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L’ agència de qua l i-
f icació internacio-
nal Fitch Ratings ha
confirmat el ràting
a l larg termini de

les tres entitats bancàries an-
dorranes, que ha estat de BBB
per a Andbank i Crèdit Andor-
rà i de BBB– per a Mora Banc,
amb perspectiva estable totes
elles.
Esther Puigcercós, directo-

ra general d’Andorran Bank-
ing, veu “positiva la valoració
de Fitch Ratings de les entitats
andorranes, que es basa en una
confirmació de l’estabilitat eco-
nòmica del Principat d’Andorra
i reconeix l’adaptació accelera-
da que s’ha dut a terme des del
Principat en l’alineació amb els
estàndards internacionals de
regulació financera i de trans-
parència fiscal amb la UE”.
Puigcercós destaca que “el

sector financer andorrà avan-
ça cap a la plena homologació,
amb uns pilars forts per encarar
el futur: l’experiència d’equips
professionals, una economia do-
mèstica en creixement, un mer-
cat internacional amb oportu-
nitats, alta solvència i fortalesa,
i una transformació digital i
normativa avançada”.
El sistema financer andorrà

ha transposat el cabal comuni-
tari en un temps rècord, la qual
cosa ha implicat un esforç con-
siderable per part de tots els ac-

tors implicats. Una de les dar-
reres lleis aprovades pel Parla-
ment andorrà i d’importància
molt rellevant per a tot el siste-
ma financer ha estat la Llei de
solvència, liquiditat i supervi-
sió, coneguda com a CRDIV i
que ha significat que Andorra
incorpori a la seva legislació els
nous requeriments derivats dels
Acords de Basilea III.
Fitch reconeix l’adaptació del

sector, des de l’1 de gener del
2017, a les Normes Internacio-
nals d’Informació Financera
(NIIF), que, juntament amb Ba-
silea III, faciliten la comparabi-

litat de la informació a escala
internacional.
L’agència destaca especial-

ment la importància de l ’ex-
pansió internacional de les en-
titats bancàries per a la diver-
sificació del negoci i millora de
la capacitat de generar més re-
sultats. Fitch Ratings ha desta-
cat la capitalització adequada
de les entitats bancàries andor-
ranes, fet que posa de manifest
el compromís del sector en el
manteniment d’unes ràtios de
solvència elevades.
La banca andorrana va tan-

car l’exercici 2018 consolidant

la seva posició amb un total
de 44.925 milions d’euros de
recursos gestionats, una xi-
fra que gairebé s’ha duplicat
en la darrera dècada. El sec-
tor continua sòlid i fort, amb
una solvència CET1 (pha-
se-in) destacada del 16,30% i
superior a la mitjana europea,
una rendibilitat financera del
7,31% (ROE), també superior a
la mitjana europea, i una al-
ta capacitat d’oferir finança-
ment a la societat. El sector
va assolir un benefici de 100
milions d’euros, tot i la con-
juntura econòmica de tipus

d ’ interès baixos, la caiguda
de les cotitzacions dels mer-
cats financers durant el dar-
rer exercici i les fortes inversi-
ons tecnològiques i d’adapta-
ció a les noves regulacions.
La conf iança en el sector

bancari andorrà s’ha vist en-
fortida pel darrer informe de
Moneyval, que destaca la feina
feta per Andorra en matèria
de prevenció de blanqueig, i la
consideració com a país coo-
perant segons l’ECOFIN.

El sector bancari andorrà
encara la part f inal de la se-
va transformació per definir
un model de negoci adaptat
als canvis que s’han produ-
ït en el mercat i l ’entorn. La
tendència del sector ha estat
prioritzar la inversió tecnolò-
gica, especialment en projec-
tes de transformació digital,
en què s’han invertit 30 mi-
lions d’euros el darrer 2018, i
en l’adaptació d’equips i pro-
cessos per implementar en
un temps rècord la revolució
regulatòria que han afrontat
també els bancs europeus.

L’AGÈNCIA DE QUALIFICACIÓ AVALA LA SOLIDESA DE LES ENTITATS FINANCERES DEL PRINCIPAT
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L’agència valora la
diversificació del
negoci i la capacitat
de generar més
resultats de la
banca andorrana


