
12125a Diada andorrana a l’UCE: Andorra i l´obertura econòmica

Des del 1999 Perfumeria Júlia va tenir la possibilitat d’obrir-se a nous mercats.
Per coherència, som ferms defensors de l’obertura econòmica i del lliure comerç internacional.
Establiments al 2012: 50 a Espanya, 23 a Andorra. 
Quines decisions es van haver de prendre abans de començar la internacionalització? 
Assegurar que existeix un concepte de negoci d’èxit al país exportable.
Cal optimitzar la productivitat i la creativitat. 
Màxima professionalització.
Eficàcia en l’ús de recursos.
De la visió local a la visió global. Es passa a competir amb multinacionals.
Aquest mateix procés hauran d’afrontar les empreses andorranes quan entrin competidors
internacionals.  

Efectes positius de l’obertura econòmica en el ‘retail‘ andorrà 
Millora el mix comercial 

- Dins els sectors existents: nous competidors.
- Entrada de nous conceptes actualment no existents.

El lliure comerç estimula la competència i és un incentiu per innovar.
Transferència de coneixement entre empreses. 
Andorra es pot convertir en un país d’oci comercial on es pot trobar pràcticament de tot.
Actualment tenim importants buits, especialment en el sector del luxe.

Efectes negatius de l’obertura econòmica en el ‘retail‘ andorrà 
L’augment de la demanda de locals comercials pot generar inflació en els preus dels lloguers.
Això agreujarà l’estructura del compte de resultats de moltes empreses. Es pot perdre la dife-
renciació històrica del comerç andorrà, ja que les avingudes de Carlemany i Meritxell podrien
passar a ser exactament iguals que les de les ciutats veïnes.
Entrada de Category Killers: gran amenaça, ja que Andorra és un país de volums més que de
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marges… Category Killers europeus poden veure una oportunitat en el mercat andorrà.
Situació del mercat laboral: increment de rotació i augment dels costos laborals per augment
de la demanda.
Entrada de marques per interès fiscal i no per fer negoci i fer créixer el país.
Increment de la competència en un moment molt complicat per a les empreses del país…
Tancament de portes.

Com afectarà en el comerç l’obertura econòmica? 
Actualment hi ha empreses que haguessin volgut ser al país i no hi són per motius de legislació?  
Hi ha seguretat jurídica? N’hi ha prou amb una llei d’inversions?, o cal un marc legal que doni
màxima seguretat als nous inversors estrangers? 
Amb la crisi del turisme a Andorra i la situació econòmica als països veïns, és el millor moment
per invertir en comerç a Andorra?
Les marques que realment han volgut venir, no són ja al país? (figura del prestanoms).
Potser amb la nova llei d’inversions estrangera no n’hi ha prou per incentivar la inversió al
Principat.

Tasques del Govern andorrà en aquesta obertura econòmica 
Ajudar els que necessitin adaptar-se:
· Polítiques de formació
· Potenciar l’R+D   
Implantar un marc legal que aporti garantia als inversors estrangers (seguretat jurídica).
Definir uns criteris d’acceptació que no resultin arbitraris amb vista a acceptar inversors. 
Crear els arguments per consolidar la marca Andorra a l’exterior.
Crear una nova legislació que protegeixi els preus de venda.
(legislació antidúmping i legislació de les rebaixes).

Conclusions 
És molt important l’obertura dels mercats andorrans ja que la inversió estrangera influirà decisiva-
ment en el creixement futur i augmentarà la productivitat i eficàcia dels comerços que sobrevisquin
a la nova competència estrangera.
El proteccionisme no és la solució als problemes del comerç andorrà. Tot i així, és molt probable
que poques empreses estrangeres del sector comerç decideixin implantar-se al país a curt termini,
ja que qui ha volgut fer-ho ja ho ha fet fa temps amb altres figures al·legals.
Caldrà que el Govern d’Andorra estructuri plans d’ajuda per a la PIME andorrana perquè s’adapti
al nou marc competitiu.
Tanmateix, urgeix una legislació antidúmping que asseguri que qui es vulgui implantar a Andor-
ra sigui per competir de forma legítima i amb afany de construir i no destruir l’estructura de les
empreses andorranes.
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