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L’entorn econòmic que ha acompanyat el 2017 ha estat més aviat positiu, tant a 

Andorra com al món, amb creixements del PIB del 2,5 % a l’Eurozona, el 3,1 % a 

Espanya i l’1,9 % a França. A Andorra, segons l’estimació de Fitch Ratings per als 9 

primers mesos, el creixement és del 2,1 %. La previsió de creixement a l’Eurozona 

per al 2018 apunta al 2,3 %. Hem observat que es reprèn el dinamisme empresarial 

i que s’obren noves oportunitats de negoci, però les incerteses que encara queden 

dins i sobretot fora de les nostres fronteres, tant en l’àmbit polític com als mercats, 

on s’espera més volatilitat, ens fan ser prudents i no caure en un excés de confiança. 

La incorporació de noves regulacions bancàries, l’adopció d’un marc de transparència 

fiscal global i el manteniment d’un entorn amb tipus d’interès artificialment baixos 

han canviat les regles del joc i la manera de fer banca. Paral·lelament, la irrupció 

amb força de les noves tecnologies ha sacsejat la societat i l’economia plantejant 

nous reptes i noves maneres d’interactuar i comunicar.

En aquest context, el 2017 ha estat l’any de la consolidació de la transformació a 

MoraBanc.

MoraBanc va començar a traçar el full de ruta per transformar el banc a la nova 

realitat econòmica, fiscal i tecnològica amb temps suficient per convertir-nos en un 

model de negoci competitiu i sostenible en el nou entorn. 

El 2017 ha estat important perquè hem pogut comprovar que els canvis fets ja 

donen fruits. S’han assolit els objectius i hem augmentat els beneficis respecte 

a l’exercici anterior. Això ha estat possible gràcies a l’aplicació de les accions 

previstes en el pla estratègic tot mantenint l’essència del servei al client i la 

fortalesa de l’entitat.

Som un banc andorrà, de propietat 100 % familiar, i estem orgullosos de la nostra 

manera de fer banca prudent, fonamentada sempre en uns alts principis ètics i 

unes ràtios de solvència i liquiditat sòlides, les més elevades de la plaça financera 

andorrana, i complint amb escreix els requeriments i les recomanacions del referent 

de la indústria, Basilea III. Aquestes característiques i la vocació de servei al client no 

poden canviar, són part de la nostra manera de fer. Però sí que hem transformat el 

banc per ser més competitius, més digitals, més forts i, en definitiva, una millor versió 

de nosaltres mateixos.
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Gràcies a un govern corporatiu fort, amb un consell d’administració professional 

i independent, i amb un equip directiu molt enfocat, competent i exigent, hem 

aconseguit accelerar alguns canvis, com la reestructuració d’equips, la interiorització 

de les noves exigències i regulacions, la innovació digital contínua i la cultura del 

canvi. Som un banc més eficaç, més àgil i més proper al client. Som un banc que 

torna a créixer i que crea il·lusió. Som un equip optimista per assolir els reptes que 

ens marquem en el futur. 

Les fortes inversions que hem realitzat i la transformació que hem aplicat, que inclou 

noves propostes de valor per als clients, han permès que la banca comercial i la 

banca digital de MoraBanc fossin guardonades amb diferents premis internacionals 

de publicacions tan prestigioses com International Banker i World Finance. Aquests 

reconeixements s’afegeixen a la valoració més important, la satisfacció dels clients 

i l’ús cada cop més gran que fan dels nous canals. 

Per endavant tenim un futur il·lusionant. Mantenim el compromís amb Andorra i 

volem créixer de manera sostinguda. La fortalesa del balanç i la solvència ens donen 

llibertat i independència per afrontar els objectius a l’altura de les nostres ambicions. 

Volem créixer a Andorra i fora de les nostres fronteres amb les filials i amb noves 

oportunitats que siguin interessants per a l’entitat i per als clients.

Hem entrat en una nova època. L’entorn ha canviat i MoraBanc també, i tenim els 

elements per mirar endavant amb optimisme. Els resultats de l’any 2017 que trobareu 

en aquesta memòria han estat millors del que ens vam marcar en començar l’exercici. El 

retorn al creixement del benefici confirma l’èxit de la nostra estratègia de transformació. 

Amb el millor equip de professionals, seguirem treballant per a la innovació i per 

mantenir la capacitat d’anticipació i adaptació necessàries per ser el millor banc per 

als nostres clients. 
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