
8325a Diada andorrana a l’UCE: Andorra i l´obertura econòmica

AD800 és una associació civil que té com a objectiu la denúncia del abusos i la mala gestió per
part de l’administració i dels gestors públics així com la lluita per la transparència administrati-
va i la responsabilitat cívica. Dintre d’aquest marc, pot semblar difícil encabir una reflexió de
l’associació AD800 en relació amb l’obertura econòmica del Principat d’Andorra. No obstant
això, no és menys cert que és també una responsabilitat dels ciutadans dur a terme una reflexió
sobre temes de cabdal importància com aquest. La missió fonamental d’AD800 és exigir transpa-
rència a les institucions publiques, i una mostra de la bona salut del nostre sistema democràtic
hagués estat, per exemple, demanar a la ciutadania, a través d’un referèndum, si vol l’obertura
econòmica. L’obertura econòmica accentua encara més la necessitat d’adoptar una democrà-
cia participativa i creiem que el temps ens donarà la raó, ja que no només seran els andorrans
que la demanaran sinó també els futurs inversors.
Si agafem el terme obertura econòmica ens adonem ràpidament que la llei que porta aquest
nom posa les bases de la reflexió sobre dos eixos distints:
1. L’obertura.
2. L’economia.

I. L’obertura
Aquesta llei té com a objectiu obrir el país a les inversions estrangeres. Això suposa diversos
aspectes  importants:
A. L’acabament d’una certa Andorra
Desmantellament del proteccionisme nacional i de les barreres i limitacions jurídiques que fins
ara existien       manca de seguretat jurídica.
Canviar usos i costums de l’administració. Reestructuració de l’administració (el Govern fou
creat l’any 1981).
B. El principi d’una nova Andorra
Pràctiques administratives molt més obertes i similars a les que poden existir en països del nostre
entorn. Adaptació als models veïns.
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Els estrangers apareixen com els impulsors de l’economia andorrana. Això significa entrada de
riquesa exterior i concessió de certs drets.
C. Vetllar pel principi de reciprocitat
S’haurà de treballar en l’establiment de tractats perquè el ciutadà andorrà tingui les mateixes
possibilitats de desenvolupar activitats comercials fora d’Andorra. El ciutadà andorrà és un ciu-
tadà fràgil que no disposa de mitjans de defensa per raó de la talla minúscula del país i del poc
pes en les relacions internacionals. Es tracta d‘una minoria cultural i nacional.
D. Més transparència
De la mateixa manera que l’administració demana transparència en els comptes de les empreses,
les empreses demanaran més transparència a l’administració.

II. L’economia
La llei té com a objectiu desmantellar les limitacions d’inversions estrangeres, i això tindrà
conseqüències culturals, socials  i polítiques.
A. Obertura cultural 
L’estranger ja no és identificat com a mera mà d’obra sinó que l’estranger aporta riquesa. 
B. Obertura social
Andorra no ha sigut mai gaire amant de les lleis socials i s’han evitat al llarg dels anys. Empreses
estrangeres que vulguin muntar filials a Andorra exigiran un mínim de lleis socials que avui dia
no tenim. Els sindicats dels països d’origen podrien no permetre a aquestes empreses instal·lar-
se en països on les lleis socials no estan desenvolupades.
Això suposarà també una modificació de la Llei d’immigració. L’èxit de la inversió estrangera no
pot quedar supeditada a una llei d’immigració restrictiva com la que actualment disposa el
Principat. Creiem que tard o d’hora s’haurà de modificar aquestes disposicions.
C. Obertura política
L’estranger que aporti riquesa al país demanarà tota una sèrie de drets que actualment no té.
El fet que tard o d’hora l’estranger demani participar en comicis modificarà la visió política
d’Andorra i aquesta quedarà inevitablement marcada per la visió o la voluntat (al menys en
certa manera) que tinguin els estrangers.
En definitiva, l’obertura econòmica és un pas més en l’evolució del nostre Estat que requerirà
una modernització del país en tots els àmbits nivells. S’exigirà mes eficàcia, professionalitat i
transparència a les nostres institucions publiques, s’haurà de garantir una seguretat jurídica a
l’alçada de les circumstàncies i un marc fiscal provat i eficaç. 
L’obertura econòmica no és simplement deixar entrar capital estranger sense utilitzar un pres-
tanoms andorrà, és abandonar definitivament tota una sèrie de pràctiques feudals i entrar de
ple al segle XXI.  
L’obertura econòmica és una fita després de l’adopció de la Constitució, un símptoma de
maduresa política, social i econòmica del país.
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