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ENTORN I REGULACIÓ

4.1 Entorn econòmic

Creixement robust de l’economia 
europea i mundial

El 2017 s’ha caracteritzat per ser un 
any de confirmació del bon moment 
macroeconòmic a nivell global, amb 
un creixement robust del PIB mundial 
que s’ha accelerat per sobre del 
3,5%. Al contrari d’allò que va passar 
en exercicis recents, els principals 
organismes internacionals revisaven a 
l’alça, algunes vegades, el creixement 
mundial, i les previsions d’octubre de 
2017 de l’FMI apuntaven un augment 
del PIB mundial fins al 3,6% el 2017 
i fins al 3,7% el 2018, després del 
3,2% de 2016.

L’economia europea ha estat una de 
les sorpreses positives de l’any en 
accelerar la seva marxa fins a situar 
el creixement estimat del PIB de 
2017 unes dècimes per sobre del 
2%, la millor dada dels últims anys, 
impulsat pels bons registres de les 
economies alemanya i espanyola i, 
en un nivell més baix, per la millora 
de França i Itàlia. L’increment de la 
inversió empresarial, la millora de 
la competitivitat i la baixada de la 
ràtio d’endeutament privada cap a 
nivells més sostenibles han ajudat a 

consolidar el bon to macroeconòmic 
europeu.

Contribució positiva del sector 
exterior a l’economia espanyola

Espanya destaca amb un creixement 
estimat del PIB per sobre del 
3% el 2017, beneficiat per una 
intensa creació d’ocupació, els 
baixos costos de finançament i el 
despalanquejament del sector privat. 
El consum segueix al capdavant de la 
demanda nacional, encara que s’ha 
anat desaccelerant gradualment per 
l’exhauriment dels estímuls fiscals i 
per l’erosió del poder adquisitiu de les 
llars a causa del preus i dels salaris 
estancats. Mentrestant, la recuperació 
del cicle econòmic a la zona euro i als 
altres països desenvolupats suposa 
un estímul per a la demanda externa, 
que incrementa la seva aportació 
positiva malgrat l’acceleració de les 
importacions. En definitiva, l’economia 
espanyola té un creixement equilibrat, 
amb el sector exterior contribuint 
positivament en plena fase d’expansió. 

CREIXEMENT DEL PIB
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Vents de cua donen suport al 
creixement

Un gran nombre de factors 
conjunturals i estructurals estan 
generant un efecte de vent de cua per 
a l’economia europea i espanyola.

No són els diferents factors 
individualment els que poden explicar 
la sorpresa econòmica de la zona 
euro en els últims trimestres, però sí 
la combinació de diferents vents de 
cua, que n’han intensificat l’efecte. 
Per exemple, el sector privat no 
s’ha decidit per un consum o una 
inversió més grans només perquè el 
BCE hagi creat atractives condicions 
de finançament, sinó perquè és 
un ingredient més del medi de 
cultiu propiciat per factors com la 
confiança més gran del consumidor 
i dels empresaris en les perspectives 
econòmiques, un creixement mundial 
més gran i la renda disponible més 
gran.

Factor Explicació

Política monetària 
del BCE

Segons el BCE, “les repercussions de les mesures de la política monetària dels últims anys 
continuen sent positives per a les condicions de finançament” en el sentit que impulsen 
les decisions de consum i d'inversió de les famílies i del sector corporatiu i redueixen la 
despesa d'interessos del deute públic.

Reducció de l’atur La reducció de l'atur, de 12,1% a 9,1%, fruit d’un dinamisme econòmic més gran, genera 
un efecte secundari positiu per al consum privat a través d'un increment de la renda 
disponible i de la confiança del consumidor.

Despalanquejament 
en el sector privat

Un procés de despalanquejament en el sector privat iniciat l'any 2014 que, avui dia, amb 
un escenari de tipus de finançament molt reduïts i millors expectatives econòmiques, es 
tradueix en un increment de la demanda de finançament privat.

Millora de la 
competitivitat

Control dels costos laborals que ha significat una millora de la competitivitat de molts 
països de la zona euro, amb conseqüències positives per a la seva posició exportadora, 
que a més s'ha vist impactat positivament per un creixement econòmic mundial més gran 
(previsió de l’FMI del PIB mundial: 2017 al 3,6%, 2018 al 3,7% vs. 2,3% el 2016).

Depreciació de 
l’euro

La depreciació de l'euro respecte al dòlar dels EUA (des d'EUR/USD 1,30-1,40 el 2013-
2014 fins a 1,05-1,15 el 2016) i respecte a d’altres divises ha significat un vent de 
cua per a les empreses exportadores de la zona euro, encara que durant els trimestres 
posteriors aquesta tendència s'ha revertit parcialment.

Reducció de 
les polítiques 
d'austeritat

Menys focus en l'austeritat, parcialment explicat per la important reducció del dèficit públic 
en la majoria dels països de la zona euro.

Fortalesa del sector 
corporatiu

Sanejament dels balanços (reducció d'endeutament) i increment de l'eficiència del sector 
corporatiu europeu, tal com es veu reflectit en un increment dels marges de beneficis de 
gran part de les principals empreses de la zona euro.
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Normalització progressiva de la 
política monetària

Les autoritats monetàries de les 
principals àrees econòmiques 
mundials han continuat tenint un 
protagonisme destacat. Als EUA, 
la Reserva Federal ha accelerat la 
tornada a la normalitat de la política 
monetària amb tres pujades de 0,25 
punts percentuals cada una, amb la 
qual cosa els tipus d’intervenció han 
assolit el nivell de l’1,25%-1,50%, 
impulsats pel dinamisme del mercat 
laboral i per la tendència positiva 
en inflació. A més, començava 
la reducció del seu balanç amb 
l’abandonament de la reinversió dels 
venciments del deute adquirit en 
els diferents programes de compres 
d’actius.

Per la seva banda, el Banc Central 
Europeu (BCE) ha mantingut al 
llarg de l’any el to expansiu de la 
seva política monetària amb tipus 
d’intervenció sense canvis en el 0%, 
la taxa de la facilitat de dipòsit en 
-0,40% i el programa d’expansió 
quantitativa (QE) a ple rendiment, 
però, en l’últim trimestre, ha començat 
a concretar el procés de normalització 
de la seva política monetària 
anunciant que les compres de deute 
es reduiran a partir de gener de 2018. 
La reticència del BCE a reduir de 
forma més agressiva els estímuls s’ha 
vist reforçada per la revaloració de 
l’euro davant el dòlar i per la contenció 
de la inflació a Europa.
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Reflex en els mercats de l’optimisme 
econòmic 

Els mercats mundials de renda 
variable han acollit de forma positiva 
tant les xifres estimades per al 
creixement econòmic mundial, 
que manté aquesta acceleració 
sincronitzada, com les publicacions de 
resultats de les companyies. El mercat 
de bons ha mantingut certa estabilitat 
responent a la falta d’expectatives 
inflacionistes en economies com 
l’europea que resta pressió a les 
autoritats monetàries i als tipus 
d’interès a llarg termini. 

No obstant això, per a pròxims 
trimestres, un increment dels factors 
d’incertesa, parcialment originat per 
canvis en la política monetària dels 
principals bancs centrals mundials, 
pot causar moments de volatilitat en 
els mercats financers.

En definitiva, l’entorn macroeconòmic 
i la política monetària han condicionat 
la bona evolució en el preu dels actius 
financers durant el 2017. Encara 
que, alhora, existeix debat sobre els 
efectes de segona ronda que poden 
tenir aquestes polítiques de tipus 
d’interès zero en sectors sistèmics com 
el financer. 
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4.2 Entorn bancari

Tipus d’interès negatius, pressió 
reguladora i digitalització

El sector bancari europeu ha hagut 
d’afrontar el negoci immers en un 
context de tipus d’interès baixos 
que comprimeixen els seus marges 
d’interessos. A més, l’alta pressió 
reguladora en termes de requeriments 
de capital, de ràtios de liquiditat, de 
protecció a inversors, de bon govern, 
de prevenció i blanqueig de capitals, 
de serveis de pagament i de gestió de 
risc, i l’amenaça de noves tendències 
en el consum de serveis financers 
obliguen la indústria a reinventar-
se amb l’objectiu de generar la 
rendibilitat desitjada. 

Estem davant d’una gran 
transformació tecnològica en 
l’activitat bancària, en què factors 
com la connectivitat permanent i la 
multiplicitat de dispositius afecten la 
manera en què es presten els serveis 
financers. L’entrada en escena de les 
entitats anomenades fintech prediu 
un desafiament que obligarà a canviar 
l’estratègia de comunicació del sector 
amb els seus clients, però, alhora, 
suposa una oportunitat que derivarà 
en millores operatives constants.

Continua la preocupació pels actius 
improductius 

L’altre gran repte al qual s’enfronta 
la banca europea és el volum elevat 
d’actius improductius -NPL, non 
performing loans en anglès-, que 
encara avui llasten la rendibilitat 
de les entitats. Prova d’això és que 
l’esmentada qüestió continua sent 
una de les principals preocupacions 
dels organismes supervisors. Així, 
com es pot observar en el mapa de 
riscos que figura a continuació, el BCE 
l’identifica com un dels riscos amb 
més probabilitat d’ocurrència i amb 
més impacte.

MAPA DE RISCOS BANCARIS 2018

Font: Banc Central Europeu
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Fàcil accés al finançament i 
acumulació de l’estalvi en comptes 
corrents

A Espanya, les principals partides de 
balanç mantenien la seva tendència 
recent. En el passiu minorista, es 
continua produint un transvasament 
des dels dipòsits a termini (-29% el 
2017) cap als comptes a la vista/
estalvi (+14% el 2017). El tipus 
d’interès mitjà en les operacions a 
termini se situa en nivells inferiors al 
0,20%, la qual cosa ha generat un 
estalvi del cost de passiu al sector 
d’uns 1.000 milions d’euros el 
2017. A partir d’aquí, el marge de 
descens del cost minorista es redueix. 
Entorn de fàcil accés al finançament 
majorista, amb primes de risc de 
crèdit a la baixa durant tot l’any.

Creixement del nou crèdit, però 
contracció de balanços

En relació amb la inversió creditícia, 
s’observa una lleu contracció neta 
en el crèdit al sector privat resident 
(-1,7% en interanual). La concessió 
a llars, excloent-hi refinançaments, 
creix a taxa de doble dígit i supera 
el creixement de l’exercici anterior 
en consum, derivat de la recerca de 
rendibilitat. La nova concessió a pimes 

Desembre 
2017

Variació mensual YTD Variació
 interanual

Saldo  
milions €

Milions € % Milions € % Milions € %

Dipòsits (total sistema) 10.089.052 14.033 1,30% 6.393 -0,60% 6.393 -0,60%

Dipòsits a la vista 857.075 18.917 2,30% 103.547 13,70% 103.547 17,70%

Dipòsits a termini 231.978 4.884 -2,10% 109.940 -32,20% 109.940 -32,20%

Crèdit a OSR 1.199.448 6.887 -0,60% 23.063 -1,90% 23.063 -1,90%

Del qual: Normal 1.105.271 2.904 -0,30% 4.965 -0,40% 4.965 -0,40%

Del qual: Dubtós 94.177 3.982 -4,10% 18.098 -16,1 18.098 -16,10%

Crèdit a les AP 78.110 1.128 -1,40% 10.361 -11,70% 10.361 -11,70%

Taxa de morositat 7,85% - 29 pb - 133 pb - 133 pb

Per numerador - 33 pb

Per denominador 55 pb

LtD 110% - 2,1 pp - 1,5 pp - 1,5 pp
  
Fonts: AFI i Banc d’Espanya

també s’incrementa i ha fet evident el 
bon comportament d’aquest segment, 
mentre que la xifra d’operacions a 
grans empreses es manté estable 
respecte a l’any passat. Nova millora 
evident en la qualitat de l’actiu, que 
un any més empeny a la baixa la 
suma del saldo de dubtosos, fet que 
ha provocat que la taxa de morositat 
del sector disminueixi fins a una xifra 
propera al 8,20% (des d’una ràtio 
una mica superior al 9% el 2016).

Pel que fa a les carteres de renda 
fixa, es registra una nova reducció 
del seu volum total (-12%) en 
correspondència amb el fet que les 
entitats han anat desfent posicions per 
generar plusvàlua i pel baix atractiu 
d’aquesta classe d’actius per la 
situació de tipus d’interès negatius o 
molt baixos. 
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Contracció del marge d’interessos 
propera al punt d’inflexió

El marge d’interessos del sector 
bancari espanyol, excloent-hi les xifres 
del Banc Popular, previsiblement 
tancarà l’exercici 2017 en uns 
22.200 milions d’euros, un 1,5% 
inferior a l’any anterior. Mentrestant, 
s’espera que aquest any serveixi 
de punt d’inflexió en el marge brut, 
amb un augment de la xifra global 
de gairebé un 1% gràcies al bon 
comportament de les comissions 
netes que compensaran la caiguda del 
resultat d’operacions financeres.

Evolució a la baixa de les despeses i 
millora de la rendibilitat

Les despeses d’explotació cauran 
una mica més del 3% pels ajustos 
de capacitat, les iniciatives de millora 
d’eficiència i els canvis estructurals. 
En relació amb el cost del risc, 
s’aprecia una nova evolució positiva 
de les provisions i les pèrdues per 
deteriorament d’actius.

Amb tot, el resultat net total agregat 
del sector s’aproparà als 12.300 
milions d’euros, xifra que generaria un 
ROE mitjà aproximat del 6%.

2015 2016 2017

Rendibilitat

ROA 0,60% 0,59% 0,72%

ROE 5,94% 6,07% 7,16%

Eficiència

Ordinària 51,0% 54,5% 57,1%

Recurrent 69,8% 74,6% 76,3%

Qualitat d’actius

Morositat 10,2% 9,2% 8,4%

Cobertura 57,7% 57,7% 59,2%

Liquiditat

Loan to depòsit 117% 112% 110%

Solvència

CET1 phased-in 12,6% 12,8% 12,7%

Solvència total 14,3% 14,7% 15,5%

Palanquejament* 8,2% 8,5% 7,5%

  
Font: AFI
** Fons propis/Actiu

TAULA. EVOLUCIÓ PRINCIPALS INDICADORS BANCA ESPANYOLA (EX. POPULAR)
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4.3 Entorn regulador

Si mirem enrere, ja a l’exercici 2009 
el Banc d’Espanya, a l’inici de la 
crisi financera, va anticipar que el 
sector financer s’havia de preparar 
per a un tsunami regulador. Aquest 
tsunami, lluny de desaparèixer, 
està assolint la seva cresta a nivell 
nacional, una vegada que a nivell 
europeu s’han tramitat successives 
directives i reglaments que han de ser 
traslladats o adaptats, respectivament, 
a l’ordenació jurídica espanyola. 
Problemàtiques principals:

1. Absència de base jurídica sòlida 
atès que les directives, en la seva 
gran part, s’haurien d’haver traslladat, 
i el legislador nacional està pendent 
d’adaptar la normativa.

2. Absència de proporcionalitat en el 
desenvolupament d’amplis aspectes 
de la normativa.

    

 

	

€ 

UNIÓ BANCÀRIA

Aspectes a abordar durant l’exercici

•  NPL. Actius improductius. Anàlisi 
per minimitzar o eliminar aquests 
actius de les entitats. Es treballa en 
possibles provisions no comptables 
(però sí computables a nivell de 
solvència) o, fins i tot, com a opció 
en mercats secundaris per negociar 
els esmentats actius.

•  Deute sobirà. Enfocament supervisor 
i regulador per evitar el risc de 
concentració per país. Es treballa en 
la possibilitat d’emetre nous tipus de 
titulitzacions que disposin de deute 
sobirà de diferents països. 

•  Fons de Garantia Europeu. Aspecte 
encara pendent i amb certa 
controvèrsia i falta de consens entre 
diferents estats membres.

 

SOLVÈNCIA

Aspectes a abordar durant l’exercici

•  Es preveu l’acabament de les 
reformes de Basilea III per a la seva 
implementació a la UE l’any 2023.

•  Paral·lelament, s’han iniciat els 
tràmits per a una nova directiva 
(CRD V) i un nou reglament (CRR II) 
sobre requeriments de capital. Les 
previsions més optimistes preveuen 
un acord per a finals de 2018.

•  A més, la Comissió Europea ha 
llançat una consulta al sector 
amb la finalitat d’identificar 
possibles duplicitats, reiteracions 
o ineficiències en el reporting 
supervisor.

•  Resolució: es preveu emprendre 
modificacions de la Directiva de 
resolució d’entitats, que potser 
doni peu a una BRRD II, fruit de 
l’experiència obtinguda en el cas del 
Banc Popular.

•  Durant aquest exercici 2018 es 
posarà en funcionament la nova 
circular comptable (IFRS9), amb 
efectes en el càlcul de provisions 
segons la pèrdua esperada.

•  Cal destacar, a més, la nova Guia 
dels Processos d’Autoavaluació del 
Capital i de la Liquiditat, que ja 
s’haurà de tenir en compte en el 
procés de l’exercici 2017, a realitzar 
el 2018.
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PROTECCIÓ AL CLIENT

Aspectes a abordar durant l’exercici 

•  Aquest àmbit és un dels focus 
reguladors i supervisors més grans 
dels últims exercicis. Amb una sèrie 
de directives i reglaments a nivell 
europeu, es pretén millorar en la 
transparència i en la protecció del 
client bancari. 

•  Aquest extens paquet de mesures 
està pendent de traslladar per part 
del legislador nacional, la seva gran 
part sobrepassant els límits marcats 
pel mateix regulador europeu. 

•  Segons el Pla Normatiu del 
Govern, per al 2018 es preveu 
la transposició de totes aquestes 
normes, que inclouen tots els 
productes o serveis que una 
entitat de crèdit pot oferir: préstecs 
hipotecaris, productes d’inversió, 
comptes a la vista, dipòsits, 
assegurances i fons de pensions 

(Directiva de Crèdits, MiFID II, IDD, 
Directiva de Fons de Pensions, 
Directiva de Comptes de Pagament, 
Guies de Governança de productes 
bancaris i d’inversió).

•  A més, es preveu la publicació 
d’una nova llei sobre els processos 
de resolució extrajudicial en el sector 
financer, en la qual s’esperen canvis 
i més exigències en els Serveis 
d’Atenció al Client de reclamacions 
i queixes.

MERCATS

Aspectes a abordar durant l’exercici

•  El 2018 es posa en marxa el 
Reglament MiFIR, el qual incorpora 
canvis en els mercats de valors, 
destacant la informació diària 
sobre les operacions rebudes i 
executades (Transaction Reporting), 
la informació postnegociació 
(transparència), així com l’informe 
anual sobre els centres d’execució 
per a la recepció, transmissió i 
execució d’aquestes ordres. Aquests 
impactes segueixen una agenda 
reguladora que en exercicis anteriors 
s’havia implementat en àmbits com 
la reforma dels mercats de renda 
variable i renda fixa -TARGET2- o en 
el mercat de derivats -EMIR-.

   

SERVEIS DE PAGAMENT

Aspectes a abordar durant l’exercici

•  Els serveis de pagament 
intracomunitaris, des de fa uns 
exercicis, estan sent objecte de 
preocupació, supervisió i regulació 
per part de la UE. Es va iniciar amb 
SEPA i, progressivament, s’hi han 
afegit disposicions addicionals.

•  Aquest paquet normatiu pretén 
eliminar barreres d’entrada i sortida, 
facilitar els pagaments entre clients 
de diferents entitats europees, 
donar cabuda i regular nous 
agents (iniciadors de pagament o 
agregadors de comptes), facilitar 
la comparabilitat de comissions i 
despeses i el trasllat de comptes de 
pagament.

•  Les directives que regulen el que 
s’ha indicat anteriorment s’haurien 
d’haver traslladat com a màxim a 
inicis de 2018, però avui dia encara 
estant pendents de traslladar.



1. Carta del President
2. Carta del Director General
03. Principals indicadors
04. Entorn i regulació
05. Estratègia
06. Nosaltres
07. Gestió del risc 
08. Informe financer
09. 50 Aniversari
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GOVERN CORPORATIU

Aspectes a abordar durant l’exercici   

•  Les ESAS han emès guies definitives 
per a les ANC en l’àmbit del govern 
intern de les entitats i del procés 
d’avaluació de la idoneïtat dels 
membres del Consell, directors 
generals i personal clau.

•  Les dues guies entren dins del 
procés del govern intern dels riscos 
en el SREP.

•  Pretenen reforçar aspectes de 
governança de les entitats (motiu de 
preocupació pel fet de ser un dels 
originadors de la crisi financera) i 
augmentar els requisits en el procés 
de selecció, avaluació i aprovació de 
certs càrrecs en les entitats.

•  Es pretén una professionalització 
molt alta dels àmbits d’administració 
i direcció de les entitats.

PROTECCIÓ DE DADES/FINTECH

Aspectes a abordar durant l’exercici

•  En els últims exercicis i el 2018, 
s’han emès, i es preveu que es 
continuï amb aquesta tasca, paquets 
normatius que pretenen millorar 
la seguretat en les transaccions 
electròniques, harmonitzar i millorar 
la protecció de dades personals, 
també fruit de les noves tecnologies, 
així com supervisar i regular nous 
tipus de transaccions com són les 
criptomonedes. 

•  Són normes d’impacte alt per 
a les entitats, especialment el 
nou Reglament UE de Protecció 
de Dades, ja que augmenta 
les exigències en l’obtenció de 
consentiments, una gestió dels 
tractaments amb aproximació al 
risc i mecanismes de comunicació 
d’incidents amb exigències més 
elevades.

PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG

Aspectes a abordar durant l’exercici

•  S’harmonitzen, a nivell europeu, 
normes i requisits en la lluita 
contra el blanqueig de capitals 
i el finançament del terrorisme. 
L’impacte a nivell nacional no 
s’espera molt elevat, però cal 
destacar que, pel retard en la 
transposició, el Govern no només 
preveu incorporar-hi les novetats 
de la IV Directiva, sinó que s’hi 
incorporaran ja aspectes de la V 
Directiva.


