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CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA informa del anunci realitzat avui per l'Autoritat 

Bancària Europea en relació a la informació de l'Exercici de Transparència de 2013 realitzat a tota la 

UE i al compliment de la decisió de la Junta de Supervisors de l'EBA. 

Antecedents de l'Exercici de transparència realitzat en tota la UE el 2013 

Al maig de 2013, l'EBA va modificar les dates del següent test d'estrès a tota la UE per fer-ho el 

2014, una vegada que els estudis sobre la qualitat dels actius s'haguessin completat / haguessin 

conclòs. No obstant això, per garantir la transparència i la comparabilitat al llarg dels anys, el comitè 

de Supervisors de l'EBA va decidir proporcionar, en el segon semestre del 2013, el detall apropiat 

sobre l'exposició actual del sector bancari de la UE. En la seva reunió d'octubre, el comitè de 

supervisors va acordar la forma i l'abast de l'exercici de transparència que s'havia de realitzar al 

novembre / desembre de 2013 per assegurar un nivell d'informació suficient i apropiat per als 

participants del mercat. 

La mostra de l'exercici inclou 64 bancs i per a cada un d'ells es va recollir el següent conjunt 

d'informació per a la publicació: 

I. Composició del capital
1
 

II. Composició dels actius ponderats per risc (APR) per tipus de risc
2
 

III. L'exposició al risc sobirà (governs centrals, regionals i locals) en països de l'àrea 
econòmica europea (EEA)

3
 (l'exposició directa i indirecta per grups de venciments i país)  

IV. Exposició al risc de crèdit (dubtós i no dubtós) i APR per país amb desglossaments 
per organismes, empreses immobiliàries, particulars i Empreses

4
; desglossades per 

model regulatori (A-IRB, F-IRB, STA) 

V. LTV per carteres, ajustos de valoració i fons de provisió  

VI. Exposició al risc de mercat i en actius titulitzats  

1 - Definició actual de capital incloent informació addicional  seguint les recomanacions de l'EBA sobre preservació del capital. 
2 - Risc de crèdit, risc de mercat, titulització d'actius, altres riscos de crèdit, risc operacional, valors mínims transitoris i altres. 
3 - Per al resum, només s'ha considerat el deute dels estats de EEA atès que el propòsit és avaluar els potencials requeriments de 
capital per risc sobirà. 
4 - El desglossament exacte és el següent: Govern central, organismes, empreses, particulars (dividit en pimes, crèdit hipotecari, 
revolving i altres), instruments de capital, titulització d'actius i altres actius. 

 


