
Declaració  
dels presidents 

Hem iniciat la nostra etapa com a presidents de MoraBanc el 2016, en un any de 

transformació del banc. Un any per preparar-nos per als reptes de futur. Com a 

banc familiar, les nostres decisions les prenem amb visió de futur, i amb una idea de 

permanència, però també de competitivitat. 

En l’àmbit global, el 2016 ha estat un any amb sorpreses econòmiques i geopo-

lítiques, ha estat l’any del Brexit o l’elecció del candidat a la Casa Blanca, entre 

d’altres, però l’economia global ha continuat creixent moderadament amb millors 

dades de consum i una baixada de la desocupació. Hem continuat amb polítiques 

monetàries toves i comportaments favorables als mercats de renda variable.

Andorra viu també una situació de creixement econòmic que Fitch Ratings en el seu 

darrer informe de qualificació de país, del febrer, estima en un 1% el 2016 i preveu 

un 1,5% el 2017 i un 2% el 2018. Les dades positives de població, turisme, activitat 

immobiliària, matriculacions i assalariats són una bona notícia per a Andorra com a 

país i plaça financera sòlida, en procés de transformació i amb bones perspectives 

per al futur. 

Davant d’aquest entorn, ens hem envoltat en el Consell d’Administració de més 

consellers independents, en línia amb les millors pràctiques en matèria de govern 

corporatiu. Comencem els canvis pel principal òrgan de govern de l’entitat i seguim 

amb la resta d’àrees i processos amb l’objectiu de garantir la millor adaptació de 

l’entitat al nou entorn i el millor servei als clients.

El servei als clients és la nostra raó de ser, i ells també estan vivint un procés de 

canvi en els seus hàbits de consum en general i amb la banca en particular. La seva 

relació amb el banc es transforma i els volem acompanyar en aquest camí.

Des del Consell d’Administració hem aprovat un pla estratègic que assenta les 

bases del nou MoraBanc. Hem de ser un banc adaptat a les normes i regulacions 

internacionals més exigents i aquí destaquem Basilea III, les normes comptables 

internacionals, MiFID II i també l’adaptació a l’intercanvi automàtic d’informació, 

basat en l’Estàndard Comú d’Informació de l’OCDE. I ho hem de fer amb la millor 

oferta comercial, els millors productes i la millor resposta tecnològica per encap-

çalar la preferència dels clients per la nostra entitat.
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El pla estratègic comporta unes inversions fortes de transformació, tant de sis-

temes com d’equips, passant per les eines al servei dels clients, i planteja una 

concentració d’aquesta inversió el primer any per estar preparats com més aviat 

millor. I podem dir que estem preparats, com demostren les xifres del banc, i espe-

cialment la solidesa del nostre balanç.

Tenir un balanç fort és una de les nostres prioritats per donar confiança als nos-

tres clients, accionistes, empleats i altres grups d’interès. L’any passat vam anticipar 

l’anàlisi dels requeriments de capital segons Basilea III i enguany ja podem presentar 

les nostres ràtios seguint aquests criteris, que complim àmpliament pel que fa a la 

solvència, amb una ràtio CET1 del 19,04%, i a la liquiditat, del 196% (LCR). En clau 

andorrana, les nostres ràtios també compleixen amb escreix els requeriments, amb 

una solvència del 32,41% i una liquiditat del 62,81%.

Aquestes decisions estratègiques comporten que el 2016 el resultat sigui de 23 

milions d’euros, una xifra satisfactòria i en línia amb les previsions, i a partir del 

2017 ja preveiem de nou un creixement del benefici, gràcies a les inversions fetes i a 

l’agenda ambiciosa que hem adoptat.

Durant el 2016, hem mantingut els recursos de clients estables, però volem destacar 

que les nostres filials a l’estranger, als Estats Units i a Suïssa, han crescut notable-

ment, de manera que han confirmat la tendència positiva dels darrers anys i han 

validat el model de negoci.

Des del Consell d’Administració també volem transmetre un missatge de compromís 

amb Andorra, vinculat no només a l’activitat empresarial, sinó també a les accions 

envers la societat i la comunitat. En aquest entorn de transformació, no escatimem 

recursos per mantenir-nos fidels a les nostres accions de responsabilitat social, que 

enguany representen un 3,6% del benefici del banc. Aquestes accions es destinen a 

activitats de promoció de la cultura, l’esport, el medi ambient o els projectes socials 

d’ajuda als més desafavorits mitjançant la targeta solidària, en què el banc i els 

clients participem a parts iguals.

Davant d’un canvi en l’entorn, marcat per la transparència, hem volgut adaptar-nos 

ràpidament a la nova situació per créixer sobre les bases del nostre nou model de 

banca, per liderar el sector i generar valor al nostre voltant.

Jordi Mora Magriñà 

President de Mora Banc Grup, SA

Òscar Aristot Borràs
President de Mora Banc, SAU
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