


PRESENTACIÓ

El Fons Monetari Internacional anunciava a tancament del 2018 un creixement global del 3,7%. Certament, va ser 
un altre bon any per a l’economia mundial, gràcies sobretot a la fortalesa mostrada pels Estats Units (2,9%) i a la 
solidesa dels dos gegants asiàtics, amb ritmes de creixement del 6,8% per a la Xina i del 7,2% en el cas de l’Índia. 

La recuperació, tanmateix, no era del tot sincronitzada. Si bé els indicadors americans establien de manera continu-
ada nous màxims, les dades del continent europeu anaven perdent momentum al llarg de l’any fins a situar el creixe-
ment de la zona euro en l’1,8% davant unes previsions del 2,2% a principi del 2018. El Japó registrava un increment 
del PIB de tan sols el 0,8%, després de l’1,9% el 2017, i el Brasil i Rússia se seguien recuperant gradualment de la 
contracció del 2015 i 2016 amb creixements de l’1,1% i el 2,3%, respectivament.

Això no obstant, el 2018 va estar marcat per la disputa comercial impulsada per l’administració de Donald Trump 
al març, amb la introducció d’aranzels a les importacions d’acer i alumini. La subsegüent escalada de restriccions 
comercials es va fer sentir en el conjunt de les economies mundials a partir de la segona meitat de l’any, a jutjar pel 
deteriorament dels indicadors dels mercats emergents o de la producció industrial alemanya. Tanmateix, l’econo-
mia nord-americana semblava immune a les tensions comercials i diversos indicadors macro se situaven en màxims 
de dues dècades (com l’índex de confiança del consumidor i l’ISM manufacturer) alhora que la desocupació baixava 
fins a mínims de 49 anys (3,7%). En aquest context, la Reserva Federal decidia apujar els tipus en quatre ocasions 
amb l’objectiu d’impedir futures pressions inflacionistes.

Malgrat això, el 2018 no es va observar l’increment llargament esperat de la inflació, sinó més aviat el contrari. 
Totes les mesures de preus –del consumidor, de productors– i les principals regions van registrar virtualment una 
clara deflació, en part explicada per les caigudes del petroli i d’altres matèries primeres. Davant d’aquesta situació, 
el Banc Central Europeu va posar fi al programa de compra de deute iniciat feia tres anys, encara que va mantenir 
el tipus del dipòsit en el –0,40%. De la seva banda, el Banc Central del Japó seguia amb les compres de deute però 
amb venciments més curts.

En l’àmbit polític, una altra vegada Europa va destacar per la intensificació del risc polític. La batalla pel dèficit 
públic italià entre el govern populista de coalició (Moviment Cinc Estrelles i la Lliga) i la Comissió Europea va acon-
seguir duplicar la prima de risc italiana fins als 250 punts bàsics, amb la consegüent pressió sobre el sector bancari. 
Mentrestant, l’economia i la banca europees continuen afectades per les negociacions amb el Regne Unit arran del 
Brexit i per les tensions diplomàtiques entre Turquia i els Estats Units.

En resum, un 2018 en què l’economia mundial ha mantingut la tònica d’una expansió molt sòlida i resistent a la 
inflació, tot i que les creixents tensions comercials l’hagin anat posant cada vegada més a prova.

Aquest context macroeconòmic favorable s’ha reflectit també a Andorra, on els principals indicadors han mostrat 
un comportament positiu. El 2018 es va tancar amb un creixement estimat del PIB del 2,5%, en línia amb l’evolució 
que ha tingut l’entorn més proper (el 3,5% a Espanya, el 2,5% a França i el 3,2% a la UE-28) i amb un ritme positiu 
sostingut des del 2016. 

Quant al consum intern, l’IPC es va situar en el +0,7%. Respecte del 2017, van destacar els augments en el nombre 
de matriculacions (+1,2%), les importacions (+4,7) i la xifra de visitants (+2,5%), que va superar els 8,3 milions de 
persones. També va tenir un comportament a l’alça el mercat laboral, amb un increment del 2,4% en la xifra d’as-
salariats i del 5,6% en la massa salarial.

Les bones dades de l’economia andorrana van ser posades en relleu per l’agència de qualificació Standard&Poor’s, 
que al juliol va refermar la qualificació del ràting de país en BBB / A-2 amb perspectiva estable i que posteriorment 
–ja al 2019– va ratificar Fitch Ratings amb un ràting de BBB+. En ambdós casos, es van destacar les mesures per



reduir el deute públic i el creixement de l’activitat turística, així com la bona evolució del sector financer i la recu-
peració de la construcció. En la mateixa línia, les dues agències van remarcar els avenços aconseguits pel país pel 
que fa a l’homologació internacional en matèria de regulació financera i de transparència fiscal, que han culminat 
amb la sortida d’Andorra de la llista de països no cooperants de la UE.

L’adopció de la NIIF 9 amb efectes a 1 de gener de 2018 (només 12 mesos després de la primera aplicació de les 
NIIF-UE al Principat d’Andorra) i el desplegament normatiu, en el marc de l’Acord Monetari amb la UE, de la Llei 
de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (norma d’aplicació efectiva 
al gener de 2019 que té com a objectiu transposar a Andorra les normes prudencials de Basilea III), han suposat 
per al 2018 l’any de consolidació de la plaça financera andorrana en relació amb els estàndards internacionals de 
regulació i supervisió.

I en aquest entorn, el Grup Crèdit Andorrà ha seguit en el camí de l’adaptació al nou paradigma bancari sorgit (1) 
dels nous requeriments legislatius per l’adopció del cabal de l’Acord Monetari; (2) de la introducció de més mesu-
res de control per a una major transparència fiscal; (3) de les noves exigències del regulador andorrà en matèria 
de govern corporatiu, i (4) del desafiament de la transformació digital, per ser presents en un futur que ja és avui. 

Hem iniciat el trajecte per convertir tots aquests reptes en la millor oportunitat per refermar i projectar la nostra 
posició de lideratge actual cap al futur.

Així ens ho ha reconegut l’agència de qualificació Fitch Ratings en mantenir el ràting per a Crèdit Andorrà en BBB 
amb perspectiva estable. Fitch va posar en relleu en la seva avaluació la consolidació del nostre model de negoci i 
l’adequada capitalització i liquiditat del Banc. En aquest sentit, el 31 de desembre de 2018 el Grup Crèdit Andorrà 
té una ràtio de solvència del 15,11% (15,98% CRD IV, Phase-In) i una ràtio de liquiditat del 56,27%, superiors al 
mínim legal (del 10 i el 40%, respectivament). 

El reconeixement ha arribat també a través de les distincions rebudes durant el 2018. La primera, de les revistes 
financeres The Banker i PWM, del grup Financial Times, com a Best Private Bank Andorra 2018; i per Global Ban-
king & Finance Review, com a Best Private Bank Andorra 2018 i Best CSR Bank Andorra 2018. 

Aquests premis ens serveixen per reafirmar-nos en l’aposta per un model de banca que es fonamenta en el servei, 
focalitzada en el client i compromesa amb el futur de les persones i dels territoris on som presents. Ser responsables 
i actuar amb responsabilitat ha estat la nostra voluntat des de l’inici, tant en la gestió financera com en l’acompli-
ment ètic i social. 

Des del punt de vista econòmic, els estats de situació financera del Grup Crèdit Andorra el 31 de desembre de 
2018 reflecteixen una gestió prudent fruit d’un treball d’anticipació al nou entorn en què es troba immers el sector  
–a escala global i a Andorra en particular– amb l’objectiu de recuperar els nivells de creixement més òptims.

Així, el volum de negoci ha arribat als 15.442 milions d’euros, amb una inversió creditícia que ha superat els 2.502 
milions d’euros i uns recursos de clients de 12.940 milions d’euros, dels quals 3.870 milions corresponen a dipòsits. 

Quant als resultats del Grup, els ingressos totals o resultat d’explotació net s’han situat en 172,6 milions d’euros i el 
resultat de les activitats continuades abans d’impostos, en 39,1 milions d’euros. El Grup ha tancat l’exercici amb un 
benefici net de 36 milions d’euros, un 28,28% menys respecte del 2017. 

Són diversos els factors que expliquen aquesta tendència en l’exercici. Alguns responen a criteris de caràcter con-
juntural, com són el mal comportament dels mercats financers, en què la volatilitat ha estat la tònica dominant i 
s’han registrat caigudes significatives. Aquest fet ha repercutit en el nivell de comissions del Grup per la menor ope-
rativa dels clients i els menors volums comissionables, per l’impacte de l’efecte mercat sobre els volums gestionats i 
custodiats, que ha suposat una xifra de –908 milions d’euros. Tanmateix, com hem mencionat anteriorment, hi ha 
altres factors de caràcter estructural que defineixen la nova realitat del sector financer andorrà i que repercuteixen 



en l’eficiència de les entitats que l’integren. En aquest sentit, destacaríem l’impacte de les mesures a favor d’una 
més gran transparència fiscal i l’esforç necessari en termes tècnics i humans per, d’una banda, adaptar-nos als nous 
requeriments legislatius per l’assumpció del cabal de l’Acord Monetari i, de l’altra, continuar amb el procés de 
transformació digital.

Gestió

En l’àmbit de la gestió interna, destaca de manera especial l’esforç que ha fet l’Entitat en l’àmbit del govern corpo-
ratiu, en línia amb els requisits de transparència de les entitats financeres a escala global. També en aquest sentit, el 
Grup Crèdit Andorrà ha iniciat els treballs per homologar-se amb les millors pràctiques internacionals en matèria 
de bon govern i ha dotat dels mecanismes adients els màxims òrgans de govern del Banc.

En aquest sentit, la remodelació del Consell d’Administració aprovada en la Junta General d’Accionistes del 2018 va 
suposar el nomenament de nous consellers (dominicals i independents) i de la figura del conseller executiu, fet que, 
a més de potenciar les qualificacions del Consell d’Administració com a òrgan de govern, ha permès que les noves 
comissions delegades del Consell d’Administració (les comissions d’Auditoria i Riscos, i de Nomenaments i Retri-
bucions) siguin liderades per consellers independents, com estableixen les millors pràctiques del govern corporatiu. 

Tanmateix, addicionalment als esmentats canvis en el principal òrgan de govern de l’Entitat, Crèdit Andorrà ha 
continuat el camí emprès en la Junta General Extraordinària del 3 de març de 2017 on, com a conseqüència de 
l’impacte de les NIIF-UE, es va decidir convertir a accions A bona part de les accions E (102.293) i amortitzar-ne 
93.399. En aquesta línia, en la Junta General Extraordinària d’Accionistes del 12 de desembre de 2018, addicional-
ment a la realització de certs canvis en els estatus de l’Entitat que la realitat actual feia necessaris, es va aprovar: (1) 
convertir a classe A les 2.103 accions de la classe E que encara romanien afectes al règim de sindicació de la finestra 
de liquiditat, i (2) reduir el capital de Crèdit Andorrà SA fins a l’import de 63.102.130 €, mitjançant l’amortització de 
5.142 accions de la classe E recomprades als seus titulars. 

Per tant, una vegada executats els acords mencionats, a data de la Junta General d’Accionistes de 30 de maig de 
2019, el capital de l’Entitat està representat per 901.459 accions nominatives que es distribueixen entre 894.396 títols 
de la classe A i 7.063 de la classe E.

Un altre fet rellevant en l’àmbit del govern corporatiu ha estat el pas endavant envers la comunicació amb els accio-
nistes que ha significat la posada en marxa del portal Espai de l’Accionista. El microsite web recull tota la informació 
i documentació d’interès per a l’accionista a més de permetre la compravenda d’accions.

La redefinició de l’estructura organitzativa del Grup Crèdit Andorrà també s’ha traslladat als òrgans de direcció, 
amb la voluntat d’introduir criteris d’eficàcia en la presa de decisions i d’eficiència en el nostre funcionament 
operatiu. En aquest sentit, destaquen especialment la potenciació de l’àrea d’Auditoria Interna del Grup, que en 
dependència directa de la Comissió d’Auditoria i Riscos consolida la funció estratègica de control, i la concentració 
de diferents àrees i departaments en l’àrea de Planificació Financera, Operacions i Mitjans.

També, donant resposta a la nova línia estratègica de negoci, s’han redefinit els departaments d’Innovació i Projec-
tes Estratègics, i de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients.

Són precisament la innovació i la transformació digital alguns dels reptes més significatius que apareixen en 
l’horitzó del nou model bancari. Estem obligats a introduir-les en la nostra activitat de negoci, a repensar-nos i 
redefinir-nos perquè el món també ho està fent. I no podem, ni volem, quedar-nos enrere. Forma part de la nostra 
essència ser pioners a l’hora d’aportar solucions als nostres clients. 

Fintech, blockchain, robo-advisor, big data…, termes als quals estem més exposats però que hem de conèixer i 
entendre bé per donar resposta a uns clients que ens demanen més i millors serveis, que volen una banca adaptada 
a la tecnologia mòbil amb la qual es mouen en el seu dia a dia. Ho hem fet amb propostes com Merkaat, un assessor 



digital en fons d’inversió; el Crèdit Wallet, que permet el pagament per mòbil; l’accés a l’e-Crèdit, la nostra banca 
on line, a través de l’empremta dactilar i el reconeixement facial, o la introducció de la firma biomètrica per a la 
signatura electrònica de les transaccions habituals a l’oficina. 

Aprofitem els nous formats digitals per estrènyer els lligams amb la societat a través de Supporting, un canal exclu-
siu de comunicació dels patrocinis esportius. I hem estat també pioners a l’hora de refermar el nostre compromís 
social, amb l’alineació de la nostra responsabilitat social corporativa vers els objectius de desenvolupament soste-
nible de les Nacions Unides.  

Un altre dels reptes que incorporem com a estratègic és l’enfocament del negoci bancari en dues grans línies opera-
tives: l’eficiència i el creixement focalitzat. És en aquest sentit que centrem els esforços a consolidar el nostre procés 
d’expansió internacional des de tres grans eixos geogràfics: Espanya, Luxemburg i Miami. L’objectiu és clar: en un 
mercat molt exigent i cada cop més concentrat, no s’hi val tan sols a créixer; cal créixer i fer-ho bé.

Per això des de Beta Capital Wealth Management focalitzarem el negoci al continent americà gràcies a la nova 
llicència de self-clearing que ens ha de permetre potenciar la nostra autèntica oferta de valor diferencial en poder 
actuar també com a custodis.

Banque de Patrimoines Privés s’ha consolidat com a hub a Europa en la nostra plataforma de custòdia d’actius, així 
com d’estructuració i administració de vehicles d’inversió per a clients institucionals, i des d’Espanya Banco Alcalá 
continua en la trajectòria positiva de la millora d’eficiència i el creixement amb una estratègia de diversificació que 
inclou l’entrada dins les carteres de gestió d'un segment més ampli de clients.

I pel que fa al Grup Assegurador, ERM Holding, del Grup Crèdit Andorrà, i RSM van arribar a un acord per fusio-
nar els negocis de corredoria i consultoria. L’operació va donar lloc al nou hòlding ERSM Insurance Brokers, líder 
en el mercat espanyol en convertir-se en la primera corredoria d’assegurances privada d’Espanya, amb un volum 
de primes intermediades de 169 milions d’euros.

Finalment, el darrer objectiu estratègic el dirigim a Andorra, on volem i hem de mantenir el lideratge, tant en termes 
de negoci com de compromís amb el país i la societat. 

El nostre model de banca està centrat en el servei, que es tradueix de manera palesa al país en una gran presència 
en tot el territori a través de la xarxa d’oficines i caixers automàtics, i en la responsabilitat envers els nostres clients 
(particulars, empresaris, autònoms i professionals liberals), el territori i el conjunt de la societat. No hem d’oblidar 
que fa més de 30 anys el Banc va decidir crear la Fundació Crèdit Andorrà per contribuir al desenvolupament de 
les persones a Andorra i que des d’aleshores ha esdevingut una de les principals fundacions privades del país tant 
en nombre de programes desenvolupats com de recursos destinats. I en paral·lel, tenim una destacada acció de 
responsabilitat social a la qual destinem cada any més de 2 milions d’euros; en concret, 2,68 milions aquest 2018 
per a iniciatives a favor del progrés econòmic i social, la promoció del coneixement i la defensa del medi ambient, 
entre d’altres.

Tot això és obvi que no podríem materialitzar-ho sense les persones. Si volem continuar en la via del lideratge, 
hem de poder comptar amb els millors professionals en les àrees respectives. La nostra aposta ha de ser el talent i la 
meritocràcia, amb una proposta atractiva econòmicament i professionalment, però també adaptada als signes dels 
temps en termes de més flexibilitat per fer compatible la vida professional amb la personal.

El Grup Crèdit Andorrà té com a repte presentar-se davant del món com un banc global, però també un banc 
empàtic, pròxim, amb capacitat de servei, pioner, amb un fort compromís amb la societat andorrana i el seu desenvo-
lupament. Des del lideratge i la proactivitat, volem ser un actor clau i rellevant del futur amb la participació activa 
dels nostres accionistes, clients i empleats. 
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