
�Dimarts, 27 De novembre Del 2007 �AVUI

Les entitats bancàries Andbanc 
i Banc Internacional Banca 
Mora (BIBM) van emetre ahir 
un comunicat conjunt en el 
qual feien pública la decisió de 
no materialitzar la integració 
anunciada ara fa quatre mesos, 
el 25 de juliol passat.

El comunicat emès per les 
dues entitats literalment diu 
que la decisió ha estat presa de 
mutu acord “atès l’esforç que 
en la pràctica requeria homo-
geneïtzar les respectives cultu-
res corporatives, els sistemes 
i processos de treball, i la difi-
cultat d’aconseguir les sinergies 
estudiades en els terminis pre-
vistos”, sense especificar gaire 
cosa més. Igualment el text afir-
ma que “s’ha procedit a infor-
mar d’aquesta decisió l’INAF i 
les autoritats financeres”.

Aquesta marxa enrere de 
la fusió entre Andbanc i BIBM 
no afecta, segons el comunicat, 
l’operació de l’expansió inter-
nacional, ja que, diuen, “s’ha 
acordat explorar conjuntament 
operacions de diversificació 
en aquest àmbit, basades en 
la capacitat financera de totes 
dues entitats i en l’experiència 
assolida en la gestió bancària 
a Andorra”. Aquí tampoc s’es-
pecifica si és que hi ha alguna 
cosa en marxa o tan sols és una 
declaració de bones intencions 
entre ambdues entitats.

Tant des d’Andbanc com des 
de BIBM s’afirma que l’aturada 
del procés no perjudica en cap 
moment ni els clients, ni els tre-
balladors d’ambdues entitats. 
De fet, ahir ja va haver-hi tre-
balladors que havien desplaçat 
el seu lloc de treball a una altra 
oficina després de l’anunci de la 
fusió i que han tornat a la seva 
oficina d’origen.

Nombrosos interrogants 
s’obren a partir d’ara davant 
d’aquest anunci. D’una banda, 
quin paper hi tindrà l’INAF en 
tot plegat, cosa que reclama 
Jaume Bartumeu ‒vegeu des-
glossament adjunt‒. De l’altra, 
si la imatge exterior del siste-
ma financer andorrà quedarà 
malmesa o si s’entendrà com 
una decisió entre empreses 
que no va més enllà i que, per 
tant, el sector del país no ha de 
patir. I, finalment, la incertesa i 
inseguretat que pot generar en 
els mercats financers aquesta 
marxa enrere.

Ara fa quatre mesos les dues 
entitats van anunciar la inte-
gració, cosa que no es descar-
tava, però cap fórmula socie-
tària ni cap plataforma d’acció 
comercial. Això comportava a 
la pràctica que es podia conti-
nuar operant amb una o dues 
ensenyes. 

Andbanc i BIBM no es fusionen per 
diferències de cultures corporatives
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Una imatge d’ara fa quatre mesos, el 25 de juliol, quan les dues cúpules d’andbanc i bibM van anunciar el procés d’integració.

la paraula sorpresa va ser la utilitzada en 
primera instància ahir pels presidents dels 
grups parlamentaris. Però més contundent 
va ser el socialdemòcrata Jaume bartumeu 
quan va afegir que la situació “deixa una 
imatge exterior del sistema financer andor-
rà deplorable”. en aquest sentit, bartumeu 
va reclamar de l’inaF que hi sigui “present 
com a autoritat financera”. va argumen-
tar que “no he sentit dir res en aquestes 
quaranta-vuit hores darreres” i va posar en 
dubte que es pronunciés en les properes 
quaranta-vuit. 

en aquesta mateixa línia, el líder del Ps 
va dir que “la voluntat del senyor Pintat i el 
senyor mirapeix és tenir un inaF totalment 
despullat de competències i fidel a la causa 
liberal i, per tant, incapaç d’exercir fins allà 
on li correspon”. a tot plegat, hi va afegir 
que observava el procés amb “preocupació”, 

una preocupació que ja va explicar en el mo-
ment de la fusió i que “ara augmenta pel seu 
desenllaç”, a causa, segons bartumeu, de la 
“precipitació i l’absència d’una anàlisi acura-
da de les conseqüències que portava la fusió 
de dues històries empresarials i de dos estils 
de fer banca”. “això no reforça el sector fi-
nancer andorrà”, va concloure. 

Per la seva banda, la liberal Conxita mar-
sol va declarar que “es tracta d’una decisió 
entre empreses” i no creu que n’hagi sortit 
perjudicada la imatge exterior del sistema 
financer. el centrista enric tarrado va recor-
dar que en el seu dia ja havia dit que en el 
procés de fusió “perdíem un banc i que això 
no era bo per a la competitivitat”. ara, va 
argumentar, “tornem a com estàvem i en 
guanyem de nou un” i es va mostrar preo-
cupat per la imatge exterior que s’hagi po-
gut donar.

Jaume bartumeu diu que la situació deixa una imatge 
exterior deplorable del sistema financer andorrà
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