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Comunicat núm. 2/2021-SF 
Coixí anticíclic 3r trimestre 2021 
 
En compliment de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió 
prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió i del Reglament de desenvolupament de la Llei 
35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats 
bancàries i les empreses d’inversió i, en particular, de l’article 68.5 del Reglament, l’Autoritat 
Financera Andorrana (AFA) fa públic, per primer cop, el coixí de capital anticíclic (CCyB) aplicable 
a les exposicions creditícies ubicades al Principat d’Andorra, el qual queda establert al 0%. 
 

La decisió s’ha pres tenint en compte l’actual situació econòmica provocada per la pandèmia 
global de la Covid-19 i la necessitat de prendre mesures per pal·liar els efectes econòmics i 
financers, per tal de facilitar el subministrament de crèdit a l’economia.  
 

Aquesta decisió està alineada amb les recomanacions dels organismes internacionals 
encarregats de la supervisió dels riscos sistèmics, com la Junta Europea de Riscos Sistèmics 
(ESRB, per les seves sigles en anglès), el Comitè de Supervisió Bancària de Basilea (BCBS, per les 
seves sigles en anglès) o el Consell d’Estabilitat Financera (FSB, per les seves sigles en anglès). 
 

Càlcul del coixí: 
 

Per realitzar el càlcul s’han utilitzat les següents dades en base a la Recomanació de l’ESRB de 18 
de juny de 2014 “per orientar en la fixació de percentatges de reserves anticícliques” 
(ESRB/2014/1): 
 

Any Trimestre 
Ràtio 

Crèdit/PIBt 
Tendènciat GAPt 

CCyBt per 
defecte 

CCyBt 
Període 

d’aplicació 

2020 Q2 145,94 145,40 0,55 0 % -  

2020 Q3 152,33 144,38 7,95 1,75 % -  

2020 Q4 157,71 143,39 14,32 2,50 % -  

2021 Q1 163,36 142,42 20,94 2,50 % 0% 2021-Q3 

 

t = data del final del trimestre 

 

 

Crèditt = crèdit a les llars, a empreses no financeres i a empreses financeres (excepte entitats de 
crèdit) residents al Principat d’Andorra. 

 

 

CCyBt  per defecte = Coixí anticíclic calculat en el període t seguint la recomanació de l'ESRB del 18 
de juny 2014. 

CCyBt = Coixí anticíclic adoptat per l’AFA, tenint en compte la recomanació de l’ESRB del 18 de juny 
de 2014 i la situació econòmica-financera de l’economia del Principat d'Andorra. 

 

Andorra la Vella, 1 de juliol del 2021 
 


