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“Nowadays people know the price of everything and the value of nothing” 
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1. Introducció	  

 

La crisi financera actual ha posat de manifest les conseqüències de no tractar correctament les fallides de 

mercat en el sector bancari. Aquestes fallides de mercat, que són un element intrínsec de la pròpia activitat 

bancària, són un element imprescindible per entendre els desequilibris que han desencadenat crisi.  

 

El treball analitza una de les fallides de mercat del sector bancari que més incidència ha tingut en el 

desenvolupament de la crisi financera actual: la asimetria informativa. L’objectiu de l’estudi és identificar els 

problemes de selecció adversa i risc moral que es van produir en els anys previs a la crisi bancaria i fer-ne un 

anàlisi detallat.  

 

La hipòtesi del treball és que la asimetria informativa impedeix al sector bancari assolir un equilibri Pareto-

eficient en absència d'una regulació adequada. 

Per donar una resposta satisfactòria a la nostra hipòtesi, cal demostrar que la multitud de distorsions que la 

asimetria informativa va generar tingueren un impacte significatiu en el desenvolupament de la crisi. Amb 

aquest objectiu, volem mostrar quines han estat les causes i conseqüències d'aquestes distorsions, per què 

s'han produït i com s’haguessin pogut evitar en un entorn de regulació adequada.  

 

L'estructura del treball és la següent: en primer lloc oferim el context històric que ha motivat aquest treball, 

és a dir, una breu explicació sobre les causes i conseqüències de la crisi econòmica, establint paral·lelismes 

amb els casos de asimetria informativa que tractem. En segon lloc, analitzem el paper que ha tingut la 

asimetria informativa en la crisi actual i les raons que ens indiquen que el seu impacte ha estat fonamental 

pel desenvolupament de la crisi. En tercer lloc, oferim dos models econòmics, un d’ells d’elaboració pròpia, 

amb l'objectiu de, no només identificar els diversos problemes de asimetria informativa transcorreguts 

anteriorment a la crisi bancària, sinó també per donar-hi una resposta econòmicament viable i satisfactòria. 

En quart lloc, exposem les mesures reguladores que considerem que poden solucionar els diferents casos de 

asimetria informativa analitzats. Finalment, oferim les conclusions més rellevants del treball. 
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2. Motivació	  històrica	  de	  l’estudi	  

Iniciem el nostre treball presentant una breu introducció al context històric que ha motivat la seva realització. 

Som conscients que els fets històrics que aquí esmentem, per la seva complexitat, requereixen un anàlisi molt 

més detingut. El nostre objectiu no és fer-ne un estudi exhaustiu, sinó presentar una senzilla exposició dels 

fets històrics rellevants que ajudi a entendre el context i la motivació d’aquest treball. Hem presentat aquesta 

explicació de manera cronològica, emfatitzant especialment la crisi actual i les transformacions que ha patit 

el sector financer des de la Gran Depressió. 

Volem destacar que el principal objectiu d’incorporar aquesta revisió històrica és esbrinar quin ha estat el 

paper que ha tingut el procés de desregulació financera en l’esclat de la present crisi. Tal i com hem esmentat 

en la introducció, la nostra hipòtesi és que les mancances que presenta la regulació han estat una condició 

necessària per generar els diversos fenòmens de asimetria informativa1 que constitueixen l’element d’estudi 

d’aquest treball. 

L’estructura del context històric serà la següent: començarem analitzant el Crack del 29, entenent-lo com el 

fet històric que marcà l’inici d’una etapa caracteritzada per una forta regulació del sistema financer als Estats 

Units i quan es crearen la major part d’institucions que actualment el supervisen. Posteriorment, expliquem 

el procés de desregulació iniciat a partir dels anys setanta i les seves principals característiques. Finalment, 

oferim un breu comentari sobre les causes i conseqüències de la crisi financera actual.  

 

2.1. El	  Crack	  del	  29	  i	  els	  seus	  efectes	  

L’enorme impacte que va suposar el Crack del 29 posà de manifest la necessitat d'una regulació molt més 

estricta. Aquesta necessitat emergia de les fallides de mercat pròpies del sector financer (entre les quals la 

asimetria informativa hi és present) i es va materialitzar en l’aprovació del conegut “Glass-Steagall Act”2 que 

fonamentà els pilars de la regulació en el sector bancari. Podem qualificar els efectes d'aquest procés de 

regulació com a extremadament positius en matèria d'estabilitat financera i macroeconòmica, com així ho 

demostren les dades històriques recollides durant el període comprès entre el 1940 i el 19803. A continuació 

presentem un sèrie històrica on podem observar el percentatge de països han patit una crisi bancaria en 

l’etapa compresa entre 1900 i 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 A l’apèndix 1 oferim la definició i els diferents casos de asimetria informativa.  
2 Nom sota el qual es coneix generalment la Llei ”Banking Act” dels Estats Units (Pub. L. No. 73-66, 48 Stat. 162), entrada en vigor 
el 16 de juny de 1933.  
3 MARICHAL, C. 2010. New History of the Big Financial Crisis: A Global Prespective. Debate. 
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Figura 1: Evolució del percentatge del nombre de països que pateixen una crisi bancària 

 
Proporció de països amb crisi bancària: 1900-2008, mesurat utilitzant la proporció de cada país sobre el PIB mundial. 

Font: REINHART and ROGOFF (2008), extret de VIVES,X. 2010, Competition and Stability in Banking. 

 

 

L’etapa posterior a la Gran Depressió es destacà per la manca de crisis financeres i per un creixement 

econòmic sostingut.  

Malgrat això, gran part de la literatura entorn aquesta temàtica manté que hi hagué una pèrdua important 

d’eficiència en el sector bancari, precisament originada per l'elevat nivell de regulació i per la manca de 

competència bancària.4 Per tant, creiem que aquesta regulació va ser efectiva per controlar els problemes que 

caracteritzen el sector (i que exposarem posteriorment), però va tenir elevats costos en matèria d’eficiència. 

Això ens porta a considerar que actualment, la nova regulació ha de ser efectiva a l’hora de dotar el sector 

d’un elevat nivell d’estabilitat, però també ha de procurar mantenir un grau elevat d’eficiència basat en 

mesures de regulació interna5. Tot seguit, analitzarem l’impacte que ha tingut el procés de desregulació en el 

sistema bancari. 

 

2.2. Les	  conseqüències	  del	  procés	  de	  desregulació	  	  

Durant la dècada dels anys vuitanta, s'inicià una etapa de desregulació del sistema bancari i financer que ha 

suposat una autèntica revolució del sector. Aquest fenomen de profunda transformació va dinamitzar de 

manera considerable el creixement del sistema financer i millorà de manera substancial la seva eficiència. No 

obstant, també provocà un increment significatiu de la inestabilitat. Sostenim que aquest procés de 

transformació va permetre el desenvolupament dels problemes de asimetria informativa que constituiran 

l’objecte principal d’aquest estudi, així com també altres problemes generats per les fallides de mercat que 

són intrínseques d’aquest sector6. A continuació sintetitzarem les principals característiques del fenomen de 

transformació establint-hi paral·lelismes amb els principals casos de asimetria informativa que tractarem:  

                                                
4 MARICHAL, C. 2010. New History of the Big Financial Crisis: A Global Prespective. Debate 
5 Dotar al sistema bancari d’incentius per la pròpia i adequada gestió del risc. 
6 Hem incorporat una explicació sobre les diverses fallides de mercat del sector bancari a l’annex 2.  
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• En primer lloc, caldria destacar la diversificació de les activitats de les entitats financeres trencant 

amb la dualitat entre banca d’inversió i comercial, que s’havia plantejat com una eina imprescindible per a 

l’estabilitat després de la Gran Depressió7. La seva separació es considera vital per evitar l’especulació amb 

els diners dels dipositants. Aquest fet genera un problema de risc moral que analitzarem detalladament en 

seccions posteriors. La idea principal és que el dipositant no pot assegurar el compliment ex-post del 

contracte en relació al nivell de risc adquirit, atès que els bancs tenen incentius a optar per productes de més 

risc per incrementar els seus beneficis.  

• Un altre element clau ha estat l’augment de la creació de nous productes financers, especialment en 

el camp dels derivats i altres productes d’inversió8.  Aquest fet agreuja el problema de risc moral exposat 

amb anterioritat perquè dificulta el monitoratge, la regulació i la percepció del risc. Creiem que la creació 

d’aquests productes financers dificulta la comprensió de la naturalesa de l’actiu per part de molts inversors. 

Segons el nostre punt de vista, aquest element de desconeixença ha originat un fenomen de selecció adversa 

en el sector bancari. 

• A més, sostenim que hi va haver un canvi radical en el concepte de regulació. En comparació amb el 

període de forta regulació comprès entre 1940 i 1980, es considerà vital la capacitat autoreguladora del 

mercat financer. Es cregué que les entitats bancàries i financeres eren les que més interessades estaven en la 

pròpia solvència i control de la seva gestió, fet que conduí a la seva desregulació i al laissez faire de la 

política econòmica. Dit d'una altra manera, malgrat l’existència d’entitats reguladores, el seu paper es 

considerà secundari i s'inicià un procés d'autoregulació del sistema bancari, on els accionistes i dipositants 

eren els encarregats d'efectuar la major part de la supervisió. Tanmateix, els gestors eren els que s'ocupaven 

de l'avaluació del risc dels creditors i els actius en què invertien. El procés de desregulació financera no fou 

un fenomen aïllat de l'economia nord-americana, sinó que la majoria de països desenvolupats van iniciar 

aquest procés durant la dècada dels anys vuitanta, entre ells Espanya 

Aquest procés d’autoregulació del sistema financer ens planteja un nou cas de asimetria informativa. 

L’autoregulació no serà efectiva mentre els incentius que reben els gestors no estiguin alineats amb els 

objectius de la pròpia entitat, tal i com sosté l’economista Raghuram Rajan (més endavant, aquesta condició 

no es complí durant els anys de gestació de la crisi). 

• Aquest procés de transforació està estretament lligat al progrés tecnològic en el camp de les 

tecnologies de la informació. En primer lloc, les noves tecnologies de la informació permeten multiplicar la 

disponibilitat de la informació sobre productes financers, mercats, preus de les matèries primeres i actius 

arreu del món, juntament amb la possibilitat d'executar ordres a distància de forma instantània. Per altra 

banda, permet gestionar nuclis d’informació més complexos de manera substancialment més ràpida i 

eficient. Per tant, malgrat que la revolució tecnològica va permetre disminuir els costos de transacció i fer un 

sistema més eficient, també constitueix un element essencial pel desenvolupament dels esmentats nous 

productes financers. 

                                                
7 BIGGAR, D. and HEIMLER, A. Bonn, June 2005. An increasing role for competition in the regulation of Banks. 
8 Contracte financer el valor del qual està subjecte a l’evolució dels preus d’altres actius, anomenats subjacents. Existeixen una gran 
varietat d’actius financers derivats, però els més comuns són els contractes forward, els futurs, les opcions i els contractes swap. Els 
actius subjacents més comuns son les matèries primeres , les divises , els tipus d’interès i els bons.  
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A continuació analitzarem el procés de gestació de la crisi actual, les seves conseqüències més immediates i 

com tot plegat ha estat possible gràcies als diversos fenòmens de asimetria informativa. 
 

2.3. La	  crisi	  econòmica	  2008	  –	  2012	  

Des de l'inici del procés de desregulació, les crisis financeres han estat un fenomen freqüent9. En aquest 

treball ens referirem a l’actual perquè és l’escenari històric on emmarquem els casos de asimetria informativa 

que tractem. 

El col·lapse dels mercats internacionals a l’agost del 2008 significà un abans i un després en la història 

financera del món contemporani. Sostenim que aquest fenomen ha propiciat un canvi en la manera de 

concebre el risc sistèmic i el propi concepte de regulació.  

Comparant la crisi als Estats Units i a Espanya veiem diferencies significatives, però també podem 

identificar grans similituds. Els desequilibris econòmics que han esdevingut claus en la gestació de la crisi 

han estat originats bàsicament pel naixement d’una bombolla immobiliària que tingué lloc a principis del 

segle XXI. Malgrat que aquest fenomen és comú als dos països, cada cas presenta una característica 

particular que agreuja la complexitat del problema. El cas nord-americà es caracteritza per la creació d’una 

complexa estructura financera sobre els actius immobiliaris i per una política monetària acomodada, mentre 

que la crisi espanyola s’emmarca dins el procés d’integració europea i de la creació de l’euro. Malgrat les 

diferències evidents, podem constatar que els casos de asimetria que tractarem són, en major o menor 

mesura, compartits per Espanya i els Estats Units. 

En el cas dels Estats Units, la bombolla immobiliària s'originà durant la primera legislatura del president 

George Bush (2001-2005) gràcies a un sostinguda política de tipus d’interès baixos, juntament amb 

determinades mesures fiscals que van afavorir la compra d’habitatges10. 

Com hem comentat anteriorment, el cas dels Estats Units és especialment rellevant per ser l’origen de la 

crisi. La bombolla es va caracteritzar per la concessió a gran escala de les anomenades hipoteques subprime, 

és a dir, hipoteques amb un elevat risc de morositat. Aquest procés va ser possible perquè es va crear tota una 

estructura d’incentius on l’exposició al risc i la qualitat de l’actiu no era avaluada correctament en la cadena 

coneguda com a “securitization food chain”.11 Pensem que aquesta sobreexposició al risc hipotecari es va 

poder desenvolupar perquè les diferents institucions financeres no van donar els incentius adequats als 

gestors i als diferents agents que participaven en aquesta cadena. Aquesta serà una idea fonamental que ens 

servirà per desenvolupar l’anàlisi sobre el fenomen de risc moral entre gestor i banc que resoldrem en 

apartats successius. 
                                                
9 Algunes de les més significatives són:  Crisi del Deute Extern de Llatinoamèrica (Dècada dels 80); Dilluns negre (1987); Japó 
(1990); Escandinàvia (1990); Crisi del Sistema Monetari Europeu (1992-1993); Mèxic (1994-1995); Crisis Financera Asiàtica (1997 
– 1998); Rússia (1991); Argentina (2001), Crisis de bombolla punt com (2001); Crisi de les Hipoteques Subprime (2008 – 
Actualitat). 
10 A Espanya els contribuents podien desgravar a l’IRPF el 15% de les quantitats destinades a la compra d’habitatge.  Als Estats Units 
el sistema era similar però l’import deduïble corresponia als interessos de la hipoteca. 
11 Terme que fa referència a la transformació dels crèdits hipotecaris en actius derivats comercialitzables arreu del món. Aquesta 
cadena funcionava de la següent manera: les entitats bancaries encarregades de concedir les hipoteques venies els títols de deute 
immobiliari a bancs d’inversió que eren els encarregats de crear uns actius derivats anomenats CDO que integraven aquests crèdits 
hipotecaris i altres títols de deute de naturalesa no immobiliària. Posteriorment els diferents bancs d’inversió venien els actius CDO a 
inversors d’arreu del món. L’element clau és que ni els bancs encarregats de concedir el préstec ni els bancs d’inversió tenien 
incentius a controlar la solvència del crèdit hipotecari perquè el seus beneficis depenien exclusivament de la quantitat de títols de 
deute i CDO venuts. 
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Aquesta sobreexposició al risc hipotecari es va veure agreujada per la creació d’actius financers a partir de la 

combinació de diverses hipoteques i altres tipus de deute anomenats Collateralized Debt Obligations 

(CDO)12. El mercat de CDO va créixer de manera espectacular i a escala internacional. Per protegir-se de les 

pèrdues derivades d’aquests actius, es va crear un nou tipus d’actiu anomenat Credit Default Swap (CDS)13 

que funcionava com una assegurança enfront el risc d’impagament. Pensem que la proliferació explosiva 

d’aquests actius riscosos va ser possible gràcies a la manca d’informació que tenien molts inversors sobre la 

naturalesa d’aquests productes. Tanmateix, aquest argument serà central per desenvolupar posteriorment 

l’anàlisi sobre la selecció adversa entre dipositant i banc. 

Quan els preus dels habitatges van començar a baixar juntament amb una pujada dels tipus d’interès, es va 

fer molt més difícil el refinançament de les hipoteques, de manera que la morositat va augmentar de forma 

dràstica. Aquest fet va propiciar que tots els actius financers estructurats sobre les hipoteques perdessin gran 

part del seu valor. Com era d'esperar, aquest fenomen va afectar la solvència creditícia de moltes de les 

principals entitats financeres i asseguradores. La fallida de Lehman Brothers va suposar el punt culminant de 

la crisi i va tenir conseqüències immediates en els mercats a escala global. La comercialització massiva 

d’aquests actius i la seva opacitat va provocar que la desconfiança s’apoderés dels mercats internacionals, 

fent caure el valor de les accions i generant insolvència en els bancs on estaven dipositats aquests actius 

tòxics. 

La crisi als Estats Units es va estendre ràpidament per moltes de les economies avançades. No obstant, 

Espanya no es va veure afectada en primera instància atès que el Banc d'Espanya havia prohibit als bancs 

espanyols la compra de CDO, CDS i altres derivats provinents dels Estats Units. Malgrat això, la gran part de  

polítics espanyols desconeixien que la bombolla immobiliària nacional estava a punt d'esclatar. La bombolla 

originà greus desequilibris macroeconòmics atès que va alterar de manera radical la localització de recursos. 

En primer lloc, va contribuir a un augment del preu dels factors productius i béns de consum; en segon lloc, 

absorbí gran part de la inversió de l’economia i, en tercer lloc, va disparar l’endeutament privat.  

Aquests tres desequilibris, juntament amb la impossibilitat de devaluar la moneda a la zona euro, van 

provocar una pèrdua significativa de competitivitat. Tanmateix, l’enfonsament del sector immobiliari i la 

paralització del crèdit van produir una caiguda del -3,7%14 del PIB l’any 2009. La manca de perspectives de 

creixement, juntament amb l’augment de les despeses i disminució dels ingressos generats per la crisi, van 

disparar els interessos del deute, originant l’anomenada crisi del deute.  

Sostenim que el sector bancari ha tingut un paper fonamental en el desenvolupament dels desequilibris que 

van originar la crisi. Tant a Espanya com als Estats Units podem identificar errades greus en la gestió del 

risc, com ara la concessió massiva de crèdits de dubtós cobrament. En la nostra opinió, creiem que una part 

important de les causes que han generat aquesta situació són les diferents fonts de asimetria informativa que 

es produeixen en el sector bancari, juntament amb una estructura d'incentius errònia en un context de manca 

                                                
12 Actiu financer derivat el valor del qual està subjecte al preu d’un colateral format per una cistella d’actius, majoritàriament de 
naturalesa immobiliària. Una de les característiques principals és la segmentació en trams de risc. 
13 Instrument financer creat per a assegurar el risc de crèdit dels bons o altres actius financers emesos per empreses, institucions 
financeres o estats. 
14 Dades extretes de l’Institut Nacional d’Estadística. Creixement del PIB interanual, any base 2008.  
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de regulació. Conseqüentment, creiem que la asimetria informativa ha estat un element sine qua non de 

l'actual crisi. 

En la següent part del treball volem justificar per què creiem que és imprescindible la necessitat d’una bona 

regulació del sistema financer. Per fer-ho, analitzarem quins problemes sorgeixen en el sector en absència de 

regulació. Atès que el nostre treball es centra en la asimetria informativa, només tractarem la necessitat de 

regulació des d’aquesta òptica, malgrat hi hagi més elements que constitueixen la racionalitat de la regulació 

del sector bancari. 

 

3. La	  asimetria	  informativa:	  una	  fallida	  de	  mercat	  del	  sector	  bancari	  

L’objectiu d’aquest apartat és validar la nostra hipòtesi, és a dir, que en absència d’una regulació adequada la 

asimetria informativa conduirà al sector bancari a un equilibri ineficient. Per aconseguir-ho, seguirem la 

següent estructura. En primer lloc argumentem que, degut a la presència de fallides de mercat en el sector 

bancari, és necessària una regulació adient que mitigui els seus efectes. En segon lloc, ens centrem en la 

asimetria informativa i els quatre casos més representatius que hem identificat en la crisi actual. Per acabar, 

oferim una taula resum amb els principals fenòmens de asimetria informativa per tal de presentar-ne les 

característiques principals. 

 

3.1. Justificació	  de	  l'existència	  de	  la	  regulació	  

Aquest apartat es centra exclusivament en argumentar de manera teòrica els fonaments de la nostra hipòtesi. 

Ens preguntem si la regulació del mercat financer és necessària des del punt de vista de l'eficiència 

econòmica i quins problemes resol. Per tant, analitzarem si el sistema bancari és capaç d'autoregular-se i 

assolir un equilibri Pareto-eficient. 

El nostre objectiu és clar: demostrar que la resposta és no. Sostenim que el mercat bancari té un seguit de 

problemes intrínsecs que impedeixen al propi sistema donar una resposta econòmicament eficient.  

La literatura econòmica prediu que lliure mercat és el sistema més eficient (en absència de fallides de 

mercat) atès que genera la informació adequada sobre l'escassetat i abundància relativa entre els diversos 

béns de l'economia, posa de manifest les preferències dels consumidors i les capacitats de producció dels 

oferents i els salaris estan fixats en relació a la productivitat del treballador. El problema sorgeix en presència 

de les fallides de mercat, atès que erosionen les característiques anteriorment exposades del lliure mercat. Per 

tant, l'objectiu de la regulació no és un altre que corregir-les per garantir que els agents econòmics disposin 

de la informació adequada, aconseguir mercats competitius i obligar a les empreses a internalitzar els costos 

socials que originen degut a la seva activitat empresarial.  

 

Creiem que el sistema bancari no només pateix una fallida de mercat, sinó que en presenta tota una 

col·lecció, de les quals en destaquem les següents: externalitats, competència imperfecta i asimetria 

informativa15. Com a conseqüència de la presència d’aquesta multitud de fallides, el sistema financer no 

                                                
15 A l’annex 2 incloem una breu explicació sobre les altres fallides de mercat. 
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assolirà un equilibri Pareto-eficient. Malgrat ens hagués agradat incloure un anàlisi de com afecten les 

diverses fallides a l’eficiència del sector bancari, hem decidit centrar-nos exclusivament en la asimetria 

informativa atès que aquest fenomen ja és per si sol una condició suficient per impedir un equilibri eficient 

en sentit paretià.  

En els següents apartats del treball, ens centrarem en l’objectiu fonamental de l’estudi: l’anàlisi de la 

asimetria informativa i les seves conseqüències. 

 

3.2. Asimetria	  informativa	  

En aquest apartat analitzarem alguns fenòmens de asimetria informativa que es produeixen en el sector 

bancari per evidenciar la distorsió sobre el mercat que generen. Tot plegat ens servirà per justificar la nostra 

hipòtesi. 

Abans d’explicar els diferents casos de asimetria informativa, exposarem breument els cinc diferents agents 

econòmics que interactuaran al llarg de tots els exemples que comentarem: 

• Dipositant: individu que confia els estalvis en un banc determinat a canvi d’un tipus d’interès 

• Banc: entitat que fa servir els dipòsits dels seus clients per concedir préstecs i invertir en diferents 

actius per tal de treure'n un rendiment. 

• Accionistes: els propietaris del banc. 

• Gestors: encarregats de vetllar pel bon funcionament de l'entitat i els que prenen les decisions sobre 

com invertir i en quines condicions. 

• Deutors: els individus que han sol·licitat un crèdit al banc i se'ls ha concedit16. 

Tot seguit oferirem els casos que creiem més importants de asimetria informativa (dos de selecció adversa i 

dos de risc moral) que s'han originat en el sector bancari abans de la crisi, els agents econòmics que en 

formen part, la seva naturalesa contractual i la font de asimetria informativa existent entre les parts.  

 

3.2.1. Selecció	  adversa	  entre	  dipositant	  i	  banc	  

Durant l'actual crisi, molts dipositants no varen disposar de la informació necessària o rellevant per tal de 

poder inferir correctament el risc de l'entitat a qui estaven deixant els seus estalvis. Més concretament, en una 

situació de bonança econòmica, quan la majoria de bancs gaudien de beneficis elevats i les seves accions 

pujaven ràpidament, molts dipositants van confiar en la bona gestió dels bancs i no es varen preocupar de en 

quina mena d'actius estaven invertint aquestes entitats. Aquest fenomen, juntament amb el fet que el tipus 

d'interès interbancari entre entitats d'alt i baix risc era pràcticament idèntic, va propiciar que els dipositants 

no poguessin distingir entre les diferents entitats del mercat segons la seva exposició al risc. Això generà una 

distorsió clara en el mercat financer atès que els dipositants de diferents entitats bancàries percebien el 

mateix tipus d'interès, indistintament de l'entitat en la que tenien els seus estalvis. Per tant, els bancs amb alta 

probabilitat d’insolvència no compensaven als seus dipositants amb una prima de risc superior en relació als 

bancs més solvents. 

                                                
16 Hem exclòs el paper del regulador i aspectes com ara la captura del regulador amb l'objectiu de simplificar l'argumentació. 
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Més endavant oferirem un model en que mirarem de resoldre la asimetria informativa existent entre 

dipositant i banc i les solucions de regulació adequades per solucionar aquest fenomen. 

Un cop hem identificat el problema existent de selecció adversa entre dipositant i banc, introduirem el segon 

cas de selecció adversa que hem analitzat en el treball. 

 

3.2.2. Selecció	  adversa	  entre	  banc	  i	  deutor	  

Aquest problema de selecció adversa està directament relacionat amb el contracte hipotecari i les habilitats 

personals a l'hora d’entendre’l. Alguns economistes i persones pertanyents a plataformes en defensa dels 

habitatges, sostenen que una part important dels compradors signaven els contractes hipotecaris sense 

entendre algunes de les clàusules. Argumenten que, gràcies a la manca de formació acadèmica en aquest 

àmbit i/o als grans costos derivats de la informació, els bancs han estat capaços d'incloure clàusules abusives 

en els contractes. Sostenen que aquest fenomen d'informació asimètrica ha provocat que moltes famílies 

quedessin sense recursos i haguessin d'abandonar els seus respectius habitatges. No obstant, altres 

economistes argumenten que els bancs tenen l'obligació de respondre als dubtes que puguin tenir els 

compradors i que, en última instància, és el mateix comprador qui signa el contracte.  

Independentment de qui tingui raó, creiem que en molts casos s'ha produït un fenomen de asimetria 

informativa entre banc i deutor, encara que sigui de forma voluntària (manca d'interès per entendre el 

contracte per part del comprador). Cal remarcar la importància d’aquest tipus de selecció adversa en la crisi 

actual, provocant un sobreendeutament privat i generant una bombolla immobiliària que ha afectat 

profundament la solvència dels bancs i la situació macroeconòmica del país. 

Un cop presentades les dues situacions de selecció adversa, mostrarem els dos casos de risc moral que 

tractarem. Primerament, analitzarem el problema de asimetria informativa externa (entre dipositant i banc) i, 

posteriorment, passarem a explicar el risc moral intern que es produeix dins del banc entre accionista i gestor. 

 

3.2.3. Risc	  moral	  entre	  dipositant	  i	  banc	  

El risc moral entre dipositant i banc es produeix degut a la dificultat tècnica i conceptual existent en la pròpia 

naturalesa de negoci del sector bancari. Gràcies a la innovació tecnològica i financera (principalment 

derivats), la supervisió que ha de fer el dipositant per entendre l'exposició al risc global de l'entitat bancària 

és molt costosa. És per aquest motiu que, en absència de regulació, la supervisió i el monitoratge que 

finalment s'efectua és inferior al que seria socialment desitjable. Cal esmentar que el procés de monitoratge i 

supervisió és el que es coneix en economia com un bé públic17. Si un individu decideix supervisar i 

monitorar, els costos seran individuals però els beneficis col·lectius. En aquesta situació, els dipositants 

poden decidir no efectuar cap mena de supervisió, pensant que algú dedicarà esforços a fer-ho i, d'aquesta 

                                                
17 Un bé públic es defineix com un tipus de bé que no és de consum rival, és a dir, que el fet que el consumeixi un individu no 
impedeix a altres el seu consum en les mateixes facultats. Una poma seria un clar exemple de bé privat, atès que el seu consum 
impedeix a un altre gaudir d'aquella poma en particular. En canvi, l'enllumenat al carrer és un bé públic perquè el consum d'un 
individu (passejar-se sota la llum) no malmet les seves característiques ni impedeix el seu consum a altres individus. La senyal de 
televisió també seria un cas típic de bé públic. 
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manera, es podran estalviar els costos del monitoratge. L'equilibri de Nash18 resultant d'aquest fenomen 

replicarà la “tragèdia dels comuns” de Garrett Hardin19 però a l'inrevés, ningú voldrà monitorar i el resultat 

final serà un nivell de supervisió escàs.  

Resumint, en absència de regulació, hi haurà una manca de supervisió i monitoratge degut als costos 

associats al procés i al fenomen de bé públic existent. Tot plegat acabarà ocasionant una situació on el banc 

pugui decidir el nivell de risc que li sembli més apropiat, posant així en risc els dipòsits dels inversors i 

l'estabilitat financera i macroeconòmica. 

 

3.2.4. Risc	  moral	  entre	  accionista	  i	  gestor	  

A continuació analitzarem el cas de risc moral entre accionista i gestor. Malgrat ambdós agents econòmics 

formen part de l'entitat i tenen incentius perquè l'empresa funcioni correctament, en certs àmbits es poden 

donar asimetries informatives que el gestor vulgui aprofitar. Cal esmentar que, durant la crisi econòmica, es 

va promocionar un sistema de retribució als gestors on es premiava fortament la rendibilitat a curt termini i 

no es va tenir en compte l'exposició global al risc de l'entitat. Dit d'una altra manera, els propietaris van 

dissenyar un sistema d'incentius on es proporcionaven primes (retribució variable) als gestors que havien 

obtingut grans beneficis per l'empresa, encara que això suposés un major risc empresarial. Gràcies a aquest 

sistema de retribució i donat que els gestors disposen de responsabilitat limitada, es van oferir crèdits d’alt 

risc creditici degudament compensats (o almenys això devien pensar els gestors) mitjançant mètodes de 

cobertura i assegurances.  

Creiem que els accionistes no van promoure aquest sistema de retribució per generar els nivells de 

palanquejament que es varen originar abans de l'esclat de la crisi financera, sinó per donar incentius als 

gestors perquè relaxessin el racionament al crèdit i, d'aquesta manera, obtenir més beneficis i fer augmentar 

el valor de les seves accions en un context de competència. No obstant, sostenim que els gestors varen 

aprofitar la asimetria informativa de què disposaven amb els accionistes (alts costos de monitoratge degut a 

la complexitat a l'hora d'entreveure el risc creditici i global de l'entitat) per tal d'aconseguir nivells de 

palanquejament desorbitats i, d'aquesta manera, cobrar un nivell de primes molt elevat.  

  

                                                
18 L’equilibri de Nash és una modalitat de solució de jocs interactuen dos o més jugadors on cada jugador coneix les estratègies dels 
altres. A l’equilibri de Nash, tots els jugadors executen la seva millor estratègia donades les estratègies dels altres jugadors. 
L’equilibri de  Nash està constituït per el conjunt d’estratègies i pagaments que es deriven de aplicar la lògica anterior a tots els 
agents que interactuen en el joc. 
19 Situació en la qual diversos individus, motivats per el benefici personal i actuant de manera individual i racional, acaben 
sobreexplotant un recurs compartit i limitat, malgrat que aquest resultat no és desitjable des del punt de vista individual o col·lectiu.  
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3.3. Síntesi	  dels	  diferents	  casos	  de	  asimetria	  informativa	  

Oferim al lector una taula que ofereix un resum dels continguts i les idees més importants dels diferents 
casos d’asimetria informativa. 
 
Taula 1: Casos de asimetria informativa 

Tipus de asimetria 

informativa i protagonistes 

(principal-agent) 

Definició del problema Conclusions 

Risc moral accionista-gestor 

Els accionistes no observen les decisions que 

prenen els gestors. Per tant, els accionistes no 

saben si els beneficis/pèrdues són gràcies a la 

seva gestió o no. 

Degut a la incertesa existent, els accionistes 

han de dissenyar un sistema d'incentius 

caracteritzat per una renta variable 

condicionada a les probabilitats associades 

als bons resultats del banc20. 

Risc moral dipositant-banc 

Els dipositants no observen les decisions que 

pren el banc. Per tant, els dipositants no saben 

si els beneficis/pèrdues són gràcies a la seva 

bona gestió (control de risc, concessió de 

crèdits de manera adequada, etc.) o 

simplement per altres qüestions alienes a la 

seva presa de decisions. 

El dipositant haurà d'utilitzar diversos 

mecanismes (monitoratge, supervisió 

externa, etc.) per intentar esbrinar si la 

gestió del banc ha estat l'adequada. 

Selecció adversa dipositant-

banc 

Els dipositants no poden identificar quins 

bancs són els segurs (opten per inversions 

més segures i gestionen millor el risc) i quins 

són els insegurs. Atès que ambdós bancs 

tenen incentius per dir que són segurs i pagar 

un tipus d'interès menor, el dipositant no pot 

saber a quin dels dos casos s'enfronta. 

Per tal que els dipositants puguin identificar 

correctament el tipus de banc, cal dissenyar 

un menú de contractes que faci que cada 

banc s'autoseleccioni. D'aquesta manera, els 

dipositants sabran quina és la prima de risc 

que han d'exigir als bancs insegurs (tipus 

d'interès més elevat)21. 

Selecció adversa banc-

deutor 

Els deutors no entenen les clàusules del 

contracte i això pot provocar una situació de 

asimetria informativa atès que el principal no 

identifica les conseqüències del contracte en 

les diverses contingències futures. 

Els desnonaments i l'elevat endeutament 

privat ha posat en evidència aquest 

problema. Cal  modificar els contractes de 

manera que el dipositant sigui capaç 

d'identificar i entendre les conseqüències 

del contracte. 

 

 

                                                
20 S'explicarà amb més detall en apartats successius. 
21 En el model que hem elaborat, solucionem aquest problema de selecció adversa, determinant la prima de risc que ha de pagar el 
banc de risc. 
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Considerem que hem validat la nostra hipòtesi perquè hem justificat que la distorsió creada per les diverses 

fonts de asimetria informativa ha generat un equilibri ineficient en el sentit de Pareto al sector bancari. Per 

tant, en absència d’una regulació adient, el mercat financer no assolirà un equilibri eficient. 

 

Un cop analitzades les diferents conseqüències que es generen en absència d'una regulació adequada, 

oferirem un seguit de models que provaran de resoldre els diferents problemes de asimetria informativa que 

creiem que han estat claus per provocar la crisi actual. Primerament, tractarem un model en competència 

perfecta desenvolupat per Xavier Freixas22 per tal que el lector entengui el paper socioeconòmic que juga el 

banc en un entorn amb informació perfecta. Posteriorment, modelitzarem tres dels quatre casos de asimetria 

informativa que hem exposat, on el supòsit d'informació perfecta ja no hi serà present, i per finalitzar, 

oferirem les mesures reguladores necessàries per tal de pal·liar aquests fenòmens. 

 

4. Modelització	  dels	  casos	  de	  asimetria	  informativa	  

En aquest apartat procedirem a resoldre tres dels problemes de asimetria informativa introduïts en la secció 

anterior. Concretament, oferirem la resolució dels problemes de risc moral entre accionista i gestor i un 

model de asimetria informativa que incorpora els problemes de risc moral i selecció adversa entre dipositant 

i banc. La secció s’estructura de la manera següent: en primer lloc, oferim un model base on el supòsit 

principal és l’existència d’informació perfecta. Això permetrà al lector identificar quin és l’impacte que té la 

asimetria informativa en el sector bancari quan es relaxa el supòsit de informació perfecta. En segon lloc, 

s’ofereix la resolució del problema de risc moral entre accionista i gestor i se n’exposen les principals 

conclusions. Finalment, s’exposa un model d’elaboració pròpia que reprodueix la problemàtica de asimetria 

informativa entre dipositant i banc, es resol i se n’exposen les idees principals. 

 

4.1. Model	  amb	  informació	  perfecta	  

Tot seguit analitzarem les idees principals i el resultat primordial del model “Banking in the Arrow-Debreu 

Model” elaborat per Freixas i Rochet (2008, pp 32-35) on els autors adapten a l'entorn bancari el model que 

proposaren Arrow i Debreu pel mercat financer. Tal com s'ha explicat anteriorment, és un model que es 

desenvolupa en un entorn de competència perfecta i, per tant, d'informació perfecta.  

La principal conclusió és que el sistema bancari no juga cap paper rellevant en aquesta economia, 

simplement és un intermediari financer que no altera l'equilibri general de l'economia. Conseqüentment, la 

seva existència es totalment prescindible a nivell teòric. Resulta paradoxal que, malgrat que la asimetria 

informativa constitueix un problema essencial per l’eficiència del sistema bancari i la raó del nostre treball,  

és alhora el principal motiu de la seva pròpia existència atès que redueix substancialment els costos de 

transacció i millor utilització de la informació disponible23.  

A continuació exposem dos models on el supòsit d'informació perfecta ja no hi és present i els bancs tindran 

un paper cabdal en l'economia. 

                                                
22 FREIXAS, X; ROCHET, J. C. 2008. Microeconomics of banking. MIT Press. 
23 Per més informació, consultar annex 3 on s’explica les diverses funcions socials dels bancs i els avantatges que proporcionen. 
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4.2. Risc	  moral	  entre	  accionista	  i	  gestor	  

Un dels principals problemes que ha generat la crisi actual ha estat la asimetria informativa entre accionista i 

gestor. Tal i com hem explicat anteriorment, els accionistes van permetre un esquema d'incentius on es 

donaven primes als gestors en funció de la quantitat d'hipoteques concedides i de la venda d'altres actius d'alt 

risc (en anglès aquest tipus de contracte es coneix com a “pay-for-performance compensation system”). 

D'aquesta manera, es pretenia lligar els beneficis empresarials amb la retribució dels seus gestors. A 

continuació oferim al lector un exemple simplificat d'aquest fenomen contractual que s'ha produït a la 

pràctica. 

Suposarem dos agents econòmics: la figura d'un accionista representatiu (principal, neutral al risc) i un gestor 

concret (agent, avers al risc).  

El problema de risc moral sorgeix quan el principal delega drets de decisió a l’agent i aquestes decisions 

afecten al benestar del principal. Per induir al gestor a actuar d’acord amb els objectius del principal, aquest 

ha de donar els incentius adequats per aconseguir un bon resultat. Hem suposat que el principal vol induir a 

l’agent a realitzar un esforç elevat, és a dir, que efectuï una bona gestió24.  

Tècnicament el problema es resumeix en: 

𝑀𝑎𝑥
!!,!!

𝑝  (𝑥!|𝑎!)(𝑥! − 𝑤!) + 𝑝  (𝑥!|𝑎!)(𝑥! − 𝑤!) 

subjecte a 

𝑅𝑃:  𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! + 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! − 𝑐(𝑎!) ≥ 𝑈 

𝑅𝐼:  𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! + 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! − 𝑐 𝑎! ≥ 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! + 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! − 𝑐 𝑎!   

A continuació descriurem els paràmetres i la resolució del model. 

L’agent pot decidir entre dues accions: fer una bona gestió 𝑎!, i fer una mala gestió 𝑎!. A la vegada, aquestes 

accions conduiran a dues possibles conseqüències amb una determinada probabilitat. Quan el gestor decideix 

realitzar un esforç elevat 𝑎! , les probabilitats d’obtenir uns beneficis elevats seran de 𝑝 𝑥! 𝑎!  i la 

probabilitat d’obtenir uns beneficis reduïts seran de  𝑝 𝑥! 𝑎! . Tanmateix, si el gestor realitza un esforç baix 

𝑎!, les probabilitats seran 𝑝 𝑥! 𝑎!  i 𝑝 𝑥! 𝑎!  respectivament. L’element clau del problema és que quan el 

gestor realitza un esforç alt, les probabilitats d’èxit són majors que si efectua l’esforç baix25. 

L’arrel del problema rau en que el principal no pot observar l’esforç que ha fet l’agent i, per tant, l’únic 

mètode de que disposa el principal és, un cop observa el resultat, intentar inferir l’esforç de l’agent a través 

de les probabilitats d’ocurrència de cada escenari.  

Si observa bons resultats creurà que la probabilitat de que l’agent hagi realitzat l’esforç elevat serà 

𝑝 𝑥! 𝑎!
𝑝 𝑥! 𝑎! + 𝑝 𝑥! 𝑎!

 

 

 

                                                
24 No estudiem el cas en que l’accionista vol implementar l’esforç baix atès que en nostre treball ens interessa promoure una bona 
gestió de les diverses institucions financeres. 
25 Matemàticament, 𝑝 𝑥! 𝑎!   > 𝑝 𝑥! 𝑎! . 
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De la mateixa manera, si l’accionista observa un resultat dolent, inferirà que la probabilitat de que hagi 

efectuat un esforç baix serà de 
𝑝 𝑥! 𝑎!

𝑝 𝑥! 𝑎! + 𝑝 𝑥! 𝑎!
 

El fet de realitzar aquestes cada una de les accions representa un cost per l’agent,  que serà major en el cas de 

que s’esforci en fer una bona gestió. Aquest cost el representem com a 𝑐 𝑎!  si fa una bona gestió i 𝑐 𝑎!  si 

l’esforç és reduït. 

Denotarem com a 𝑤! i 𝑤! el salari que rep l’agent quan l’accionista observa 𝑥! i 𝑥! respectivament, i 𝑢 𝑤!  

i 𝑢 𝑤!  als nivells d’utilitat que assoleix el gestor amb cada salari. Per la seva banda, els accionistes reben la 

diferència entre els resultats del banc i el salari que paguen en cada cas, (𝑥! − 𝑤!)  i (𝑥! − 𝑤!) 

respectivament. 

Passem a analitzar el problema a què s’enfronta l’agent. En primer lloc, cal que, si l’accionista desitja que el 

gestor realitzi l’esforç elevat és necessari que el compensi amb un salari major que en el cas que volgués 

implementar l’esforç baix. Concretament, ens interessa el principal doni un salari tal que la restricció de 

participació de l’agent es vegi satisfeta quan aquest tria efectuar un esforç alt26.  

Per altra banda, per resoldre el problema d’incentius cal que l’agent estigui com a mínim indiferent entre 

optar per un esforç alt o baix. La restricció d’incentius posa de manifest aquesta condició. Per tal d’induir a 

l’agent a realitzar l’esforç elevat, el principal oferirà dos salaris diferents segons l’escenari que observi. És 

vital entendre que l’accionista no paga en funció del resultat en sí mateix, sinó que ho fa a partir de la 

informació que n’obté sobre l’esforç efectuat. És a dir, si observa 𝑥! pagarà el salari  𝑤!  perquè infereix que 

la probabilitat de que l’agent hagi realitzat un esforç alt és superior a la que estimaria si hagués observat un 

resultat dolent. 

A continuació oferim la resolució tècnica del problema. Aquesta es realitza segons el mètode de 

maximització de Kuhn-Tucker. Assignant 𝜆 com a multiplicador de la RP i 𝜇 a la RI, el Lagrangià associat 

és: 
ℒ 𝑤! ,𝑤! , 𝜆, 𝜇 = 𝑝 𝑥! 𝑎! 𝑥! − 𝑤! + 𝑝 𝑥! 𝑎! 𝑥! − 𝑤! + 𝜆 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! + 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! − 𝑐 𝑎!

+ 𝜇 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! + 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! − 𝑐 𝑎! − 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! − 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! + 𝑐 𝑎!  

Les condicions de primer ordre associades són: 

𝜕ℒ
𝜕𝑤!

= − 𝑝 𝑥! 𝑎! + 𝜆𝑝 𝑥! 𝑎! 𝑢′ 𝑤! + 𝜇 · 𝑝 𝑥! 𝑎! − 𝑝 𝑥! 𝑎! 𝑢′ 𝑤! = 0 

𝜕ℒ
𝜕𝑤!

= − 𝑝 𝑥! 𝑎! + 𝜆𝑝 𝑥! 𝑎! 𝑢′ 𝑤! + 𝜇 · 𝑝 𝑥! 𝑎! − 𝑝 𝑥! 𝑎! 𝑢′ 𝑤! = 0 

𝜕ℒ
𝜕𝜆

= 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! + 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! − 𝑐 𝑎! = 0 

𝜕ℒ
𝜕𝜇

= 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! + 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! − 𝑐 𝑎! − 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! − 𝑝 𝑥! 𝑎! · 𝑢 𝑤! + 𝑐 𝑎! = 0 

 

                                                
26 Hem suposat que la utilitat de reserva és 0, és a dir, 𝑈 = 0. Això implica que la restricció de participació s’iguali a 0. 



 18 

Les primeres dues expressions es poden reescriure com a: 

1   
𝑝 𝑥! 𝑎!
𝑢′ 𝑤!

= 𝜆 · 𝑝 𝑥! 𝑎! + 𝜇 · 𝑝 𝑥! 𝑎! − 𝑝 𝑥! 𝑎!  

2   
𝑝 𝑥! 𝑎!
𝑢′ 𝑤!

= 𝜆 · 𝑝 𝑥! 𝑎! + 𝜇 · 𝑝 𝑥! 𝑎! − 𝑝 𝑥! 𝑎!  

Si les sumem obtenim que 

𝑝 𝑥! 𝑎!
𝑢′ 𝑤!

+
𝑝 𝑥! 𝑎!
𝑢′ 𝑤!

= 𝜆 · 𝑝 𝑥! 𝑎! +  𝑝 𝑥! 𝑎! + 𝜇 · 𝑝 𝑥! 𝑎! − 𝑝 𝑥! 𝑎! + 𝑝 𝑥! 𝑎! − 𝑝 𝑥! 𝑎!  

 

Observem que 𝑝 𝑥! 𝑎! +  𝑝 𝑥! 𝑎! = 1 i que 𝑝 𝑥! 𝑎! +  𝑝 𝑥! 𝑎! = 1. Substituint, podem simplificar 

l’expressió següent i obtenir que: 
 

𝑝 𝑥! 𝑎!
𝑢′ 𝑤!

+
𝑝 𝑥! 𝑎!
𝑢′ 𝑤!

= 𝜆 > 0 

 

A partir d’aquest resultat es pot comprovar que 𝜇 > 0. Per aquesta raó queda demostrat que tant la RP com la 

RI es compleixen en igualtat. Finalment, si dividim les equacions (1) i (2) per 𝑝 𝑥! 𝑎!  i 𝑝 𝑥! 𝑎!  

respectivament arribem a les expressions  
 

1
𝑢′ 𝑤!

= 𝜆 + 𝜇 · 1 −
𝑝 𝑥! 𝑎!
𝑝 𝑥! 𝑎!

 

1
𝑢′ 𝑤!

= 𝜆 + 𝜇 · 1 −
𝑝 𝑥! 𝑎!
𝑝 𝑥! 𝑎!

 

 

Si ens fixem en aquestes expressions, podem observar que hi apareixen les ràtios de probabilitats associades 

a cada resultat. Per tant, si ! !! !!
! !! !!

  és infinit, podem concloure que és segur que l’agent va fer una mala 

gestió atès que el problema de risc moral desapareix perquè el principal sap perfectament l’esforç que el 

gestor ha realitzat. En termes generals, com més gran sigui la ràtio, més probable serà que l’agent hagi 

realitzat l’esforç baix. Conseqüentment, si aquesta ràtio és elevada, li haurà de pagar un salari 𝑤! molt reduït 

per desicentivar-lo a escollir l’esforç baix. El raonament és idèntic en el cas oposat: si la ràtio tendeix a 0 

interpretarem que l’agent va fer una bona gestió i el principal ha de retribuir a l’agent amb un salari elevat. 

L’incentiu sorgeix de la diferència entre aquestes remuneracions, per tant, trobar la diferència òptima és 

cabdal. Si s’ofereixen salaris força semblants, no serà suficient per assegurar que l’agent implementi 𝑎!, 

però si fem la diferència massa alta, els accionistes estan pagant més del necessari i per tant no maximitzen 

els seus beneficis.  

 

La idea principal que volem transmetre amb aquest model és que el principal fixa els salaris en cada escenari, 

no en funció del resultat observat, sinó a partir de la informació que infereix gràcies al resultat. 

Prenent com a base l’anàlisi anterior, creiem fermament que una de les principals causes de la crisi actual és 

que no s'ha entès correctament el problema conceptual de risc moral entre accionista i gestor. Sostenim que 

els accionistes van dissenyar un sistema de pagaments on només es fixaven en el resultat final de l'empresa, 
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sense tenir en compte el com s'havien produït aquells beneficis desorbitats. Creien que, si els beneficis eren 

elevats i el valor de les seves accions seguien pujant, era perquè la gestió era l'adequada. Malgrat això, 

creiem que un augment dels beneficis empresarials i el valor de les accions a curt termini no implica 

necessàriament una bona gestió empresarial (és relativament senzill gaudir d'alts beneficis a curt termini 

gràcies a un increment en els nivells de palanquejament). La bona gestió empresarial no només té en compte 

els beneficis actuals sinó també el flux de beneficis futurs esperats.  

Concloem que els propietaris de les distintes entitats bancàries no van ser capaços d'entreveure correctament 

la informació que proporcionaven els alts beneficis empresarials i el desorbitat nivell de primes que es varen 

atorgar. En l'apartat de regulació presentarem els diversos mecanismes de què disposa l'accionista per evitar 

aquesta problemàtica. 

 

4.3. Model	  de	  asimetria	  informativa	  entre	  dipositant	  i	  banc	  

Tot seguit introduïm al lector el model elaborat per aquest grup de treball on provarem de resoldre de forma 

simultània els problemes anteriorment esmentats de asimetria informativa (selecció adversa i risc moral) 

entre dipositant i banc. Tal com hem analitzat en apartats anteriors, creiem que abans de la crisi financera, els 

inversors (dipositants) es trobaven en una situació de asimetria informativa ex-ante a l'acord, atès que no 

podien identificar correctament la solvència i exposició al risc de les diferents entitats bancàries. A més a 

més, un cop signat el contracte, els bancs gaudien de llibertat a l'hora de decidir el risc de les seves 

inversions amb els dipòsits dels clients. El nostre objectiu és dissenyar un model on es resolguin aquestes 

qüestions. Tot seguit, explicarem en què consisteix. 

 

L’estructura d’aquest apartat és la següent: en primer lloc, oferim al lector l’arbre conceptual del 

funcionament del model. En segon lloc, prosseguirem analitzant els diferents agents econòmics que en 

formen part, en què consisteix el model i perquè l'hem elaborat. Finalment, exposarem els principals resultats 

del model i n'oferirem les seves conclusions més destacades. 

 

4.3.1. Presentació	  del	  model	  

En aquest apartat, abans de procedir a la resolució formal del problema, oferim una representació en forma 

de joc simultani del problema al que s’enfronta el dipositant perquè el lector pugui visualitzar millor el 

problema. Posteriorment, sintetitzem en un taula el conjunt de variables que intervenen en el problema així 

com una breu descripció de com hi participen. Per acabar, exposem de forma més extensa i detallada la 

descripció dels elements que conformen el model així com les intuïcions bàsiques per entendre els 

raonaments que emprem per resoldre’l i comprendre l’arrel del problema. 

 

Sense més preàmbuls, a continuació la Figura 2 representa el problema d’asimetria informativa en forma de 

joc. El núvol de punt fa referència a la impossibilitat que té el dipositant d’identificar el tipus de banc amb 

qui signa el contracte. Com en qualsevol joc, els pagaments dels individus es poden observar al final de cada 

branca en l’ordre usual, principal-agent (dipositant, banc). 
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Figura 2: Arbre Model Dipositant-Banc 

 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 

A continuació, la Taula 2 sintetitza el conjunt de variables que intervindran en el desenvolupament del 

model. Per tal d’entendre de forma precisa el paper que juga cada variable, les hem disposat de forma que es 

pugui distingir clarament la seva categoria i naturalesa. Creiem important destacar que per adquirir una 

comprensió adequada del model caldrà que el lector llegeixi la explicació detallada presentada posteriorment 

a la taula. 
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Taula 2: definició de les variables rellevants 

Tipus de variable Variable Definició 

Individus 

Dipositant 
Individu que actua com a principal en el model. És qui ha de determinar 

el nivell òptim de monitoratge i els tipus d’interès  

Banc! 

Individu que actua com a agent en el model. N’hi ha de dos tipus: banc 

segur i banc riscós. Es diferencien en la seva capacitat per gestionar el 

risc i els seus costos associats a la disminució del risc 

Identificadors 

d’agent i decisió 

R 
Banc amb més risc. Aquest fet es reflexa en la menor capacitat i 

eficiència a l’hora de fer cobertura envers el risc 

S 
Model de banc segur. És més eficient en el procés de cobertura de 

carteres 

e Cartera exposada al risc 

c Cartera més coberta envers el risc 

Situació fail El banc fa fallida 

Probabilitats 
t La probabilitat de que un banc triat a l’atzar sigui del tipus 𝐵𝑎𝑛𝑐! 

p, q, a, b Probabilitats de fallida. 𝑎 > 𝑝 > 𝑞 > 𝑏 

Constants 

A Valor monetari de l’assegurança del dipòsit 

Γ! Ingressos del banc. Varien segons el tipus de cartera. Γ! > Γ! 

𝜑 Cost unitari del monitoratge pel dipositant 

𝜃! Quantitat de cobertura característica de cada cartera 

L 
Penalització que el banc ha de pagar si no compleix el contracte i el 

dipositant ho descobreix 

𝐾! 
Cost d’una unitat de cobertura. Varia segons el tipus de banc degut a les 

diferències d’eficiència en la gestió del risc 

V Valor del dipòsit 

Paràmetres a 

determinar 

𝑖! Tipus d’interès que exigirà el dipositant segons el tipus de banc 

𝑧! 

Quantitat de monitoratge. Per simplificació, el model suposa que aquesta 

quantitat coincideix amb la probabilitat amb la qual el dipositant 

identifica que el banc no ha complert el contracte (si no el compleix) 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Amb l'objectiu de simplificar el model, hem decidit que el sistema bancari estigui representat per dos tipus 

d'entitats bancàries: bancs de risc (𝐵𝑎𝑛𝑐!) i bancs segurs (𝐵𝑎𝑛𝑐!). Tanmateix, hi ha dues carteres que els 

bancs poden escollir: exposada o de més risc (cartera 𝑒) i coberta o de menys risc (cartera 𝑐).  

Si el 𝐵𝑎𝑛𝑐!   escull la cartera 𝑒, la probabilitat que la institució faci fallida serà 𝑝, i la probabilitat que no en 

faci serà 1 − 𝑝. En canvi, si 𝐵𝑎𝑛𝑐! tria 𝑐, la probabilitat de fallida serà 𝑞 i la de no en faci serà 1 − 𝑞27. 

L'esquema es replica pel 𝐵𝑎𝑛𝑐!, però amb probabilitats 𝑎 i 𝑏, tal i com s'indica a la Figura 128.  

Si els banc no fa fallida, s'acaba el joc i cada agent rep el pagament que li correspon d'acord amb el 

contracte. En el cas del dipositant, rebrà 1 + 𝑖 · 𝑉29 (el valor del seu dipòsit més el tipus d'interès que dóna 

el banc multiplicat pel volum total del dipòsit). En canvi, el banc rebrà els ingressos que proporcioni la 

cartera (la cartera 𝑒 proporciona un nivell d'ingressos Γ! i la cartera 𝑐 proporciona un nivell d’ingressos Γ!, 

on Γ! > Γ!), menys el que ha de pagar al dipositant i els costos de cobertura30.   

No obstant, si el banc fa fallida, la situació es complica. Per tal que el dipositant disposi d'un instrument per 

modificar el comportament del banc, l'hem dotat del monitoratge (variable 𝑧), és a dir, la capacitat que té el 

dipositant de controlar l'actuació del banc ex-post al contracte. Per tant, si el banc fa fallida, el dipositant 

perdrà el valor del seu dipòsit. Per intentar esbrinar si el banc ha complert el contracte, el dipositant efectuarà 

un nivell z de monitoratge. És imprescindible constatar que el nivell òptim de monitoratge s’estableix ex-

ante per tal de poder induir al banc a escollir la cartera que s’especifica en el contracte. 

Cal esmentar que dipositant i banc tenen dos possibles contractes (independentment del tipus de banc). En el 

primer, el dipositant i banc estableixen que l'entitat invertirà en la cartera exposada 𝑒. En el segon, el banc ha 

d'invertir en la cartera coberta 𝑐. Per resoldre el model, cal que escollim una de les dues carteres. Malgrat es 

pot fer pels dos casos, resoldrem el cas de la cartera coberta. El cas contrari és irrellevant des del punt de 

vista de la asimetria informativa, atès que hem imposat que, en esperança, el benefici dels dos bancs és 

superior si escull la cartera exposada enlloc de la cartera coberta31. A més a més, el dipositant mai voldrà 

signar el contracte on el banc esculli la cartera exposada32. 

Malgrat aquest contracte estigui clar ex-ante, el banc pot tenir incentius a desviar-se i optar per la cartera 

exposada, guanyant més beneficis (els ingressos són majors en la cartera exposada33 i els costos són els 

mateixos que en la cartera coberta), en cas que eviti la fallida. Atès que els bancs també poden fer fallida 

quan trien la opció coberta, el dipositant no pot distingir si el banc ha complert o no amb el contracte 

(recordem que el contracte consisteix en triar la cartera coberta). Aquí és on precisament rau el problema del 

                                                
27 Òbviament, s'ha de complir que 𝑝 > 𝑞 atès que si el banc tria la opció exposada, el risc de fallida ha de ser superior. 
28 Per la mateixa raó que en el 𝐵𝑎𝑛𝑐!, 𝑎 > 𝑏. A més a més, hem suposat que la probabilitat de fallida del 𝐵𝑎𝑛𝑐! quan tria la opció 
exposada és major que la del 𝐵𝑎𝑛𝑐! (el 𝐵𝑎𝑛𝑐!  té més habilitat a l'hora d'apostar per carteres insegures), és a dir, 𝑎 > 𝑝. De la 
mateixa manera, suposem que 𝑞 > 𝑏 (el 𝐵𝑎𝑛𝑐! té més habilitat a l'hora d'apostar per carteres segures). 
29 El tipus d'interès dependrà del banc on estigui. 
30 Hem suposat que cada banc té uns determinats costos de cobertura, encara que es situï en la cartera exposada. Tanmateix, hem 
decidit que els costos de cobertura entre els dos bancs no poden ser els mateixos. La variable 𝐾 fa referència a la capacitat intrínseca 
de cada banc de fer cobertura (hem inferit que el 𝐵𝑎𝑛𝑐! té més facilitat a l'hora de fer cobertura i que, per tant,  𝐾! > 𝐾!) i 𝜃 fa 
referència als costos d'escollir una o altra cartera (el banc tindrà més costos de cobertura si tria la cartera coberta que l'exposada). 
Això implica que 𝜃! > 𝜃!. Hem introduït aquest supòsit per reflectir que no tots els bancs tenen la mateixa capacitat a l’hora de 
gestionar el risc. 
31 𝐸 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖  𝐵𝑎𝑛𝑐!! > 𝐸 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖  𝐵𝑎𝑛𝑐!!   𝑖  𝐸 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖  𝐵𝑎𝑛𝑐!! > 𝐸 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖  𝐵𝑎𝑛𝑐!!    
32 Donat que el retorn del dipòsit es fixe, el dipositant vol minimitzar la probabilitat de que el banc faci fallida i perdi el seu dipòsit. 
33 Recordem que Γ!   >   Γ!. 
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risc moral, ser incapaç d'observar la decisió que ha près el banc un cop signat el contracte. És per aquest 

motiu que hem introduït el monitoratge.  

Conseqüentment, un cop el dipositant observa fallida efectuarà el nivell de monitoratge z triat ex-ante. Com 

més monitoratge efectuï el dipositant, més probabilitat tindrà d'observar si el banc ha complert amb el 

contracte o no. Malauradament, monitorar és costós34. Per tant, la quantitat òptima de monitoratge no serà 

necessàriament la màxima. Un cop entesa aquesta qüestió, descriurem els pagaments del banc i el dipositant 

quan hi ha fallida. 

Els pagaments del dipositant quan el banc fa fallida seran els següents: si el client monitora i el banc ha 

actuat correctament (ha escollit 𝑐), el pagament que tindrà serà el valor de l'assegurança que l’Estat imposa 

als bancs com a compensació automàtica en cas de fallida (𝐴), menys el valor del dipòsit (𝑉), menys els 

costos de monitoratge (𝜑𝑧). En canvi, si el banc ha escollit la cartera 𝑒, l'entitat haurà d'indemnitzar al client 

amb una quantia (𝐿) que permeti igualar el valor del dipòsit, és a dir, 𝐿 + 𝐴 = 𝑉 (la indemnització més el 

valor de l'assegurança ha de cobrir el valor total del dipòsit). Això només succeirà amb una probabilitat 𝑧, és 

a dir, la probabilitat de descobrir que el banc s'ha desviat del contracte gràcies a l'esforç de monitoratge. Per 

tant, en cas que el dipositant descobreixi que el banc no ha complert amb el contracte el pagament final serà 

negatiu i equivaldrà als costos de monitoratge (−𝑉 + 𝐴 − 𝜑𝑧   +   𝐿, on −𝑉 + 𝐴 = −𝐿). En cas de monitorar i 

no descobrir al banc, aquest no haurà de pagar la indemnització i el dipositant patirà grans pèrdues 

(−𝑉 + 𝐴 − 𝜑𝑧). 

Els pagaments del 𝐵𝑎𝑛𝑐! quan fa fallida seran el següents: si segueix el contracte, l'entitat només perdrà els 

costos de cobertura de la cartera 𝑐 (𝐾!𝜃!). En canvi, si s'ha desviat del contracte, s'enfronta a una probabilitat 

𝑧 d'haver de pagar al dipositant una quantia 𝐿. En aquest cas, les pèrdues serien -L -costos cobertura cartera 

𝑒. No obstant, amb una probabilitat 1 − 𝑧, no haurà de pagar cap indemnització i les pèrdues seran els costos 

de cobertura de la cartera 𝑒. 

Els pagaments del 𝐵𝑎𝑛𝑐!  quan fa fallida seguiran el mateix esquema que els del 𝐵𝑎𝑛𝑐! , però amb 

l'avantatge que els costos de cobertura són inferiors en les dues carteres pel 𝐵𝑎𝑛𝑐! (𝐾!𝜃!   𝑖  𝐾!𝜃!). 

Un cop hem explicat en què consisteix el model, les seves variables i els possibles escenaris, procedirem a la 

resolució del model que hem plantejat. 

 

4.3.2. Resolució	  del	  model	  

Tal i com hem esmentat, existeix un dipositant que vol invertir un determinat capital en un banc. Malgrat 

això, desconeix les característiques intrínseques de cada banc ex-ante i el comportament que efectuarà ex-

post. Per tant, quan hagi firmat el contracte, no sabrà en quin dels dos nodes es troba (aquest és precisament 

el significat del núvol de punts dibuixat un cop el dipositant ha arribat a un acord contractual amb el banc). 

El mètode de resolució que farem servir serà el d'inducció enrere, és a dir, primer caldrà resoldre el problema 

de risc moral i, posteriorment, el de selecció adversa. 

 
                                                
34 Els costos de monitoratge són (𝜑𝑧), on 𝜑 és el cost unitari del monitoratge i 𝑧 ∈ (0,1) que reflecteix la quantitat de monitoratge 
escollit, on 0 és absència total de monitoratge i 1 és supervisió màxima. Tanmateix, per simplificar les coses, hem considerat que 𝑧 és 
la probabilitat d'observar si el banc ha respectat el contracte o no. 
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4.3.2.1. Resolució	  del	  problema	  de	  risc	  moral	  	  

Com hem comentat, el problema de risc moral consisteix en que, un cop signat l'acord (invertir en la cartera 

𝑐 a canvi d'un tipus d'interès concret), el banc pot tenir incentius a desviar-se del pla inicial perquè l'inversor 

no pot observar la decisió que ha près el banc i, per tant, no el pot penalitzar per haver fet fallida (escollint la 

cartera 𝑐 també hi ha una determinada probabilitat de fallida). Per evitar aquest problema, caldrà donar 

incentius al banc a escollir la opció que prefereix l'inversor (cartera coberta). Aquests incentius provindran de 

la possibilitat que té el dipositant de fer monitoratge i obligar a l'entitat a pagar una indemnització en cas que 

no hagi complert el contracte. Cal destacar que els pagaments que rep el dipositant estan subjectes a una 

funció d’utilitat cúbica35. 

A continuació oferim al lector la resolució matemàtica del problema pels bancs 𝑅 i 𝑆. 

𝑩𝒂𝒏𝒄𝑹:  

𝑀𝑎𝑥
!!

𝑈 =   𝑞 · 𝑧! · −𝑉 + 𝐴 − 𝜑𝑧!
! + 1 − 𝑧! · −𝑉 + 𝐴 − 𝜑𝑧!

! + 1 − 𝑞 · 1 + 𝑖! · 𝑉!   

RP  :  𝑞 · 𝑧! · −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + (1 − 𝑞)(𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃!) ≥ 0  

RI:  𝑞 · 𝑧! · −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑞 𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! ≥  

𝑝 · 𝑧! · −𝐿 − 𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + (1 − 𝑝)(𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃!)  

  

Aquest és un problema típic d'optimització d'una variable subjecte a dues restriccions36. Un cop solucionat el 

problema, sabem que les restriccions de participació i d'incentius es compleixen en igualtat.  

La intuïció darrera de les dues restriccions és la següent: en el cas de la restricció de participació (RP), s'ha 

de complir que la utilitat esperada de formar part de la relació contractual sigui igual a la utilitat que 

obtindria en cas de no formar-hi part.37 En el cas de la restricció d'incentius (RI), s'ha de complir que la 

utilitat esperada pel banc de triar la cartera coberta sigui exactament igual a la utilitat esperada d'escollir la 

cartera exposada. 

Com les restriccions es compleixen en igualtat, podem utilitzar qualsevol de les dues per aïllar el nivell de 

monitoratge òptim pel 𝐵𝑎𝑛𝑐!38. 
 

𝑧! =   
1 − 𝑝
𝑝𝐿

𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! −
𝐾!𝜃!
𝐿

 

  

Diem que el 𝑧! és el monitoratge òptim perquè és el nivell mínim de monitoratge que indueix al 𝐵𝑎𝑛𝑐!   a 

invertir els dipòsits en la cartera coberta (l'objectiu de l'inversor). Per tant, 𝑧! garanteix que el banc triarà la 

cartera 𝑐. Més monitoratge no tindria cap efecte positiu perquè el 𝐵𝑎𝑛𝑐! seguiria escollint la cartera 𝑐 i, en 

canvi, augmentarien els costos de supervisió pel dipositant.  

 

                                                
35 Hem escollit aquesta funció atès que el dipositant és avers al risc i, per tant, s’ha de complir el criteri de convexitat. A més a més, 
la funció cúbica accepta valors negatius. 
36 A l’annex 4 oferim al lector la resolució matemàtica del problema mitjançant el mètode de Khun-Tucker.  
37 Aquesta utilitat es coneix com la utilitat de reserva. Per tal de simplificar els càlculs, hem decidit que la utilitat de reserva sigui 
zero. 
38 La resolució del nivell de monitoratge òptim l'hem incorporat a l'annex 4. 
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𝑩𝒂𝒏𝒄𝑺 

𝑀𝑎𝑥
!!

𝑈 =   𝑏 · 𝑧! · −𝑉 + 𝐴 − 𝜑𝑧!
! + 1 − 𝑧! · −𝑉 + 𝐴 − 𝜑𝑧!

! + 1 − 𝑏 · 1 + 𝑖! · 𝑉!   

RP : 𝑏 · 𝑧! · −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + (1 − 𝑏)(𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃!) ≥ 0 

RI: 𝑏 · 𝑧! · −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑏 𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! ≥ 

𝑎 · 𝑧! · −𝐿 − 𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + (1 − 𝑎)(𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃!) 
 

Procedirem de la mateixa manera per obtenir el nivell òptim de monitoratge pel 𝐵𝑎𝑛𝑐!.  

𝑧! =   
1 − 𝑎
𝑎𝐿

𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! −
𝐾!𝜃!
𝐿

 

  

Per la mateixa raó que hem exposat en el cas del 𝐵𝑎𝑛𝑐!, en nivell de monitoratge òptim serà 𝑧! i el banc 

triarà invertir en la cartera 𝑐. 

Una vegada disposem dels nivells òptims de monitoratge pels dos bancs, podem substituir aquests valors a la 

funció d'utilitat del dipositant i comparar les utilitats esperades en els dos escenaris (invertir en banc 𝑅 o 𝑆) 

en funció de 𝜑, 𝑉, 𝐴 i 𝑖. 

D'aquesta manera, hem dissenyat un esquema d'incentius on l'inversor és capaç d'induir al banc a comportar-

se tal i com ell desitja (escollint la cartera 𝑐). Conseqüentment, podem establir que el model de risc moral 

està solucionat atès que el dipositant sabrà la decisió que prendrà el banc després de signar el contracte. Un 

cop hem solucionat aquest cas de asimetria informativa, procedirem a resoldre el fenomen de selecció 

adversa entre banc i dipositant. 
 

4.3.2.2. Resolució	  del	  problema	  de	  selecció	  adversa	  

Havent solucionat el fenomen de risc moral, l'objectiu ara serà que el dipositant pugui distingir, abans de 

signar el contracte, entre els dos tipus de bancs. Per tal d'aconseguir aquesta fita, l'inversor ha de dissenyar 

un esquema contractual que doni incentius als bancs a autorevelar-se. 

Per resoldre aquest problema, recordem al lector el supòsit que l'esperança del benefici del 𝐵𝑎𝑛𝑐! quan tria 

la cartera coberta és major que la del 𝐵𝑎𝑛𝑐! quan escull la mateixa cartera, pel mateix tipus d'interès. Dit 

d'una altra manera, 𝐸[𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖  𝐵𝑎𝑛𝑐!!] > 𝐸[𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖  𝐵𝑎𝑛𝑐!!] si el tipus d'interès és el mateix pels dos 

bancs. 

Primerament, analitzarem l'equilibri que s'obté en aquest mercat sota el supòsit d'informació perfecta 

(l'anomenat “First Best”). 
En el “First Best”, el dipositant oferirà un contracte al banc on l'obligarà a escollir la cartera 𝑐 i el tipus 

d'interès es fixarà de tal manera que els beneficis esperats de cada banc seran zero, és a dir, 

𝐸 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖  𝐵𝑎𝑛𝑐!! = 𝐸[𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖  𝐵𝑎𝑛𝑐!!]. Aquest requisit complirà la restricció de participació atès que 

la utilitat de reserva és zero, tal i com hem explicat anteriorment.  

Perquè els beneficis esperats dels dos bancs siguin zero, cal que el tipus d'interès que paga el 𝐵𝑎𝑛𝑐! al seu 

dipositant sigui superior al del 𝐵𝑎𝑛𝑐!. Aquest resultat es pot deduir del fet que els costos de cobertura del 

𝐵𝑎𝑛𝑐! són inferiors als del 𝐵𝑎𝑛𝑐! i degut a que la probabilitat de fallida del 𝐵𝑎𝑛𝑐! és superior quan tria la 

cartera coberta (𝑞 > 𝑏). 
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Per resoldre el problema en el “First Best” només cal igualar les restriccions de participació dels dos bancs 

(quan aquests trien la cartera coberta ) a zero. 
 

RP  𝐵𝑎𝑛𝑐!!   :  𝐸 𝛱!! = 𝑏 · 𝑧! · −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑏 𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! = 0  

RP  𝐵𝑎𝑛𝑐!!:  𝐸 𝛱!! = 𝑞 · 𝑧! · −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑞 𝛤! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! = 0  

  

D'aquestes dues equacions podrem treure el tipus d'interès que ha de fixar el dipositant per tal de treure el 

nivell màxim d'utilitat39. 
 

𝑖! =
1 − 𝑏 · 𝛤! − 𝐾!𝜃!
𝑉 · (1 − 𝑏)

  

𝑖! =
1 − 𝑞 · 𝛤! − 𝐾!𝜃!

𝑉 · (1 − 𝑞)
 

  

Tal i com hem comentat anteriorment, 𝑖! serà inequívocament més gran que 𝑖!40. És a dir, el tipus d'interès 

que pagarà el 𝐵𝑎𝑛𝑐! serà superior al tipus d'interès que pagarà el 𝐵𝑎𝑛𝑐! en el “First Best”. L'equilibri serà 

que tots dos bancs invertiran en carteres 𝑐 a canvi dels tipus d'interès anteriorment exposats. 

Malgrat això, el nostre problema consisteix en resoldre un cas de selecció adversa, fet que ens obliga a 

eliminar el supòsit d'informació perfecta. Com hem explicat amb anterioritat, el 𝐵𝑎𝑛𝑐!  gaudeix d'un 

beneficis esperats superiors als del 𝐵𝑎𝑛𝑐! quan inverteixen en la cartera 𝑐, per un mateix tipus d'interès. Per 

tant, el 𝐵𝑎𝑛𝑐! és capaç de pagar un tipus d'interès superior al que pot pagar el 𝐵𝑎𝑛𝑐!, sense incórrer en 

beneficis esperats negatius.  

Finalment, l'equilibri que es produirà en aquest mercat complirà que el dipositant fixarà un tipus d'interès 

igual a 𝑖! que només el 𝐵𝑎𝑛𝑐! estarà disposat a pagar (el 𝐵𝑎𝑛𝑐! té beneficis esperats negatius al tipus 

d'interès 𝑖!). D'aquesta manera, l'inversor ha aconseguit establir un menú de contractes que ha induït al banc 

eficient (menys costos de cobertura) a revelar-se, augmentar al màxim el seu nivell d'utilitat i fer fora del 

mercat al 𝐵𝑎𝑛𝑐!, és a dir, al banc ineficient en la cobertura41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 A l'annex 4 mostrem com obtenim el tipus d'interès òptim per cada banc.  
40 Podem afirmar que 𝑖! > 𝑖! atès que 𝑞 > 𝑏 i 𝐾!𝜃! > 𝐾!𝜃! 
41 Els supòsits del model no contemplen aquest escenari, però com a concepte teòric ens agradaria destacar que si es produís el cas 
contrari, el 𝐵𝑎𝑛𝑐! podria pagar un tipus d'interès més elevat i faria fora del mercat al 𝐵𝑎𝑛𝑐!. 
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4.3.3. Resultats	  del	  model	  

A continuació oferirem els principals resultats del model: 

• Com	   més	   alts	   siguin	   els	   ingressos	   de	   la	   cartera	   exposada	   (Γ!)	   en	   relació	   als	   ingressos	   de	   la	  

cartera	  coberta,	  més	  monitoratge	  serà	  necessari	  per	  induir	  als	  bancs	  a	  escollir	  la	  cartera	  coberta.	  

• Com	  més	  alts	  siguin	  els	  costos	  de	  monitoratge	  de	  la	  cartera	  segura	  en	  relació	  a	  l'exposada,	  més	  

monitoratge	  serà	  necessari	  per	  induir	  als	  bancs	  a	  escollir	  la	  cartera	  coberta.	  

• Com	  més	  petita	  sigui	  la	  penalització	  que	  se	  li	  imposi	  als	  bancs	  en	  cas	  de	  fallida	  i	  incompliment	  de	  

contracte	  (L),	  més	  monitoratge	  serà	  necessari	  per	  induir	  als	  bancs	  a	  escollir	  la	  cartera	  coberta.	  

• Com	  més	  alta	  sigui	   l'assegurança	  (𝐴),	  menys	  monitoratge	  serà	  necessari	  per	   induir	  als	  bancs	  a	  

escollir	  la	  cartera	  coberta.	  

• Com	  més	  alt	  sigui	  el	  valor	  del	  dipòsit	  (𝑉),	  més	  monitoratge	  serà	  necessari	  per	  induir	  als	  bancs	  a	  

escollir	  la	  cartera	  coberta.	  

• Com	  més	  alts	  siguin	  els	  costos	  de	  cobertura,	  menor	  serà	  el	  tipus	  d'interès	  que	  podran	  pagar	  els	  

bancs.	  

 

4.3.4. Conclusions	  model	  

• El monitoratge és efectiu per obligar al banc a complir el contracte. 

• Quan socialment es desitgen les carteres segures, els bancs amb avantatge absolut gestionant aquestes 

carteres expulsaran del mercat als bancs “ineficients”. Per altra banda, en cas que el dipositant 

prefereixi la cartera exposada, els bancs de risc seran més “eficients” i expulsaran del mercat als bancs 

segurs.  

• L'assegurança és un instrument que distorsiona el comportament de control ex-post dels dipositants. 

• La penalització dels bancs en cas d'incompliment de contracte és efectiva per induir-los a complir el 

contracte. 

	  

5. Regulació	  

Malgrat no sigui l’objecte del nostre estudi, hem decidit incloure un apartat on exposarem algunes propostes 

de regulació que es deriven de les conclusions dels dos models principals del treball. Per contextualitzar 

aquestes recomanacions, hem inclòs una breu explicació del marc regulatori vigent. Tot seguit, exposarem 

les nostres propostes concretes de regulació que resolen els problemes de asimetria informativa tractats. 

 

5.1. Introducció	  a	  la	  regulació	  

El nostre objectiu és descriure breument el marc regulador existent en l’actualitat. Cal esmentar que abans de 

la crisi estava vigent el Tractat de Basilea II i que l’any 2013 es començarà a aplicar el Tractat de Basilea III. 

El Tractat de Basilea III endureix mesures com ara el nivell de solvència i liquiditat dels bancs (augmentar la 

quantitat i qualitat de les reserves i dels recursos propis, millorar els ratis de cobertura de liquiditat i de 

liquiditat estructural, així com reduir el nivell de palanquejament. Tanmateix, el Tractat de Basilea III 

incorpora un concepte que nosaltres considerem clau per assegurar l’estabilitat bancària: les necessitats de 
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capital i liquiditat depenen del cicle econòmic i els ratis s’han d’adaptar als possibles esdeveniments 

macroeconòmics futurs. 

Malgrat el Tractat de Basilea III representa una millora respecte el Tractat de Basilea II, creiem que cal 

aplicar mesures de regulació interna. Cal donar incentius a les entitats bancàries perquè operin d’acord als 

interessos socials. D’aquesta manera, el paper de la supervisió i el control extern queda en segon lloc i és la 

pròpia entitat la que s’encarrega d’efectuar una gestió socialment desitjada.  

Tan la regulació externa com la interna van fracassar durant el període de gestació de la crisi perquè la 

regulació no va tenir en compte els incentius perversos que s’estaven donant a les entitats bancàries. És per 

aquest motiu que nosaltres volem oferir un seguit de propostes que solucionin els problemes de asimetria 

informativa que hem anat veient durant el transcurs del treball. 

 

5.2. Propostes	  de	  regulació	  

A continuació presentem les tres mesures de regulació que es poden extrapolar de les conclusions dels dos 

models principals. 

 

5.2.1. Retribució	  dels	  directius	  

Tal i com hem explicat anteriorment, als Estats Units i a Espanya els directius tenien una retribució variable 

en accions i primes. Pensem que cal un esquema de retribució on el sou del directiu sigui variable en funció 

del seu rendiment, tot i que sense incentivar-lo a assolir un nivell de risc excessiu. Per tal d’aconseguir-ho 

proposem eliminar la possibilitat d’atorgar primes (cash) i basar la retribució variable en accions, futurs i 

opcions (puts).  Per tal d’alinear els objectius del gestor amb els de l’entitat, aquests actius no s’han de poder 

vendre en el curt termini. D’aquesta manera, si el directiu fa una mala gestió i el valor de les accions cauen, 

ell també en patirà les conseqüències. 

 

5.2.2. Assegurança	  de	  dipòsits	  

L’any 2009 es va decidir ampliar el quantitat garantida dels dipòsits bancaris de 20.000€ a 100.000€. Creiem 

que aquesta és una mala mesura perquè, tal i com reflecteix el nostre model, si el volum d’assegurança 

augmenta, el nivell de monitoratge que efectuarà el dipositant disminuirà. Aquest fenomen ocasionarà que 

els bancs disposin de més llibertat a l’hora de decidir què fan amb els dipòsits dels clients. Conseqüentment, 

el risc empresarial augmentarà. Per tant, sostenim que cal eliminar l’assegurança de dipòsits amb l’objectiu 

de donar incentius als inversors a controlar la gestió del banc42.  

 

5.2.3. Política	  de	  rescats	  

Estats Units i Espanya han aportat fons públics a diverses entitats financeres per a la recapitalització dels 

seus balanços. Considerem que aquesta és una mala política econòmica atès que origina un fenomen clar de 

risc moral. Tal i com s’explica a “International Regulation and Supervision of Financial Markets after the 

Crisis”: [...] a regulatory policy aiming specifically at systematically important banks could create moral 

                                                
42 Cal esmentar que aquesta mesura augmenta la probabilitat d’una retirada massiva de dipòsits. 
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hazard if it implies the promise to bail out every large bank. Under such an implicit guarantee banks are 

induced to increase their risk positions beyond a level they would normally choose. The perverse result is 

that the instrument which aims at preventing systemic risk effectively increases such risk”. No obstant, el 

rescat és una bona mesura ex-post a la crisi atès que redueix la gravetat econòmica de la crisi financera 

alleujant la possibilitat de contagi bancari. 

 

6. Conclusions	  

Per finalitzar, oferim les principals conclusions que hem extret del treball. 

• Confirmem la hipòtesi inicial: en absència de regulació, la asimetria informativa impedeix al sector 

bancari assolir un equilibri Pareto-eficient. 

• La asimetria informativa ha tingut un paper central en el desenvolupament dels desequilibris 

econòmics que han causat la crisi financera actual gràcies a les mancances de la regulació del sistema 

bancari.  

• La revolució financera i tecnològica, juntament amb la desregulació financera iniciada els anys 

vuitanta, han estat factors claus per generar la crisi econòmica actual. 

• La bombolla immobiliària a Espanya i Estats Units (promoguda per uns tipus d’interès 

sostingudament baixos, incentius fiscals per la compra d’actius immobiliaris i una política de concessió de 

crèdits laxa), va ser el detonant i principal desequilibri de la crisi financera. 

• Un dels principals motius que justifiquen l’existència dels bancs és solucionar els problemes de 

asimetria informativa entre inversor i emprenedor. Paradoxalment, la seva mera existència modifica la 

naturalesa informativa de l’entorn contractual i acaba generant altres problemes relacionats amb la asimetria 

informativa. 

• La regulació del sistema bancari està plenament justificada degut a les nombroses fallides de mercat 

que presenta el sector.  

• La crisi financera actual ha posat de manifest que una estructura d’incentius basada en resultats a 

curt termini provoca una sobreexposició al risc de les entitats bancàries. Una solució a aquest fenomen 

consisteix en retribuir als directius en funció de la informació que proporciona el resultat empresarial i no del 

propi resultat. 

• Una de les principals distorsions de la crisi bancària, ha estat que els agents econòmics no podien 

identificar correctament el grau d’exposició al risc de les entitats. Per solucionar aquest problema, cal 

dissenyar un menú de contractes que faci que cada banc s'autoseleccioni. D'aquesta manera, els dipositants 

sabran quina és la prima de risc que han d'exigir als bancs insegurs (tipus d’interès més elevats). 

• Els agents econòmics que formen part d’una entitat bancaria han d’assumir els riscos associats a 

aquesta activitat empresarial perquè l’exposició al risc sigui la desitjada. És a dir, en cas de fallida, els 

dipositants, accionistes i gestors hauran de fer-se responsables d’aquestes pèrdues. El dipositant haurà 

d'utilitzar diversos mecanismes (monitoratge, supervisió externa, etc.) per intentar esbrinar si la gestió del 

banc ha estat l'adequada. 
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Annex	  1:	  Nocions	  bàsiques	  de	  asimetria	  informativa	  

En economia es parla de asimetria informativa quan un dels agents que formen part d'un determinat  acord 

disposa d'informació privada i rellevant pel contracte abans o després de firmar-lo. Cal especificar que 

aquesta informació pot afectar la relació entre agent i principal i fins i tot deteriorar-la fins al punt de trencar-

la. Per evitar que això succeeixi hi ha diverses solucions: donar incentius a l'agent perquè tingui un 

comportament determinat, firmar un contracte on es faci explícit certes penalitzacions en cas 

d'incompliment, procés de senyalització de l'agent per tal de diferenciar-se i mostrar les seves 

característiques rellevants, etc. 

Probablement el lector sabrà que existeixen dos tipus d'asimetria informativa: selecció adversa i risc moral.  

En el primer cas, la informació privada i rellevant coneguda per un dels agents és ex-ante a l'acord. És a dir, 

abans de signar el contracte, una de les parts coneix certes característiques rellevants del producte o servei 

que es vol vendre o comprar. L'agent que té aquesta informació no té cap mena d'incentius a revelar-la, amb 

l'objectiu d'extreure més beneficis dels que tindria en cas de revelar-la. L'exemple clàssic és el del mercat de 

cotxes on hi ha cotxes bons i dolents. El venedor sap identificar-los però el comprador no. Per tant, el 

venedor no té incentius a revelar aquesta informació amb l'objectiu de poder augmentar el preu dels cotxes 

dolents. Depenent de l'aversió al risc del principal i la probabilitat d'engany, el resultat serà un o altre. No 

obstant, la teoria econòmica prediu pèrdues de benestar i fins i tot desaparició del comerç de cotxes bons si 

la probabilitat d'engany i l'aversió al risc són prou grans. 

En el segon dels casos, la informació rellevant coneguda per un dels agents és ex-post a l'acord. Dit d'una 

altra manera, una de les parts disposa d'informació rellevant sobre les característiques del producte o sobre 

algun fet que afecta el valor de la relació després de signar el contracte. Un exemple senzill seria el de la 

relació contractual que s'estableix entre un pintor i l'individu que el contracta. Imaginem-nos que el principal 

exigeix al pintor una certa qualitat de la pintura i de mà d'obra. El problema resideix en que el principal no té 

cap manera d'esbrinar la qualitat i l'esforç dedicat a la tasca. Per tant, la teoria econòmica prediu que el 

pintor exercirà un esforç baix i comprarà una pintura de mala qualitat per tal d'incrementar la seva utilitat (en 

absència de qüestions de reputació). Conseqüentment, el principal anticiparà aquesta conducta i decidirà o bé 

pintar ell o bé contractar-lo amb un sou baix, sabent que exercirà un esforç limitat. Aquesta és clarament una 

situació d'ineficiència econòmica atès que en absència d'asimetria informativa es podria aconseguir un 

equilibri Pareto-superior. 
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Annex	  2:	  Fallides	  de	  mercat	  del	  sector	  bancari	  	  

Aquest apartat de l'apèndix l'hem inclòs per argumentar la justificació de la regulació, és a dir, els motius 

pels quals cal regular el sistema financer i què pot originar l'absència de regulació. Seguidament, el lector 

trobarà una descripció de les tres fallides de mercat presents al sector bancari. 
 

1.	  Externalitats	  

Una fallida de mercat que presenta el sistema financer es podria definir com la incapacitat que tenen les 

entitats bancàries a l'hora d'incorporar les conseqüències dels seus actes. Dit d'una manera més precisa i tal i 

com explica David Llewellyn en el llibre “The economic rationale for financial regulation”: “Regulation for 

systemic reasons is warranted when the social costs of failure of financial institutions (particularly banks) 

exceed private costs and such potential social costs are not incorporated in the decisions making of the firm. 

Banks may, therefore, be induced into more risky behaviour than they would if all risks [...] were 

incorporated in their pricing”.  

Quines són aquestes externalitats negatives i quines són les seves vies de propagació?  

L'externalitat més important en el sector bancari és el risc sistèmic, que no és altra cosa que la inestabilitat 

financera global ocasionada per la caiguda d'una institució bancària particular. Els mecanismes de 

propagació són bàsicament dos: per raons derivades de les expectatives dels agents econòmics o bé per 

contagi interbancari.  

Posem per cas una economia on, de forma sobtada, un banc fa fallida. Els dipositants d'altres bancs poden 

pensar que la causa d'aquesta fallida ha estat la mala previsió de risc de l'entitat a l'hora de concedir crèdit o 

una mala cobertura del valor dels seus actius. Si aquests dipositants creuen que aquesta mala previsió de risc 

no és un fet aïllat sinó que respon a un fenomen generalitzat, hi haurà una correguda bancària. Aquesta 

situació provocarà que les entitats hagin de malvendre els seus actius poc líquids (venciment a llarg termini 

dels crèdits concedits) per poder fer front a la retirada de dipòsits (passius líquids). Tot plegat pot acabar 

derivant amb la insolvència de diverses institucions financeres que eren solvents ex-ante. Aquest seria el cas 

de propagació via expectatives dels agents econòmics, on es produeix el fenomen conegut com “self-

fulfilling expectations” atès que són precisament aquestes expectatives les que propicien que l'economia es 

situï en un equilibri “dolent”.  

Pot succeir que el mecanisme de propagació esdevingui degut a la possessió d’actius tòxics d'altres bancs. 

Això provocarà una situació de contagi interbancari (fins i tot en absència de les expectatives anteriorment 

analitzades) atès que els actius dels bancs insolvents perdran el seu valor i el balanç de les entitats solvents 

quedaran greument afectats. 

A més a més, cal tenir en compte la pèrdua de relacions específiques entre el principal i l’agent (nivell 

d’aversió al risc per part del principal, mètodes de cobertura desitjats...) que es trenquen degut a la fallida 

d’institucions bancàries alienes.  

Creiem que les externalitats negatives que es generen en el sector bancari són un motiu de pes per a la 

regulació bancària, atès que sense un marc on s'obligui a les entitats a incorporar els costos socials derivats 

de la seva gestió, se n'acabarà derivant un equilibri pareto-ineficient.  
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2.	  Naturalesa	  dels	  bancs	  

Tot i que en la literatura econòmica no se'n fa massa referència explícita (“The economic rationale for 

financial regulation i “Competition policy in banking”), considerem que la pròpia naturalesa dels bancs 

presenta una fallida de mercat. Creiem que es tracta d'una fallida de mercat atès que és un problema 

estructural i de disseny provocat pel propi model empresarial. No obstant, els articles que hem citat 

anteriorment no el conceben com una fallida en sí mateixa, sinó com un problema d'afegit que tenen les 

entitats bancàries. Un cop aclarit aquest punt, prosseguirem amb l'explicació d'aquesta fallida de mercat. 

Donada la seva estructura de negoci, que es podria resumir de forma sintètica amb la recollida de dipòsits 

(passius líquids) i la concessió de crèdits (actius il·líquids), el banc presenta una situació de feblesa davant la 

retirada de fons de forma sobtada atès que no té capacitat de cobrament dels actius en el curt termini. Això 

provoca un problema de liquiditat que pot acabar convertint-se en un problema de solvència si l'entitat es veu 

empesa a malvendre els seus actius per tal de poder fer front a les seves obligacions. Es podria pensar que el 

crèdit interbancari és una solució factible. No obstant, en situacions extremes, els bancs no podran concedir 

crèdits a altres entitats atès que voldran aparentar una situació sòlida enfront el mercat i disposar d'una 

fracció de reserves considerable. Creiem que una bona regulació pot pal·liar de forma correcta aquesta font 

d'inestabilitat financera. 

 

3.	  Poder	  de	  mercat	  

La teoria econòmica prediu que en presència de competència perfecta, les empreses en el sector corresponent 

hauran de fixar el preu igual al cost marginal de produir la última unitat de producte i que, en el llarg termini, 

els beneficis empresarials seran zero. No obstant això, en presència de poder de mercat (ja sigui monopoli o 

oligopoli), les empreses gaudiran de cert marge de maniobra a l’hora de fixar el preu. En altres paraules, 

podran fixar el preu per sobre del cost marginal i, d’aquesta manera, tenir beneficis. Aquest aspecte implica 

que s’assolirà un equilibri pareto-ineficient atès que les rendes privades que se n’extrauran seran menors que 

la pèrdua de l’excedent del consumidor.  
 

Tot i que aquesta exposició és prou convincent, ens adonem que a la realitat les coses no sempre són tan 

simples i que existeixen sectors econòmics on l’efecte de la competència sobre el benestar social no és pas 

evident. El sector bancari n’és un d’ells. La literatura existent en aquest àmbit (vincle entre el benestar social, 

estabilitat financera i competència) és força amplia i complexa.  
 

Malgrat el nostre interès per extreure’n una visió única que clarifiqui la posició dels economistes en aquest 

aspecte, hem de dir que a hores d’ara no hi ha un consens ferm. Per tant, exposarem les dues visions més 

generalitzades. Cal remarcar que la visió que escollim marcarà cap a quina mena de regulació ens hem 

d’adreçar. Si, per exemple, sostenim que la competència és nociva pel benestar social i l’estabilitat financera, 

caldran mesures reguladores que afavoreixin la concentració del mercat bancari, posin restriccions a 

l’entrada, limitin la capacitat de fixar els tipus d’interès en el mercat de préstecs i dipòsits, etc. Tot plegat 

hauria de servir per tal de reduir la competència en el mercat bancari.  
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Tal i com s’argumenta en l’article “Bank competition and financial stability”, existeixen dues visions 

principals respecte l’impacte que té la competència sobre l’estabilitat financera i el benestar social.  

La primera, anomenada “competition-fragility view”, sosté que la competència erosiona els beneficis i el 

valor de les accions cauen. Això dóna incentius a les entitats a augmentar l’exposició al risc per tal 

d’incrementar els beneficis, atraure nous dipositants, millorar les condicions al crèdit i augmentar el valor de 

les seves accions. Aquesta major exposició al risc pot acabar derivant amb el col·lapse del sistema financer i 

el teixit productiu de l'economia.  
 

La teoria alternativa, anomenada “competition-stability view”, argumenta que el poder de mercat provoca 

que els bancs donin crèdits a un tipus d’interès més elevat del que seria socialment desitjable (precisament 

gràcies a la manca de competència). Aquest fet genera dos problemes. El primer és que els sol·licitants 

tindran més difícil tornar el crèdit i, per tant, l’exposició al risc de l’entitat bancària serà superior. L’altre 

problema està relacionat amb la selecció adversa (asimetria informativa ex-ante a l’acord del contracte). 

Succeirà que, si el banc fixa un tipus d’interès elevat, només els individus amants del risc voldran pagar uns 

tipus d’interès tan alts, fet que ocasionarà una doble exposició al risc per part dels bancs. Els projectes segurs 

amb baixa rendibilitat no s’iniciaran atès que els deutors no podran tornar el deute. Des del punt de vista 

social aquest també és un aspecte a tenir en compte. 

Tal i com hem comentat anteriorment, el fet que no hi hagi consens sobre quina postura és la correcta, no 

implica que la fallida de mercat esdevingui inexistent. Per tant, finalitzem aquesta discussió esmentant que és 

vital que la teoria econòmica es posi d'acord sobre quin és l'impacte que té la competència en l'estabilitat 

bancària, amb l'objectiu de poder dur a terme un seguit de polítiques que afavoreixin una o altre visió.  
 

Tot seguit exposem l'evidència empírica al respecte que hem pogut llegir en diferents articles i la nostra 

opinió entorn aquest debat. 

En l'article “Bank competition and financial stability”, es realitza un estudi sobre quin és l'efecte de la 

concentració en l'estabilitat financera, utilitzant diversos indicadors de concentració (índex de Herfindahl, 

índex de Lerner...) i fent una regressió amb variables independents com ara el nivell de risc creditici, 

exposició total de l'entitat, nivells de capitalització i reserves, etc. Finalment, es conclou que hi ha una 

correlació positiva entre grau de competència i exposició al risc, és a dir, més competència dóna lloc a un 

major nivell de risc empresarial. De la mateixa manera, “Bank concentration, competition and crisis: first 

results” estudia l'impacte que té la concentració i les polítiques reguladores en l'estabilitat financera. 

Mitjançant una metodologia molt ben pensada (crea una sèrie temporal entre 1980 i 1997 on s'inclouen 69 

països desenvolupats o en vies de desenvolupament. Posteriorment, genera un seguit de variables binàries 

que reflecteixen l'eliminació de polítiques reguladores en diferents àmbits com puguin ser en requeriments de 

capital, barreres d'entrada, tipus d'interès... Finalment, avalua l'efecte que ha tingut l'erradicació d'aquestes 

mesures en l'estabilitat financera. Conclou que les polítiques reguladores afavorien la concentració de mercat 

i incrementaven l'estabilitat del mercat financer. 
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A continuació oferim la nostra opinió sobre la que creiem que s'ajusta més a la realitat i que té més suport 

empíric (“Bank competiton and financial stability”, “Bank concentration, competition and crisis: first 

results”, “Deregulation, market power, and risc behaviour in Spanish banks”). 
 

Des del nostre punt de vista, la teoria que més ens convenç (i la que rep més suport empíric) és la 

“competiton-fragility view”. En primer lloc, cal esmentar que la competència pot augmentar l'eficiència del 

sector bancari i incrementar el benestar social en el curt termini. No obstant, es demostra que la competència 

erosiona els beneficis de l'empresa i el valor de les seves accions, fet que incentiva a les entitats financeres a 

iniciar projectes de més risc per incrementar la rendibilitat i poder pagar els tipus d'interès elevats als que 

s'han compromès amb els dipositants. Tanmateix, cal esmentar que el cost d'oportunitat de la fallida 

disminueix quan els beneficis empresarials i el valor de les accions cau, fet que motivarà als bancs a disposar 

d'actius de més risc en el seu balanç. Sostenim que en una situació de competència ferotge, el mercat 

expulsarà les empreses que apostin per una combinació de risc i rendibilitat baixes. En canvi, les entitats 

bancàries agressives amb alts nivells de rendibilitat i alt risc en la seva cartera d'actius són les que prevaldran 

en el mercat. Si el lector està familiaritzat amb conceptes bàsics de teoria de jocs, comprendrà que en aquest 

mercat l'equilibri de Nash correspondrà a una situació on cada entitat tindrà incentius a elevar el risc i, 

d'aquesta manera, no ser expulsada del mercat financer. Aquest fenomen posarà en perill l'estabilitat 

financera i el benestar social. Cal remacar que nosaltres no creiem que sigui favorable una combinació de 

risc-rendibilitat menor enfront a una de risc-rendibilitat major. Simplement argumentem que els individus 

que aposten per entitats amb exposició elevada al risc i les pròpies entitats han d'assumir les externalitats 

negatives que generen al sistema financer. L'objectiu d'aquest raonament no és promoure l'aversió al risc i 

aplaudir les entitats que aposten per projectes segurs de baixa rendibilitat, sinó fer entendre al lector les 

conseqüències que té la competència bancària en l'estabilitat del sistema financer.   
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Annex	  3:	  Funció	  social	  dels	  bancs	  

El model de negoci bancari ha evolucionat força al llarg del temps. Antigament, la funció dels bancs 

consistia en protegir els dipòsits dels seus clients (com en una espècie de caixa forta), tot concedint crèdits 

bancaris a petita escala a un tipus d'interès (fixat per l'Estat) per treure'n un rendiment. Actualment, la funció 

dels bancs no només és la de proveir liquiditat a l'economia, sinó que també té capacitat d'efectuar compra-

venda de diferents actius. Amb la desregulació financera iniciada durant la dècada dels vuitanta a l'economia 

espanyola, els bancs van anar adquirint llibertat a l'hora de concedir crèdits, fixar els tipus d'interès que 

creguessin més pertinents, en l'aplicació de diferents mètodes de cobertura, decidir el volum dels crèdits 

bancaris, el nivell de reserves de que volien disposar, etc.  
 

És evident que el model de negoci bancari ha esdevingut molt més complex i el paper social que juga en 

l'actualitat és clau per entendre el procés de creixement sostingut que ha presentat la Unió Europea en les 

darreres dècades. A continuació oferim les característiques més rellevants dels bancs i els motius que 

justifiquen la seva existència. 

Segons Freixas hi ha diversos factors que justifiquen l'existència dels bancs. Aquests motius es poden separar 

en dos grups: la funció que realitzen i els avantatges econòmics que proporcionen a la societat. 
 

Funció	  econòmica	  del	  sistema	  bancari	  

Citant textualment “Microeconomics of banking”, els bancs es poden definir de la següent manera: “a bank is 

an institution whose current operations consist in granting loans and receiving deposits from the public”. 

Més concretament, es pot concebre com un intermediari financer, atès que utilitza els dipòsits dels seus 

clients per oferir préstecs bancaris. Freixas sosté que les principals funcions dels bancs són quatre: 
 

1. Oferir	  liquiditat	  i	  un	  garantir	  un	  sistema	  de	  pagaments	  

Degut a raons d'eficiència econòmica, és necessari disposar d'un sistema on els béns i serveis puguin ser 

comercialitzats en paper moneda43 . La funció dels bancs és proveir d'aquest mitjà de pagament als 

particulars, atendre les seves necessitats de liquiditat, tenir una reserva de divises d'altres països i garantir un 

mecanisme segur on els individus puguin fer transferències de capital a distància. 
 

2. Transformació	  d'actius	  

Els bancs realitzen la funció de concedir crèdits en la quantia que consideren pertinent. En absència d'entitats 

bancàries, els inversors s'haurien de posar d'acord amb els deutors en el volum del préstec. D'aquesta manera, 

si l'emprenedor necessita més capital del que l'inversor està disposat a oferir-li, hauria de negociar amb un 

altre “dipositant”. Aquest fet reduiria substancialment el volum d'inversió que es podria efectuar a l'economia 

i faria minvar l'eficiència econòmica degut als costos de transacció derivats de la negociació. Els bancs no 

presenten aquesta problemàtica atès que gaudeixen de la totalitat dels dipòsits dels seus clients. És per aquest 

motiu que aquest fenomen s'entén com una transformació d'actius, perquè els bancs són capaços d'aglutinar 

els dipòsits i concedir crèdits en unes condicions que la seva inexistència no permetria. Per tant, la 

transformació d'actius consisteix en convertir passius líquids (dipòsits) en actius il·líquids (crèdits bancaris). 
                                                
43 Diner sense valor intrínsec però assegurat per alguna institució, com ara la Reserva Federal dels Estats Units (diner FIAT). 
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3. Gestió	  del	  risc	  

Els bancs són institucions especialitzades en el procés d'avaluació del tipus de deutor per tal d'eliminar costos 

de transacció. Conseqüentment, poden efectuar una millor previsió sobre la solvència present i futura del 

deutor. A més a més, són entitats que tenen la capacitat de suportar molt millor el risc que un particular atès 

que disposen de gran quantitat de dipòsits. Per tant, en cas que un crèdit no sigui retornat, les conseqüències 

que puguin derivar-se'n en matèria d'insolvència són molt petites. El problema sorgeix quan els crèdits estan 

mal diversificats i molts deutors es declaren insolvents. 
 

4. Monitoratge	  	  

Finalment, cal esmentar que els bancs també estan especialitzats en el monitoratge ex-post a la concessió dels 

crèdits, és a dir, en esbrinar l'ús que n'està fent el deutor. Aquesta capacitat que tenen els bancs fa minvar 

(parcialment) els incentius que tenen els emprenedors a utilitzar els seus crèdits en projectes de massa risc. 

Un cop vistes les funcions socials que efectuen els bancs, analitzarem els avantatges de la seva existència. 
 

Avantatges	  del	  sistema	  bancari	  

1. Redueix	  els	  costos	  de	  transacció	  

Un dels principals avantatges dels bancs és que redueixen els costos de transacció entre inversor i deutor. 

Imaginem una situació on ambdós agents econòmics estan interessats en establir un acord en què l'inversor 

cedeix uns diners a l'emprenedor i aquest l'ha de retornar en un temps acordat i a un tipus d'interès 

determinat. En absència d'un sistema bancari, l'inversor té pocs instruments per saber la solvència de 

l'empresari i què en farà d'aquests recursos. El banc pot ser molt útil per reduir problemes de selecció adversa 

i risc moral abans i després del contracte. No obstant, la seva pròpia existència altera les condicions 

d'informació en el mercat i això genera altres fonts de asimetria informativa que analitzarem posteriorment. 
 

2. Economies d'abast 

Existeixen diverses fonts d'economies d'abast 44  en el sector bancari. Una d'aquestes fonts seria 

l'especialització en el procés d'avaluació del risc del deutor ex-ante amb el del monitoratge ex-post. Un altre 

àmbit on es presenta aquest fenomen seria entre la previsió de risc creditici i la previsió de risc d'altres actius 

que posseeixi l'entitat financera. Resumint, hi ha diversos elements on els bancs són capaços de reduir costos 

degut a l'especialització que presenten com a institució, com a model de negoci i pel capital humà de què 

disposen. 
 

3. Economies d'escala 

Finalment, l'últim avantatge que presenta l'existència dels bancs és el fenomen d'economies d'escala45. Un 

banc presenta economies d'escala en el procés de “screening” o avaluació i en el de monitoratge (els costos 

mitjans associats al control ex-ante i ex-post es veuen reduïts a mesura que augmenten el nombre de deutors 

atès que els costos marginals disminueixen o no augmenten i els costos fixos són els mateixos). Altres àmbits 

podrien ser en la gestió dels actius i en els mètodes de cobertura per evitar risc empresarial.  
                                                
44 Les economies d'abast es poden definir com la reducció de costos de produir un altre producte degut a les sinergies existents en la 
fase productiva. Un exemple seria les economies d'abast que presenta la producció de gelat de torró i el de xocolata.  
45 Reducció dels costos mitjans a mesura que augmenten les unitats produïdes. 
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Annex	  4:	  Resolució	  matemàtica	  del	  model	  dipositant-‐banc	  

Seguint el fil de l’apartat 4.3.2., a continuació es resol de forma detallada el problema per tal de poder 

entendre com s’obtenen les expressions finals en cas que el lector no estigui familiaritzat amb els 

procediments emprats per resoldre aquest tipus de problemes. 

 

Banc R 

Per tal de resoldre el problema de risc moral donades RP i RI, cal que el banc estigui indiferent entre 

emprendre qualsevol de les dues accions, és a dir: 
 

𝑞 · 𝑧! · −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑞 Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! = 0 

𝑞 · 𝑧! · −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑞 Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃!
= 𝑝 · 𝑧! · −𝐿 − 𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + (1 − 𝑝)(Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃!) 

 

D’aquí podem concloure que 

𝑝 · 𝑧! · −𝐿 − 𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑝 Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! = 0 

Procedim ara a aïllar-ne 𝑧!: 

1 − 𝑝
𝑝

Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! = 𝑧!𝐿 + 𝑧!𝐾!𝜃! + 𝐾!𝜃! − 𝑧!𝐾!𝜃! 

1 − 𝑝
𝑝

Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! = 𝑧!𝐿 + 𝐾!𝜃! 

𝑧! =
1 − 𝑝
𝑝𝐿

Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! −
𝐾!𝜃!
𝐿

 

Per tal de trobar 𝑖! emprem la RP: 

𝑞 · 𝑧! · −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑧! −𝐾!𝜃! + 1 − 𝑞 Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! = 0 

𝑞 · −𝑧!𝐾!𝜃! − 𝐾!𝜃! + 𝑧!𝐾!𝜃! + 1 − 𝑞 Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! = 0 

𝑞𝐾!𝜃! = 1 − 𝑞 Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃!  

𝑞
1 − 𝑞

𝐾!𝜃! = Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! 

𝑖! =
1
𝑉

Γ! − 𝐾!𝜃! −
𝑞

1 − 𝑞
𝐾!𝜃! =

1
𝑉

1 − q Γ! − 1 − 𝑞 𝐾!𝜃! − 𝑞𝐾!𝜃!
1 − 𝑞

 

𝑖! =
1 − 𝑞 Γ! − 𝐾!𝜃!

1 − 𝑞 𝑉
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Banc S 

Seguint el mateix procediment és possible obtenir les expressions de 𝑧! i 𝑖!. 

𝑧! =
1 − 𝑎
𝑎𝐿

Γ! − 𝑉𝑖! − 𝐾!𝜃! −
𝐾!𝜃!
𝐿

 

𝑖! =
1 − 𝑏 · Γ! − 𝐾!𝜃!
𝑉 · (1 − 𝑏)

  

 

Passem ara a analitzar la intuïció darrere aquestes expressions. El dipositant està interessat a oferir un 

contracte al banc de manera que aquest compleixi les accions que se li demanen. Per tal de garantir això, el 

model introdueix una penalització que el banc ha de pagar al dipositant en cas de fer fallida i haver 

incomplert el contracte. Per tal d’observar aquest incompliment, el dipositant efectua un nivell de 

monitoratge que li garanteixi els màxims beneficis. 
 

Arribats a aquest punt cal fer una reflexió: si el dipositant desitja que el banc inverteixi el seu dipòsit en una 

cartera exposada, el nivell de supervisió òptim serà no fer cap mena de monitoratge, ja que el banc prefereix 

aquesta opció si se li dóna la oportunitat (és quan maximitza els seus beneficis). Per altra banda, si el 

dipositant vol imposar al banc que inverteixi el seu dipòsit en una cartera coberta, efectuarà un nivell de 

monitoratge positiu. Cal remarcar que el nivell òptim en aquest cas serà el que deixi al banc indiferent entre 

invertir en les dues carteres, que és exactament 𝑧! o 𝑧! depenent del banc. Qualsevol altre nivell superior 

farà que el dipositant no estigui maximitzant els seus beneficis, ja que estarà incorrent en uns costos de 

monitoratge addicionals que no modifiquen la conducta del banc. 
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