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■ La meitat dels principals bancs
de la zona euro no aconseguirien
sobreviure sis mesos davant d'una
pertorbació adversa de les condi-
cions de liquiditat a la regió, men-
tre que una quarta part de les 
entitats examinades pel Banc
Central Europeu (BCE) aconse-
guiria superar aquest període de
supervivència fins i tot en l'esce-
nari més extrem. «Els resultats de
la prova de resistència de  re-
velen que la gran majoria de les
entitats de crèdit supervisades di-
rectament pel BCE compten amb
una situació de liquiditat folgada
en general, tot i algunes vulnera-
bilitats que requereixen més aten-
ció», va assenyalar el banc central,
que no va dubtar a qualificar de
«positius» els resultats de l'exa-
men.

En concret, dels  bancs sot-
mesos a examen pel BCE, un total
de  entitats no aconseguiria su-
perar el llindar dels sis mesos de
supervivència en un escenari de
pertorbacions adverses de les
condicions de liquiditat, mentre
que en el cas de pertorbacions ex-
tremes, amb una sortida de fons
equivalent al , de l'actiu en un
horitzó temporal de  dies i el
 en mig any, el nombre de
bancs que no superaria aquest pe-
ríode de supervivència seria de .

Per altra banda, l'institut emis-
sor va destacar que el  de les
 entitats examinades reporta
períodes de supervivència per so-
bre dels dos mesos fins i tot en l'es-
cenari més extrem que es plante-
ja.

No obstant això, l'examen del
BCE va detectar que  bancs de di-
ferents jurisdiccions i models de
negocis van registrar a les proves
un període de supervivència més
curt que els  mesos de l'horitzó
temporal de supervivència utilit-

zat en l'exercici en aquest escenari
base.

El «període de supervivència»
es defineix, segons explica el Banc
Central Europeu, com el nombre
de dies que una entitat pot conti-
nuar operant utilitzant l'efectiu i

les garanties disponibles, sense te-
nir accés als mercats de finança-
ment.

Ràtio de cobertura
L'horitzó de sis mesos supera el
període que abasta la ràtio de co-
bertura de liquiditat, que exigeix   
que les entitats mantinguin reser-
ves d'actius líquids d'alta qualitat
suficients per permetre'ls sobre-
viure a un període de tensions de
liquiditat significatives durant 
dies naturals.

«Els bancs universals i les enti-
tats de crèdit d'importància sistè-
mica mundial generalment es
veurien afectades amb més dure-
sa que altres per les pertorbacions
idiosincràtiques de liquiditat, ja
que solen basar-se en fonts de fi-
nançament menys estables, com
dipòsits majoristes o d'empreses»,
va apuntar el Banc Central Euro-
peu, mentre que els bancs mino-
ristes patirien un impacte menor,
atès que la seva base de dipòsits és
més estable.

La meitat dels grans bancs de
l’eurozona no sobreviurien sis
mesos a una crisi de liquiditat
Un informe del BCE estableix que una quarta part de les entitats
aconseguiria superar aquest període fins i tot en l’escenari més extrem
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■La desacceleració econòmica ja
s'ha deixat notar en les magnituds
del negoci de les empreses fami-
liars i ha fet caure el seu optimis-
me, de manera que el percentatge
de les que es declaren positives
respecte l'evolució econòmica de
la seva empresa ha caigut fins a 
punts percentuals en l’últim any.
Segons l'últim Baròmetre de l’Em-
presa Familiar, realitzat per KPMG
i les associacions territorials vin-
culades a l'Institut d'Empresa Fa-
miliar (IEF), un  d'elles es de-
clara optimista, davant del 
que així ho manifestava en l'última
edició. Alhora, el percentatge de
les que es declaren pessimistes ha
crescut del  al  actual, mentre
que les que es declaren neutrals
han augmentat del  anterior
fins al  actual, com a conse-
qüència de les incògnites que ha
provocat l'economia global.

De fet, en aquesta edició, el 
assenyala que ha augmentat la
seva facturació en els últims dotze
mesos, davant del  de l'última
enquesta, quelcom similar al que
succeeix amb la plantilla: el  va

aconseguir augmentar-la, menys
que el el  de l'any passat.

Pel que fa al mercat exterior, es
va mantenir estable amb quatre de
cada deu empresaris apostant per
la seva presència internacional, al
mateix temps que s'ha reduït en 
punts el percentatge d'aquelles
empreses que no tenen presència
a l'exterior, fins representar tot just
el  del total.

Per altra banda, l'esmentat in-
forme destaca que els tres aspectes
que més preocupen les empreses
familiars són els canvis regulatoris,
el descens de la rendibilitat i la in-
certesa política, encara que ante-
riorment els canvis reguladors no
estaven entre les principals preo-
cupacions i sí la guerra pel talent i
la contractació de professionals
qualificats.

De fet, entre les prioritats hi ha
la innovació per al  dels en-
questats, les noves tecnologies
() i la formació i contractació
de nous professionals (), en
considerar tots aquests aspectes
com a «molt rellevants» de cara a
l'evolució de la companyia en els
propers dos anys.

La desacceleració
econòmica redueix
l’optimisme a les
empreses familiars
Els canvis regulatoris i el descens en la
rendibilitat són les seves principals preocupacions

Els bancs han de
mantenir reserves
d’actius suficients
per sobreviure 
a tensions de
liquiditat durant
30 dies naturals

El Banc Central Europeu ha emès
un nou informe sobre entitats. 
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■ El preu mitjà del lloguer va re-
puntar un , al tercer trimes-
tre, amb una renda mitjana men-
sual de  euros al setembre, fet
que suposa a més un ascens del
, respecte el mateix mes
d'un any abans i del , en taxa
mensual, segons pisos.com.
«Mentre que l'oferta considera
que les mensualitats que s'estan

cobrant estan en la línia del mer-
cat actual i de la rendibilitat espe-
rada, la demanda interpreta els
increments del lloguer com a
quelcom abusiu, fruit de l'afany
especulatiu», va destacar el direc-
tor d'Estudis de pisos.com, Ferran
Font. Els lloguers més alts es van
registrar a Madrid (. euros
mensuals), Balears (. euros)
i Catalunya (. euros).

El preu mitjà del lloguer repunta
un 4,14% al tercer trimestre 

Xavier Perez+Paul
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