de compra del Creditanstalt

van establir que els drets de vot que acumulin l’AV-Z i la Wiener Holding

han de ser al cap de cinc anys inferiors al 25% –després de l’oferta de con-



270 ■ EL SECTOR BANCARI EUROPEU: PANORAMA I TENDÈNCIES

versió eren del 43%–, amb la qual cosa augmentarà la influència dels accio-

nistes privats en la gestió de l’entitat.

Una altra de les condicions polítiques imposades ha propiciat la

segona gran operació de concentració de l’exercici, la fusió protagonitzada

per la caixa d’estalvis de fundació privada Die Erste i per Girocredit, l’orga-

nisme central del sector de caixes. En efecte, l’accionista majoritari de Bank

Austria, AV-Z, va haver de cedir la seva participació a Girocredit, que va ser

adquirida per Die Erste. Erste Bank der österreichischen Sparkassen, que és

com s’anomena la caixa d’estalvis resultant, s’ha convertit a nivell individual

en la tercera entitat de crèdit del país, amb uns actius de prop de 7 bilions

de pessetes. Cal mencionar que en aquest cas la fusió ha propiciat la unifi-

cació dels diferents tipus de títols de propietat existents, la qual cosa ha fet

més simple i transparent l’estructura de capital de la nova caixa, en la qual

l’entitat controlada per l’associació que va fundar Die Erste, l’AVS, té una

participació del 43,4%.

L’assumpció per Erste Bank de les funcions d’institut central de les

caixes d’estalvis pot contribuir a consolidar el sector de caixes d’estalvis,

sense que les entitats perdin la seva independència. I és que en els darrers

anys, el sector de caixes –tot i sent líder al país amb una quota de dipòsits

del 30%– ha cedit terreny en favor de les cooperatives de crèdit Raiffeisen.

Així doncs, amb l’objectiu d’augmentar la penetració i millorar els resultats

de les caixes, Erste Bank desenvoluparà una imatge comuna sota la qual les

entitats comercialitzaran els mateixos productes i serveis, i integrarà les fun-

cions centrals i les operacions de back-office que permetin economies d’es-

cala significatives. D’altra banda, i a partir de 1999, la col·laboració de Bank

Austria amb el sector de caixes d’estalvis, a través de l’associació nacional,

es veurà limitada a determinats àmbits operatius, com ara la provisió d’esta-

dístiques, negociació col·lectiva i condicions de treball.

Cal fer una breu referència a una esmena a la llei de caixes d’estalvis

austríaques, aprovada recentment pel Parlament, que introdueix, a partir de
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1999, dos temes d’interès. Primer, la transformació voluntària en fundacions

de les 24 Anteilsverwaltungs (AV) que administren les accions de les caixes

d’estalvis que són societat anònima, tant d’origen municipal com associatiu.

La presència de fundacions en l’estructura de l’accionariat de les caixes

d’estalvis, que s’inspira en el model adoptat per les caixes italianes, és més

comprensible per als mercats financers internacionals que la figura de les

AV. Quan la caixa d’estalvis sigui d’origen municipal, la conversió limitarà la

garantia del municipi només als compromisos existents en la data en què es

produeixi la transformació. Bank Austria té intenció de transformar l’AV-Z

en fundació privada durant l’any 1999.

Queda per veure si el canvi disminuirà la influència política en el

sector i impulsarà el procés de privatització de les entitats. De moment, els

encara importants percentatges de participació a les dues grans caixes d’àm-

bit nacional que tenen les AV les protegeixen d’ofertes d’adquisició hostils.

Precisament, la segona mesura adoptada té l’objectiu de prevenir l’adquisi-

ció de participacions accionarials en caixes d’estalvis locals i regionals per

part d’entitats financeres, nacionals o estrangeres, alienes al sector, per la

qual cosa ha atorgat a Erste Bank un dret preferent durant els propers cinc

anys.

L’increment de les aliances estratègiques amb socis estrangers tam-

bé forma part de l’actualitat del sector bancari austríac i es fa patent en la

composició de l’accionariat de les dues primeres caixes d’estalvis, on apa-

reixen entitats de crèdit i d’assegurances de primer ordre d’altres països, en

especial d’Alemanya i Itàlia.

El creixement al mercat centro-europeu, al qual es considera el

segon mercat domèstic natural, és també perseguit per Erste Bank i les res-

tants entitats de crèdit capdavanteres, Raiffeisen Zentralbank Österreich,

Bank für Arbeit und Wirtschaft (Bawag) i Österreichische Volksbanken, ja

que les possibilitats de creixement del negoci han de contribuir a contra-

restar el baix potencial d’un mercat domèstic molt madur. Per acabar, l’es-
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tratègia de cooperació i aprofitament de sinèrgies que s’ha esmentat per a

les caixes d’estalvis també és present en altres grups. Els casos més signifi-

catiu són els del «Grup dels tres bancs» –Oberbank, BKS i BTV, amb partici-

pacions significatives del Creditanstalt– i dels sectors de crèdit cooperatiu

rural i industrial, que encapçalen la Raiffeisen Zentralbank Österreich i l’Ös-

terreichische Volksbanken.

Dinamarca: consolidació, racionalització i diversificació
operativa i geogràfica

Parlar del sistema bancari danès vol dir, bàsicament, referir-se a tres

grans bancs que aglutinen prop del 75% del balanç agregat del sector. Den

Danske Bank, Unibank i, a més distància, Bikuben Girobank sumaven a

finals de 1996 uns actius totals de 20,8 bilions de pessetes, la qual cosa vol

dir que les altres 194 entitats de crèdit que també operaven al sector ban-

cari danès a la mateixa data es repartien els restants 4,9 bilions de pessetes

d’actius i, per tant, el seu balanç mitjà se situa en només 25.000 milions de

pessetes. Es tracta en la seva majoria d’entitats locals, moltes d’elles amb

una única oficina a la seva localitat d’origen, però que, tanmateix, estan

molt ben assentades ja que han sabut combinar amb èxit la cooperació en

temes d’infraestructura (sistemes de pagaments, serveis informàtics, estu-

dis de mercat, assessoria jurídica i fiscal, etc.) amb la rivalitat a nivell

comercial.

La dinàmica recent del sistema bancari danès guarda força similituds

amb la de la resta de països escandinaus. Així, el sector va patir de ple la cri-

si bancària entre 1990 i 1993, anys en què les entitats de crèdit van haver

d’efectuar importants sanejaments que van afectar negativament la seva

rendibilitat final. No obstant això, a Dinamarca l’impacte de la crisi va ser

comparativament menor en relació amb els altres països de la zona, com ho

demostra el fet que no fos necessària la intervenció de l’Estat per al sosteni-

ment del sector.
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Així mateix, al llarg de la dècada s’han produït operacions de con-

centració que han canviat radicalment el mapa bancari danès. El 1990, i

pràcticament de forma simultània, dos processos de fusió que van involu-

crar les sis primeres entitats de crèdit del país van donar llum als dos pri-

mers bancs danesos, Den Danske Bank i Unibank; i també el tercer banc, el

BG Bank, és el resultat d’una fusió realitzada l’any 1995. Aquestes opera-

cions a la vegada han donat peu a una racionalització de les xarxes d’ofici-

nes i de les plantilles que, en el període comprès entre 1991 i 1996, han dis-

minuït respectivament en un 17% i un 23%. Els efectes d’aquesta racionalit-

zació es concreten en una considerable davallada del pes de les despeses

d’explotació dins del compte de resultats agregat del sector, que també s’ha

vist afavorit per la important reducció dels sanejaments i pels resultats posi-

tius en operacions financeres als mercats de capitals.

Els grans bancs danesos també han emprès el camí de la diversifica-

ció operativa, «universalitzant» la seva activitat des que, el 1991, van des-

aparèixer les barreres legals que separaven les activitats de banca, assegu-

rances i crèdit hipotecari. En aquest sentit, Den Danske Bank i Unibank han

desenvolupat estratègies de creixement similars, basades en la filosofia de la

bancassurance, és a dir, d’aprofitament de la xarxa d’oficines per a la

comercialització dels productes de les filials: han creat les seves pròpies

filials de crèdit hipotecari i han entrat en el negoci assegurador ja sigui

comprant la primera companyia d’assegurances de vida del país (Danica,

que va ser adquirida per Den Danske Bank el 1993) o bé creant una filial

(Unibank). Així mateix, s’han diversificat «geogràficament» per la regió nòr-

dica, a la qual consideren com a mercat domèstic potencial.

Les anàlisis sobre l’evolució futura del sector bancari danès giren a

l’entorn de futures operacions de concentració, tant a escala domèstica

com dins del conjunt de la regió nòrdica. El cert és que, al llarg de la pre-

sent dècada, el procés de consolidació domèstica ha estat notable, tant

entre entitats bancàries com amb d’altres entitats financeres. De tota mane-

ra, els analistes no donen encara el procés per acabat i, de fet, la recent
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fusió, a través d’una entitat holding, entre el BG Bank i el banc hipotecari

Realkredit Danmark, es considera com un moviment defensiu del BG Bank

davant dels rumors continuats que el situaven com a objectiu d’adquisició

per part d’Unibank o, fins i tot, d’algun altre banc nòrdic.

D’altra banda, el nivell de consolidació dins d’Escandinàvia ha estat

menor, sobretot si ho comparem amb els moviments realitzats per les prin-

cipals entitats sueques i finlandeses. En conseqüència, es parla molt de futu-

res operacions de concentració transnacionals d’envergadura que impliquin

algun dels grans bancs danesos. En particular, s’especula sobre quin podria

ser el soci danès del MeritaNordbanken i, en aquest sentit, Unibank sembla

millor posicionat ja que, aparentment, Den Danske Bank està optant per

l’adquisició directa de bancs mitjans a la zona. De tota manera, sembla que

també hi ha força coincidència que el procés de consolidació intrapaïsos

nòrdics no s’accelerarà fins que Suècia i Dinamarca s’uneixin a Finlàndia

dins de la Unió Econòmica i Monetària i, per tant, introdueixin l’euro com a

nova moneda única.

Irlanda: un sector bancari en expansió i obert
a l’exterior 

Dins del panorama bancari europeu, Irlanda constitueix un cas

emblemàtic de com la bonança econòmica ha impulsat el creixement del

sector bancari i ha contribuït a millorar-ne la rendibilitat. Els ritmes de crei-

xement econòmic dels darrers anys han estat molt superiors als enregistrats

a la resta de països de la Unió Europea. El PIB ha progressat un 7,5% el

1994, un 10,9% el 1995, un 8,8% el 1996 i un 7,4% el 1997. Les previsions

de 1998 també se situen entorn d’una taxa del 8%. Les inversions estrange-

res han assolit xifres molt importants. I és un dels pocs països, amb Dina-

marca i Luxemburg, que ha tancat el 1997 amb superàvit pressupostari.

En cap dels països analitzats en el treball, els principals indicadors

de l’evolució del negoci han enregistrat una trajectòria tan positiva. La
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dimensió del sector, mesurada pel nombre d’entitats de crèdit que hi ope-

ren, s’ha incrementat i també ho ha fet l’ocupació. Així mateix, les entitats

de crèdit han millorat les seves ràtios d’eficiència, amb la qual cosa han

moderat l’impacte negatiu al compte de resultats de la contracció dels mar-

ges financers. El conjunt que formen els principals grups bancaris ha aug-

mentat la rendibilitat des del nivell relativament baix del 0,5% de 1990 a

l’1,2% de 1996.

El nivell de competència és alt. A 31 de desembre de 1996, hi opera-

ven un total de 63 entitats, entre bancs, building societies i caixes d’estal-

vis, a més de 532 cooperatives de crèdit, que tenien respecte al total del

sector un pes marginal. Malgrat aquest elevat nombre d’operadors, dos

bancs concentraven prop del 50% del mercat domèstic, l’Allied Irish Bank i

el Bank of Ireland. Quotes menys significatives corresponien a les altres

entitats de crèdit que amb les anteriors integren el grup dels bancs de clea-

ring, és a dir, l’Ulster Bank, el National Irish Bank i la caixa d’estalvis TSB

Bank, i al subgrup de les building societies.

La vocació minorista és el principal element que diferencia aquest

reduït grup d’entitats de crèdit de la majoria dels 49 bancs catalogats com a

«bancs no associats» que, amb una estructura molt limitada, concentren un

49% dels actius totals del sector. La importància de la xifra s’explica per

l’activitat eminentment internacional que desenvolupen un bon nombre

d’ells, que són filials o sucursals d’entitats de crèdit foranes de primera fila.

Una particularitat del sistema bancari irlandès és la gran quantitat de bancs

autoritzats que són propietat d’entitats de crèdit estrangeres –més del

75%–, d’entre els quals l’Ulster Bank, que pertany al grup britànic Natwest, i

el National Irish Bank, filial del National Bank of Australia.

La penetració de la banca estrangera i la progressió de l’activitat

internacional no es poden deslligar del desenvolupament del Centre de

Serveis Financers Internacionals de Dublín, la creació del qual, fa deu anys,

ha estat un gran encert de les autoritats públiques irlandeses. L’ampli ven-
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tall d’entitats que s’hi han instal·lat pertanyents no solament al sector ban-

cari sinó també als sectors d’inversió col·lectiva, assegurador o de gestió de

capitals, ho han fet en bona part atrets pels incentius fiscals que se’ls oferei-

xen, d’entre els quals destaca una menor fiscalitat dels beneficis, amb una

taxa del 10% de l’impost sobre societats, força inferior al tipus general del

32% que, des del mes d’abril de 1997, aplica el país. Aquesta concessió

administrativa, autoritzada per la Unió Europea, té vigència fins a l’any

2005. A partir d’aquest moment, i fins a l’any 2025, el tipus vigent serà del

12,5%. Així, doncs, des de 1989, la majoria de les 20 noves entitats de crèdit

que s’han instal·lat en el país són bancs estrangers. La resta són filials espe-

cialitzades dels bancs associats.

La ja destacada important concentració de negoci en les primeres

entitats de crèdit del país podria augmentar en un futur proper si avança la

privatització de les tres entitats sota control estatal –l’ACC Bank, l’ICC Bank

i la caixa d’estalvis TSB Bank, l’única del país al marge de l’An Post (Caixa

Postal)– i la nova estructura de propietat les situa en l’àmbit d’influència

d’aquelles. A finals de 1998, el Govern irlandès ha fet públic que comptarà

amb l’assessoria de l’HSBC Investment Bank en la venda de l’ICC Bank, el

banc de propietat pública especialitzat en el finançament de petites i mitja-

nes empreses. L’adquisició de les entitats esmentades és una excel·lent

oportunitat de creixement per a les entitats privades de dimensió mitjana

que volen reforçar la seva presència competitiva. El Govern, però, sembla

afavorir una possible fusió entre l’ACC Bank i la TSB Bank.

Precisament, les autoritats irlandeses han proclamat en diferents oca-

sions la necessitat que es consolidés una tercera força en el sector per con-

trarestar el domini que hi exerceixen els dos primers bancs. En aquest sen-

tit, el desembre de 1998, s’ha anunciat la fusió d’Irish Life, la primera com-

panyia d’assegurances del país, i Irish Permanent, l’antiga building society

transformada en banc el 1994. El nou grup, amb una forta connotació de

bancassurance, serà el tercer del país amb uns actius totals de més de 3

bilions de pessetes i una xarxa de més de 90 oficines.
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Un altre element que podria alterar la distribució de les quotes de

mercat és el procés de desmutualització de les building societies, en cas

que aquestes no siguin capaces de mantenir la seva independència acciona-

rial, tot i que durant els quatre primers anys després de la seva conversió en

societat anònima estan protegides de qualsevol oferta de compra no desitja-

da. El 1998, First National, la més gran de les 5 building societies existents,

s’ha convertit en el banc First Active, que cotitza a borsa.

En qualsevol cas, l’evolució positiva del sector el fa especialment

atractiu a inversors estrangers que desitgin posicionar-se al mercat domès-

tic. Allied Irish Bank i Bank of Ireland són uns excel·lents objectius, en espe-

cial aquest últim pel baix risc que presenta la seva estructura d’inversions,

amb una forta concentració en crèdits amb garantia hipotecària. Analistes

bancaris creuen que la seva expansió recent al Regne Unit, a través de la

compra de la building society britànica Bristol & West, ha ampliat l’interès

en la seva adquisició per part d’entitats financeres d’aquest país.

Finlàndia: la crisi sacseja el sector bancari i provoca
una profunda reestructuració, encara en procés

L’estructura actual del sistema bancari finlandès està condicionada

per la crisi financera que el va sacsejar en la primera meitat de la dècada

dels noranta i que té el seu origen en la ràpida expansió de l’activitat credi-

tícia que va tenir lloc des de mitjan anys vuitanta, coincidint amb el procés

de liberalització dels mercats financers. L’arribada d’un període recessiu a

inicis dels noranta va conduir a un esclat de la morositat i, per tant, les enti-

tats van haver d’afrontar quantioses pèrdues per insolvències, fins al punt

que el Govern finlandès va haver de garantir les obligacions dels bancs i va

aportar ajudes per valor de 2 bilions de pessetes entre 1991 i 1996.

La crisi financera va posar en evidència l’excés de capacitat del sec-

tor bancari finlandès, el qual, al llarg dels anys noranta, ha experimentat una

espectacular reestructuració, com ho demostra el fet que entre 1990 i 1997
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el nombre d’empleats del sector s’ha reduït a la meitat i les xarxes d’ofici-

nes, un 45%. Es tracta de les retallades més importants d’entre els sectors

bancaris de la Unió Europea. Els reajustaments han afectat, en particular, les

grans entitats, entre les quals han tingut lloc diversos processos de fusió,

destacant el que, el 1995, va implicar el Union Bank of Finland i el Kansallis-

Osake-Pankki i va donar naixement al Merita Bank.

La recuperació econòmica també s’ha traduït en una recuperació de

la rendibilitat bancària des de l’exercici 1996. La caiguda dels sanejaments

per insolvències, la reducció del pes de les despeses d’explotació en el

compte de resultats (gràcies a l’esmentada racionalització dels mitjans ope-

ratius) i l’increment dels ingressos per operacions financeres són els factors

que més han contribuït perquè el compte de resultats agregat del sector

torni a ser positiu. Les bones perspectives de creixement econòmic fan

esperar un enfortiment de la rendibilitat bancària, sobretot com a conse-

qüència del creixement de la cartera de crèdits. Malgrat tot, tal com assenya-

la l’Autoritat de Supervisió Financera en el seu darrer informe anual, els

balanços bancaris encara estan llastats per elevades inversions en immobles

(herència de la crisi) valorats en alguns casos per sobre del preu de mercat

i que representen aproximadament el 7% del balanç agregat del sector.

Només quan s’hagi venut la totalitat d’aquests actius es podrà donar per

superada definitivament la crisi, si bé cal tenir en compte que és un procés

que encara pot durar uns quants anys atès l’escàs desenvolupament del

mercat immobiliari finlandès.

Així mateix, el creixent interès que entitats estrangeres han demos-

trat pel sector bancari finlandès (bàsicament procedents de Suècia i

Dinamarca) ha intensificat la competència en el sector i n’ha accelerat el

procés de transformació. Entre 1997 i 1998 han tingut lloc tres canvis

estructurals de primera magnitud: l’establiment de la Cooperativa Central

del Grup Okobank, que ha suposat l’agrupació de 250 bancs cooperatius

que actuen com a banc únic; la unió de Postipankki i Finnish Export Credit,

que han creat el nou grup Leonia i, sobretot, la creació del MeritaNordban-
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ken, que ha comportat la unió sota un mateix grup i un mateix equip direc-

tiu del primer banc finlandès, Merita, i el quart banc suec, el Nordbanken,

ambdós amb balanços similars. Els dos bancs, que seguiran operant per

separat als seus respectius països, són propietat de l’entitat holding Merita-

Nordbanken, una societat anònima registrada a Finlàndia, la qual cosa per-

met aprofitar una fiscalitat més favorable pels dividends i, a més, en ser

Finlàndia l’únic país escandinau que s’integra a zona de l’euro el 1999, el

MeritaNordbanken donarà accés al banc suec als sistemes de pagament en

la nova moneda.

Grècia: la transformació d’un sector majoritàriament
sota control públic i amb força ineficiències

El sector bancari grec és el de dimensions més reduïdes entre tots

els països de la Unió Europea, amb uns actius totals que, a finals de 1996,

ascendien a 18,7 bilions de pessetes. El mercat intern està dominat per un

grup de bancs públics i diversos bancs privats que han aportat major dina-

misme i nivell de competència a un sistema bancari històricament molt

reglamentat amb elevats coeficients d’inversió obligatòria i una forta

ingerència del sector públic en la propietat de les entitats de crèdit del país.

Fins a l’any 1992, el sector es caracteritzava per la diferenciació d’acti-

vitats entre els dos grans grups d’entitats que l’integren: els bancs comercials,

amb limitacions operatives, i les entitats de crèdit especialitzades, a les quals

es reservava la funció de canalitzar recursos cap a sectors econòmics conside-

rats prioritaris per a l’economia del país. Després, la liberalització ha permès

als bancs comercials un creixement gradual de la seva activitat en noves àrees

de finançament, com per exemple la concessió de préstecs per a l’adquisició

d’habitatges, activitat que no podien realitzar. En l’actual marc normatiu, les

entitats de crèdit poden oferir gairebé tots els serveis bancaris previstos a la

segona directiva de coordinació bancària, però subsisteixen algunes limita-

cions en els àmbits del crèdit al consum i de les targetes de crèdit.
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Evidentment, la liberalització operativa era necessària, però no és

suficient per millorar l’eficiència d’un sector que, a finals de l’exercici de

1996, tenia un 70% dels seus actius totals sota control públic i suportava

uns costos operatius que, en termes mitjans, absorbien prop del 70% del

marge ordinari. El març de 1998, coincidint amb l’entrada de la dracma gre-

ga en el Sistema Monetari Europeu, el Govern va adoptar un programa de

reformes amb l’objectiu de garantir que el país acomplirà el 1999 els crite-

ris de convergència fixats en el Tractat de Maastricht i que s’integrarà en

l’euro l’any 2001. Segons aquest programa, el Govern accelerarà les privatit-

zacions i retallarà despeses per reduir el dèficit.

La situació ofereix una excel·lent oportunitat als bancs privats per

augmentar la seva presència al mercat domèstic. En aquest sentit, en els

darrers anys, els bancs públics ja han vist reduïda la seva quota de mercat en

bona part pel millor servei que les entitats privades ofereixen als clients ins-

titucionals i per l’impuls al finançament hipotecari i als crèdits al consum.

El 1998, el govern ja s’ha desprès de participacions estratègiques en

quatre bancs de petites dimensions: el Bank of Central Greece ha estat

venut a l’Egnatia Bank; un 37% del Macedonia and Thrace Bank ha estat

adquirit pel Bank of Piraeus; un 10% del General Hellenic Bank ha passat a

mans de la primera companyia d’assegurances privada grega, Interamerican,

i un 98% del Cretabank pertany a l’EFG Eurobank. Les adquisicions han ser-

vit per confirmar el protagonisme que, en el nou panorama bancari que

s’està configurant, es reserven el Bank of Piraeus i, en especial, l’EFG

Eurobank.

L’operació més ambiciosa d’entre les privatitzacions previstes enca-

ra resta per fer. És la que afecta l’Ionian & Popular Bank, filial del Commer-

cial Bank of Greece, que podria entrar en l’òrbita de l’Alpha Credit, el banc

privat més gran  del país, del Piraeus o de l’Eurobank.

La transformació de l’EFG Eurobank ha estat un dels fets més relle-

vants del període més recent. De ser un banc petit especialitzat en empre-
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ses i gestió de patrimonis ha esdevingut, per la política d’adquisicions

efectuada, un banc mitjà de caràcter minorista amb una xarxa de més de

100 oficines. El banc pertany al grup suís European Finance, propietat de

la família Latsis, amb forts interessos al sector navilier. L’estratègia del banc

s’ha completat el 1998 amb la presa d’una participació del 20% en el banc

privat Ergobank, el segon banc privat del país especialitzat en petites i

mitjanes empreses. Sembla voluntat dels dos bancs presentar una oferta

conjunta per la participació de control en el banc públic Ionian. El desem-

bre de 1998, l’entrada en el capital de l’Eurobank del Deutsche Bank, amb

una participació del 10%, pot reforçar les seves possibilitats d’èxit en

aquesta operació. Aquesta aliança estratègica amb el banc alemany mostra

l’atractiu del mercat grec per a les entitats de crèdit estrangeres amb voca-

ció de banca global. Altres actuacions similars es poden produir en el

futur.

En qualsevol cas, la reestructuració del sector bancari grec no con-

clou amb el redimensionament i la reorganització de la propietat de les

entitats de crèdit, sinó que aquestes han d’operar més eficientment per

sobreviure a l’increment de la pressió competitiva. El diferencial entre els

tipus actius i passius aplicats pels bancs grecs és superior al de la majoria

de països de l’entorn europeu, però s’ha d’anar reduint gradualment. D’altra

banda, una bona part dels beneficis procedeix dels rendiments de la cartera

de deute públic i de les comissions que es perceben per la seva adquisició, i

no pas de les activitats bancàries tradicionals. En aquest sentit, però, el

potencial de creixement que tenen el finançament hipotecari i els crèdits al

consum ha de contribuir a concloure amb èxit el procés de consolidació

emprès.

Els alts costos operatius, que encara manifesten una tendència crei-

xent, són un altre factor a corregir. Els bancs tenen les plantilles sobredi-

mensionades i, a més, necessiten una forta inversió en tecnologia. En el cas

dels bancs privats que han adquirit entitats de crèdit públiques, els termes

dels acords d’adquisició signats, que imposen el manteniment dels llocs de
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treball de les entitats incorporades en els primers dos o tres anys, fan enca-

ra més difícil la contenció de les despeses de personal, tot i que es perme-

ten programes de jubilació anticipada.

El National Bank of Greece, primera entitat de crèdit del país amb

una quota de mercat de més del 30%, il·lustra amb la seva estratègia recent

el considerable esforç de racionalització que també realitza la banca públi-

ca. Primer, el 1996, el banc va destinar la totalitat del benefici a provisionar

insolvències amb l’objectiu de cancel·lar tots els crèdits dubtosos i va fusio-

nar les dues entitats filials especialitzades en finançament hipotecari per

crear el National Mortgage Bank. El 1998, s’ha produït la fusió del banc amb

aquesta filial. Paral·lelament, el banc ha reforçat la seva presència als països

dels Balcans i de la regió de la mar Negra, un gran mercat que té un atractiu

creixent per al sector bancari grec.

Finalment, no es pot deixar d’esmentar que un altre factor advers

per a les entitats de crèdit gregues és l’alt coeficient de caixa que encara

suporten, situat a finals de 1997 en el 12% dels passius computables, molt

superior als nivells d’entre l’1,5% i el 2,5% que es planteja per al 1999 el

Banc Central Europeu.

9.2. La reordenació estratègica del sector 
impulsa noves operacions de concentració

En el volum El sector bancari europeu: panorama i tendències,

publicat en aquesta mateixa col·lecció fa dos anys, es recollien a títol de

conclusions les tendències generals més significatives que es deduïen de

l’anàlisi comparada dels sectors bancaris tractats en l’esmentat estudi. En

aquesta ocasió, s’han presentat les característiques dels sistemes bancaris

de la resta de països de la Unió Europea, i la seva anàlisi corrobora, en línies

generals, la validesa de les tendències apuntades en aquell moment.
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Així, es pot seguir parlant d’una clara tendència cap al redimensio-

nament del sector al llarg de la present dècada, materialitzada tant per la

disminució del nombre d’entitats operants en cada sistema (emmascarada

en alguns casos per l’entrada d’entitats estrangeres) com, sobretot, per

l’augment de la concentració bancària, motivada per la creació, mitjançant

operacions d’integració, de grups bancaris i financers de major dimensió.

Aquesta ha estat la dinàmica dels sistemes bancaris d’Espanya, Països

Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Àustria, en els quals s’ha produït una impor-

tant reestructuració i un increment de la competitivitat dins del sector a

causa, precisament, de l’emergència de competidors més grans i, per tant,

amb un major potencial dins dels respectius mercats. Als Països Baixos,

Dinamarca i Finlàndia s’han assolit cotes de concentració difícilment

superables, ja que en els tres casos els actius totals gestionats pels tres pri-

mers grups domèstics superen el 70% dels actius totals del sistema ban-

cari.

En molts casos, aquest increment de la concentració ha estat possi-

ble gràcies a un procés previ de privatitzacions d’entitats de propietat

pública i, també, de desmutualitzacions, que consisteixen en la transforma-

ció a societat per accions d’entitats fins aleshores de caràcter mutualista o

fundacional. En aquest sentit, el cas més significatiu d’entre els països analit-

zats podria ser el de Dinamarca, en el qual els tres primers grups bancaris

del país són el resultat de fusions realitzades al llarg dels noranta, i en dues

de les quals s’ha implicat entitats prèviament privatitzades o bé transforma-

des en societats anònimes. Així, Unibank va néixer el 1990 de la fusió entre

dos bancs comercials (Privatbanken i Andelsbanken) i la primera caixa d’es-

talvis del país, la Sparekassen SDS, que prèviament s’havia convertit en

societat anònima. Més curiós és el procés que ha portat al naixement del

que és actualment el segon grup financer danès, Kapital Holding, al qual

pertanyen BG Bank i la institució de crèdit hipotecari Realkredit: BG Bank

es fa formar el 1995 per la fusió entre GiroBank (banc públic i privatitzat) i

la caixa d’estalvis Bikuben, que ja s’havia transformat en societat per
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accions. I, ja el 1998, ha tingut lloc la integració de BG Bank i Realkredit,

que originàriament també era una societat mutualista transformada el 1993

en societat anònima.

També als Països Baixos, la transformació de les principals caixes

d’estalvis a societats anònimes (VSB i SNS) les ha implicat en la constitució

de nous grups financers de caràcter privat (Fortis i SNS Reaal, respectiva-

ment). I a Àustria, la privatització del Creditanstalt ha propiciat la seva

adquisició per la primera caixa d’estalvis del país, Bank Austria. A Irlanda,

un procés d’aquest tipus es podria desencadenar en el futur arran dels

plans de privatització de les tres entitats sota control públic i del procés de

desmutualització de les building societies, el qual manté un evident pa-

ral·lelisme amb el que ha succeït al Regne Unit.

D’altra banda, una altra de les preocupacions actuals de les entitats

de crèdit europees és la reducció o, com a mínim, contenció del pes que

tenen els costos d’explotació dins dels seus comptes de resultats, com a

mitjà per millorar la seva rendibilitat final. En aquest sentit, s’observa que,

amb l’excepció d’aquells països on hi ha circumstàncies particulars que

expliquen el creixement del sector (Irlanda i Grècia, per exemple), en la

majoria de sistemes bancaris analitzats s’ha aconseguit controlar aquestes

despeses. Les evolucions més clares en aquesta direcció s’han donat a

Espanya, Finlàndia i Dinamarca, països en els quals han tingut lloc impor-

tants operacions de concentració. I és que, normalment, les operacions de

concentració produeixen duplicitats i, per tant, donen peu a una racionalit-

zació de les xarxes d’oficines i de plantilles, decisions més conflictives de

prendre si no hi ha una causa objectiva, com és una fusió, que les justifica.

En tot cas, la unificació d’alguns serveis centrals ja permet un cert estalvi de

costos. A Dinamarca, durant el període 1991/1996 l’ocupació bancària s’ha

reduït en un 22,7% i les xarxes d’oficines, un 16,9%. I a Finlàndia, les retalla-

des han estat encara més espectaculars, ja que han assolit, respectivament,

uns percentatges del 43,6% i del 47,1%.
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Les entitats de crèdit també estan gestionant de forma activa la parti-

da dels altres productes ordinaris dels seus comptes de resultats. I en parti-

cular, el concepte de comissions, tant per la prestació de serveis propis

com, especialment, per la comercialització de productes d’altres filials del

grup financer (fons d’inversió, assegurances, gestió de valors...). Així, al llarg

d’aquesta dècada, les entitats bancàries europees han desenvolupat l’es-

tratègia de l’Allfinanz o bancassurance, és a dir, han diversificat les seves

línies tradicionals de negoci mitjançant la creació de grups financers que

cobreixen totes aquelles àrees de serveis financers als quals l’entitat bancà-

ria no té accés de forma directa però que pot comercialitzar a través de les

seves xarxes d’oficines, amb la qual cosa n’obté un major aprofitament. El

sector financer dels Països Baixos és el millor exponent d’aquesta estratè-

gia, ja que la seva reestructuració al llarg dels noranta s’ha desenvolupat

mitjançant el naixement de grups de bancassurance de primera línia, com

ara ING, Fortis i Rabobank.

Del breu repàs que s’acaba de fer de les principals tendències de

canvi que estan afectant els sistemes bancaris de la Unió Europea es detecta

que, d’una manera o altra, totes giren al voltant dels processos de concen-

tració. I és que sembla que l’obtenció d’una major dimensió s’hagi convertit

en el remei universal per a tots els reptes que assetgen les entitats bancà-

ries europees. Els titulars anunciant un nou projecte de fusió que ha de

donar lloc a un grup financer més gran, més diversificat o més global són

habituals a la premsa econòmica en el darrer any. A principis dels noranta ja

hi va haver una onada de fusions (Espanya, Països Baixos, Dinamarca...) pro-

piciada per l’emergència, el 1993, del mercat únic de serveis bancaris. Ara,

l’accelerador del procés és l’establiment de l’euro com a moneda única

europea. Però, en ambdues ocasions, es tracta de factors que han interactuat

amb un ampli ventall de forces de canvi, que són les que, en definitiva, han

anat transformant al llarg de l’última dècada l’entorn de referència de les

entitats bancàries europees. En aquest sentit, factors com l’aparició de

noves tecnologies de cost elevat, el desenvolupament de nous canals de dis-
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tribució, la competència provinent d’entitats no bancàries, la desintermedia-

ció, la liberalització, una clientela cada vegada més exigent amb els produc-

tes que demana, entre d’altres, han posat en evidència l’excés de capacitat i

la fragmentació que existia en la major part dels sistemes bancaris euro-

peus. Això ha empès les entitats bancàries a reforçar la seva posició als res-

pectius mercats domèstics implicant-se en operacions de concentració que

els permetia accedir al control de quotes de mercat més elevades i d’imple-

mentar processos de racionalització de costos.

La consolidació de la posició competitiva al mercat domèstic ha

estat, doncs, el principal motor de moltes de les operacions de fusió que

s’han realitzat a Europa al llarg de la present dècada. D’entre els països que

es presenten en aquest treball, els sectors bancaris dels Països Baixos i dels

països nòrdics estan ja molt concentrats (bàsicament per fusions realitzades

des d’inicis dels noranta), i queda poc marge per a noves operacions de

consolidació al mercat domèstic. A Espanya, també s’ha realitzat un gran

nombre d’operacions de fusió dins del mercat domèstic que han incremen-

tat notablement la concentració bancària, procés que ha cobrat un nou

impuls el 1999 amb l’acord de fusió entre el Banco Santander i el Banco

Central Hispano. En el cas d’Àustria, la consolidació del mercat ha tingut

lloc més tard, el 1997, amb dues operacions (Bank Austria/Creditanstalt i

Die Erste/Girocredit) que han canviat significativament l’estructura bancà-

ria ja que han comportat un considerable augment de la concentració, però

també perquè l’operació d’adquisició de Creditanstalt per part del Bank

Austria ha implicat les primeres entitats de dos categories diferents (banc i

caixa, respectivament) i ha suposat avançar en la privatització del sector.

Tot i que no ha estat tractat en el present estudi, val la pena comen-

tar el cas d’Itàlia, on al llarg de 1998 han tingut lloc processos de concentra-

ció de tal magnitud que estan canviant radicalment el panorama bancari del

país. El detonant va ser la creació del Gruppo Intesa el 1998, que en un pri-

mer moment va integrar la societat holding Banca Intesa i dues entitats de

crèdit de relleu: la caixa d’estalvis Cariplo i el banc privat Banco Ambro-
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siano Veneto. El nou grup també va integrar la Banca Carime, una entitat

creada a partir de la cessió dels actius sanejats de tres de les caixes filials de

la Cariplo al sud del país. Banca Intesa va adquirir el 100% del capital de la

primera caixa italiana a la Fundació Cariplo, que va passar a controlar un

28% del nou grup (gràfic 9.1). La integració s’ha produït seguint el model

de banca federada, amb una societat holding que aglutina els serveis cen-

trals i de gestió, i les filials bancàries que conserven la seva pròpia marca i

canals de distribució. Al llarg de 1998, noves entitats de crèdit s’han afegit

al Gruppo Intesa, entre les quals les caixes d’estalvis Cassa di Risparmio di

Parma e Piacenza i Caripuglia.

Pocs mesos després ja es van anunciar noves operacions de concen-

tració que han donat lloc al naixement, cap a finals de 1998, del primer i el

tercer grup bancari del país: el San Paolo-IMI i l’Unicredito Italiano, ocupant

el Gruppo Intesa la segona posició. El San Paolo-IMI és el resultat de la fusió

del durant molt de temps primer banc italià, Istituto Bancario San Paolo di

Torino, i l’IMI-Istituto Mobiliare Italiano, una entitat de crèdit especialitzada

Gràfic 9.1
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en el finançament a mitjà i llarg terminis. Pel que fa al grup bancari Unicre-

dito Italiano, es va constituir per mitjà de la fusió del grup Credito Italiano

(que comprenia els bancs Credito Italiano i Rolo Banca 1473) i Unicredito

(una societat holding que agrupava les caixes d’estalvis Cariverona, Cassa di

Risparmio di Torino i Cassamarca). El resultat ha estat la creació de la socie-

tat holding Unicredito Italiano, que és la propietària de les entitats de crèdit

filials i que, al seu torn, està participada pels accionistes del Credito Italiano,

(un 59% del capital) i per les tres fundacions propietàries de les caixes d’es-

talvis, les quals col·locaran al mercat la meitat de la seva participació al grup

(gràfic 9.2).

La reestructuració del sector bancari italià no s’acaba amb aquestes

operacions, en les quals, una vegada més, la prèvia adopció de la forma de

societat anònima ha tingut un paper fonamental. La privatització de la Banca

Nazionale di Lavoro (amb la seva filial Banco di Napoli) ha donat entrada a

un nucli d’accionistes estable, amb el BBV com a principal accionista. I, així

mateix, els analistes coincideixen a assenyalar que el pas següent el podria

Gràfic 9.2
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donar la Banca Commerciale Italiana, que no es voldrà quedar enrere en

aquesta cursa per adquirir una major dimensió i quota dins del mercat ban-

cari italià.

També a França, des de començaments de 1997, han tingut lloc

diverses operacions de concentració de relleu, d’entre les quals: la privatit-

zació del grup CIC, que va ser adquirit a mitjan 1998 pel Crédit Mutuel (dis-

putat amb el grup holandès ABN-AMRO); l’adquisició de la Banque

Indosuez i Banque Sofinco per part de Crédit Agricole, i la de Crédit du

Nord per part de Société Générale; la decisió del grup Paribas d’integrar

totes les seves filials financeres (Compagnie Financière de Paris, Banque

Paribas i Compagnie Bancaire) en una única entitat de nom Paribas SA, i la

incorporació a Banques Populaires de Natexis, una entitat especialitzada de

crèdit creada arran de la fusió, el 1997, entre Crédit National i la Banque

Française de Commerce Extérieur. Ja el 1999, el procés de concentració ha

fet un sant qualitatiu en anunciar-se la fusió entre els grups Société

Générale i Paribas. La nova entitat, SG Paribas, passarà a ser –per ara(*)– el

primer grup bancari francès i el tercer d’Europa per actius totals.

Alemanya és un altre dels països on encara hi ha molt de marge per-

què les entitats de crèdit consolidin la seva posició al mercat domèstic mit-

jançant operacions d’integració, ja que el nivell de concentració del sector és

dels més reduïts. I és que a la gran banca alemanya li és difícil d’augmentar la

seva quota de mercat a causa de la fortalesa de les caixes d’estalvis i de les

seves institucions de gir regionals. La fusió, completada el 1998, entre els dos

bancs regionals amb seu a Munic (Bayerische Vereinsbank i Bayerische Hypo-

Bank), ha donat llum al segon grup bancari alemany, el HypoVereinsbank, per

darrere del poderós Deutsche Bank. I també al llarg de 1998 s’ha estat nego-

ciant la fusió entre el Bankgesellschaft Berlin i el Norddeutsche Landesbank,

que cap a la fi de l’any ha estat posposada indefinidament per la dificultat de

satisfer tots els interessos públics i privats que hi estan implicats.

(*) El març de 1999, la Banque Nationale de Paris (BNP) ha presentat una oferta per adquirir la majoria del capital de
Société Générale i de Paribas que, de tirar endavant (l’oferta ha estat inicialment rebutjada per les entitats afectades),
donaria lloc al primer grup bancari francès, europeu i mundial.
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Els casos d’Itàlia, França o Alemanya ens il·lustren la situació de

molts sistemes bancaris de la Unió Europea, que estan encara en plena fase

de consolidació interna. Tanmateix, hi ha alguns països europeus, on el

nivell de concentració en el mercat bancari domèstic ja és molt elevat, que

han emprès el camí de les fusions transnacionals, que els permet de conti-

nuar augmentant la seva dimensió i el seu potencial dins del nou mercat de

referència, la Unió Econòmica i Monetària. Estem parlant d’operacions d’in-

tegració que tenen lloc en termes igualitaris entre entitats pertanyents a

països diferents, no a operacions d’adquisició de filials que són molt més

habituals com a mitjà per penetrar en un nou mercat.

Les escasses operacions d’integració bancària transnacionals que

s’han realitzat fins al moment tenen com a denominador comú que han

implicat mercats geogràficament veïns o afins, com ara els països nòrdics o

el Benelux, o bé que han reunit entitats especialistes en un segment con-

cret del mercat. Aquest és cas del grup Dexia, el qual té com a objectiu con-

vertir-se en el grup europeu líder en el finançament de les administracions

locals i en el qual estan integrats el Crédit Local de France i el Crédit

Communal de Belgique. Així mateix, el grup Dexia participa en un 40% en

el banc italià Crediop (ja hi ha un acord amb el grup San Paolo-IMI, tenidor

de l’altre 60%, per obtenir el control del banc) i en un altre 40% al Banco de

Crédito Local (l’altre 60% pertany a Argentaria), ambdues entitats també

especialitzades en el mateix segment de mercat. El grup també inclou la

Banque Internationale à Luxembourg, a través del Crédit Communal de

Belgique, el seu principal accionista.

D’altra banda, aquesta pauta d’expansió a països veïns o cultural-

ment afins també està present en el procés d’internacionalització dels sec-

tors bancaris d’Àustria (països de l’Europa Central i de l’Est), de Grècia

(Balcans i zona de la mar Negra) i Irlanda (Irlanda del Nord i Gran Bre-

tanya). També l’expansió dels grans bancs espanyols per Amèrica Llatina té

un fort component d’afinitat cultural i lingüística.
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Reprenent el fil de les fusions transnacionals intraeuropees, el cas

més recent i significatiu és el que ha unit, el gener de 1998, el primer banc

finlandès (Merita) i el quart banc suec (Nordbanken), dues entitats de

dimensions similars que han format el MeritaNordbanken. El nou grup és

líder als països nòrdics i bàltics (la seva zona «natural») i s’ha declarat obert

a l’entrada d’altres entitats de crèdit de la regió escandinava. La particulari-

tat d’aquesta fusió és que, a diferència d’altres integracions transnacionals

com Dexia o Fortis, la gestió del MeritaNordbanken ha estat des del primer

moment unificada sota un mateix equip directiu. El gràfic 9.3 recull l’es-

tructura del grup MeritaNordbanken.

D’altra banda, la també recent adquisició de l’entitat belga Banque

Bruxelles Lambert per part del grup bancari-assegurador holandès ING

sembla confirmar la incipient tendència cap a la consolidació a escala trans-

Gràfic 9.3
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nacional. Aquesta operació, en tractar-se d’una adquisició, és menys novedo-

sa que la que ha donat lloc a la creació del MeritaNordbanken, i més si es té

en compte que l’ING Bank ja tenia una participació del 13,4% en el banc

belga. Tanmateix, això no resta importància al fet que es tracta de la unió

sota un mateix grup de dues entitats bancàries de primera línia pertanyents

a països diferents. El 1998, i continuant amb la seva declarada estratègia de

convertir-se en un grup europeu, el grup ING va passar a ser el primer

accionista de dos bancs alemanys, el BHF Bank (amb un 39% del capital) i

l’Allgemeine Deutsche Direktbank (un 49%). Aquest últim és l’entitat líder

en banca directa a Alemanya.

També el Générale de Banque, primera entitat de crèdit belga, ha

passat a formar part de l’òrbita d’un altre grup financer, el Grup Fortis. En

aquest cas concret, l’operació no té un caràcter transnacional, ja que ha

suposat la integració del Générale de Banque dins de la branca belga del

grup Fortis. Tanmateix, la mateixa creació del grup Fortis el 1990 va repre-

sentar la primera operació de concentració financera entre entitats de dife-

rents països que, en un primer moment, va unir el grup bancari-assegurador

holandès AMEV/VSB amb la primera asseguradora belga, AG. Des d’alesho-

res Fortis ha crescut de manera considerable, i ha incorporat al grup noves

filials bancàries i asseguradores, convertint-se en un grup financer molt ben

posicionat en l’àmbit del Benelux i també, pel que fa al negoci assegurador,

amb una considerable presència als Estats Units i a d’altres països, entre els

quals Espanya (amb Seguros Bilbao i Caifor, on és soci de la primera caixa

d’estalvis espanyola, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona).

El negoci bancari de Fortis es focalitza al Benelux: a Bèlgica opera

amb les filials CGER-Banque i Générale de Banque; als Països Baixos té la

filial Fortis Bank Nederland (que aglutina el grup de caixes d’estalvis VSB i

el banc d’inversions MeesPierson), i el Generale Bank Nederland, filial de

Générale de Banque; i a Luxemburg la seva activitat bancària es desenvolu-

pa mitjançant Fortis Bank Luxemburg (filial de CGER) i de Banque Générale

du Luxemburg (filial de Générale de Banque).
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Fortis ha estructurat tradicionalment les seves activitats per divi-

sions geogràfiques (Bèlgica, Països Baixos, EEUU i altres) i, dins de cada

país, per activitat. Tanmateix, la incorporació al grup Fortis de Générale de

Banque, que ha comportat duplicar-ne els actius totals, ha fet plantejar una

important reforma de l’estructura. A grans trets, el grup Fortis ja ha anun-

ciat que substituirà les divisions geogràfiques per divisions operatives, de

manera que les activitats s’agruparan sota un únic grup bancari (que ope-

rarà sota el nom comercial de Fortis Bank) i un grup assegurador, i intro-

duirà una estructura única de direcció. El grup bancari s’articularà amb

Générale de Banque com a entitat matriu, per la qual cosa Fortis Bank

Nederland passarà a integrar-se en l’estructura del banc belga. Així mateix,

la reestructuració comportarà la integració de Générale de Banque i de

CGER Banque, de la qual, des de desembre de 1998, ja en controla el 100%

del capital.

FORTIS (NL)FORTIS (B)
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Darrere d’aquesta cursa per la recerca d’una major dimensió es tro-

ba el fet que els sectors bancaris dels països de la Unió Europea constituei-

xen, en general, un mercat encara força fragmentat, especialment pel que fa

als de major dimensió, com per exemple França i Alemanya. A més, tot i que

hem vist com en mercats bancaris de menors dimensions el grau de con-

centració és molt alt (i per tant hi ha una important barrera a l’entrada de

competidors foranis), això no altera el fet que una elevada quota de mercat

en un mercat petit es tradueix en una petita quota de mercat en el conjunt

de la Unió Econòmica i Monetària.

Així doncs, amb l’establiment de l’euro com a moneda única, la

dimensió del nou mercat europeu de referència fa petit qualsevol dels

actuals mercats nacionals i, en conseqüència, qualsevol entitat de crèdit, per

gran que sigui en el seu mercat domèstic, passa a ser, com a molt, una enti-

tat de dimensions mitjanes dins del conjunt de la Unió Econòmica i

Monetària, amb una quota de mercat discreta. Aquest fet suggereix que, en

els propers anys, hi ha molt de camí a recórrer pel que fa a la reestructura-

ció i consolidació del sector bancari europeu, i que les operacions de fusió

entre entitats de diferents països deixaran de ser una excepció, sobretot a

mesura que s’avanci en l’harmonització d’aquells aspectes que encara dife-

rencien les pràctiques bancàries entre països (com ara el tractament fiscal,

normes de valoració...). En aquest sentit, un primer exemple d’unificació de

les regles de joc ha estat la fixació, per part del Banc Central Europeu, d’un

coeficient de caixa (o de reserves mínimes) per a totes les entitats de crèdit

de la zona euro a partir de gener de 1999. El nou coeficient ha quedat esta-

blert en un 2% de determinats passius computables, i es remunerarà al tipus

mitjà de les operacions principals de finançament del Sistema Europeu de

Bancs Centrals.

D’altra banda, mentre a Europa s’està debatint sobre la necessitat i

proximitat d’un procés de concentracions bancàries en el marc de la Unió

Europea, el primer banc europeu, el gegant alemany Deutsche Bank, ha anat

ja més lluny i ha acordat el que es pot considerar com el primer procés
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Cuadro 9.1

RANKING DE GRUPOS BANCARIOS EUROPEOS(*)

Por activos totales. A 31 de diciembre de 1997, en millones de euros

1 Deutsche Bank (1) Alemania 653.337,9

3 SG Paribas (3) Francia 599.065,3

5 Bayerische Hypo- und Vereinsbank (5) Alemania 415.578,0

7 Crédit Agricole Groupe Francia 383.394,0

8 ABN AMRO Bank Países Bajos 379.541,8

9 Dresdner Bank Alemania 346.085,8

11 BNP (3) Francia 310.214,1

12 Westdeutsche Landesbank Girozentrale Alemania 308.717,0

13 Commerzbank Alemania 278.559,5

14 ING Bank Group (6) Países Bajos 276.642,5

16 Fortis Bank (7) Benelux 247.687,0

17 Crédit Lyonnais Francia 228.475,0

18 BSCH (8) España 226.545,9

Quadre 9.1

RÀNQUING DE GRUPS BANCARIS EUROPEUS(*)

Per actius totals. A 31 de desembre de 1997, en milions d’euros

1 Deutsche Bank (1) Alemanya 653.337,9

2 Union Bank of Switzerland (2) Suïssa 632.253,2

3 SG Paribas (3) França 599.065,3

4 Credit Suisse Group (4) Suïssa 428.894,5

5 Bayerische Hypo- und Vereinsbank (5) Alemanya 415.578,0

6 HSBC Holdings Gran Bretanya 404.273,4

7 Crédit Agricole Groupe França 383.394,0

8 ABN-AMRO Bank Països Baixos 379.541,8

9 Dresdner Bank Alemanya 346.085,8

10 Barclays Bank Gran Bretanya 329.473,9

11 BNP (3) França 310.214,1

12 Westdeutsche Landesbank Girozentrale Alemanya 308.717,0

13 Commerzbank Alemanya 278.559,5

14 ING Bank Group (6) Països Baixos 276.642,5

15 National Westminster Bank Gran Bretanya 262.942,4

16 Fortis Bank (7) Benelux 247.687,0

17 Crédit Lyonnais França 228.475,0

18 BSCH (8) Espanya 226.545,9

19 Lloyds TSB Group Gran Bretanya 224.119,2

20 Abbey National Gran Bretanya 213.774,1

(*) Tot i que les dades utilitzades són les corresponents a 31 de desembre de 1997,en l’elaboració d’aquest quadre s’han
tingut en compte les operacions de concentració rellevants que s’han efectuat o pactat fins al moment del tancament
d’aquest document (febrer de 1999) i que es detallen tot seguit. S’han sombrejat els grups bancaris corresponents a la
zona euro. Els tipus de canvi aplicats són els fixats per a l’euro a 31 de desembre de 1998.
(1) S’han incorporat els actius del banc nord-americà Bankers Trust (140.102 milions de $), segons acord d’adquisició
signat el 30 de novembre de 1998.
(2) Incorpora els actius totals d’UBS i Swiss Bank Corporation, que van anunciar la seva fusió el desembre de 1997 i és
efectiva des de finals de juny de 1998.
(3) Suma dels actius consolidats de Société Générale i Paribas, que han acordat la seva fusió el febrer de 1999. El març
de 1999, BNP va llançar una OPA hostil sobre la majoria del capital de Société Générale i de Paribas.
(4) Inclou el negoci de la branca asseguradora del grup, formada bàsicament pel grup Winterthur, amb el qual Credit
Suisse es va fusionar l’any 1997. El balanç del grup Winterthur ascendia, a finals de 1997, a 70 miliards d’euros.
(5) Resultat de la fusió entre el Bayerische Vereinsbank i el Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, efectiva des de
setembre de 1998.
(6) S’han incorporat els actius de l’entitat belga Banque Bruxelles Lambert, adquirida el gener de 1998.
(7) Branca bancària del grup Fortis. Comprèn els grups Fortis Bank Nederland, CGER-Banque i, des de 1998, Générale
de Banque. Des de febrer de 1999 operen sota el nom comercial general de Fortis Bank.
(8) Suma dels actius del Grup Banco Santander i del Grup Banco Central Hispanoamericano, la fusió dels quals han apro-
vat les respectives Juntes Generals d’Accionistes el març de 1999.
Fonts: Informes Anuals de les entitats bancàries i elaboració pròpia.
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d’integració «transatlàntica», amb el banc nord-americà Bankers Trust.

L’acord s’ha signat cap a finals de 1998 i preveu l’adquisició del banc

novaiorquès per part del Deutsche Bank, per un import estimat de 17.000

milions de marcs (1,45 bilions de pessetes, aproximadament). Segons les

entitats implicades, l’operació unirà les forces de dues institucions amb

negocis pràcticament complementaris a tots els nivells (base de clients,

gamma de productes, cobertura geogràfica...) i donarà lloc a la primera ins-

titució financera del món, i la més global(*). Sens dubte, aquesta operació pot

constituir un nou incentiu per impulsar definitivament l’esperada onada

d’integracions intraeuropees.

El quadre 9.1 mostra la configuració actual del rànquing europeu de

grups bancaris. Molt probablement, aquesta situació encara ha d’experimen-

tar substancials modificacions en els propers anys.

(*) En el cas que tingués èxit l’OPA hostil llançada, al tancament d’aquesta edició, per BNP sobre Société Générale i
Paribas, el grup resultant passaria a encapçalar el rànquing mundial de grups bancaris.
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