
Present i futur de I'economia del Principat d'Andorra

Victor Pou Serradell (*)

Voldria agrair especialment la invitacio que he rebut de la Societal Cataluna d'Econo-
mia per a parlar aquesta nit sobre el terra de l'economia andorrana, en les persones del seu
Secretari Sr..Josep Verges i el seu president Sr. Josep Jane, amb els que m' uneix una amistat
que ni'honra aixi com una llarga relacio professional mes o menes intensa segons les epo-
ques. Quan jo era encara estudiant de ciencies economiques als anys seixanta ja vaig tenir-
l'oportunitat de coincidir amb el professor Jane at Servei d'Estudis a Barcelona del Banc
Urquijo, aleshores dirigit pel malaguanyat Dr. Ramon Trias Fargas, en les tasques d'elaho-
racio del primer Ilihre de la col.leccio del Servei d'Estudis d'aquell bane titolat "El tamano
optimo de la empresa en Cataluna". Ja em vaig poder adonar aleshores de les grans capa-
citats del professor Jane com economista teoric. Mes tard he tingut molles ocasions d'apre-
ciar tamhe les seves excepcionals qualitats com a home d'empresa central en el sector
hancari i de serveis en general. Amb el Dr. Verges, per altra handa, hem trehallat junts en
diverses aventures empresarials, particularment situades en el mon editorial. Crec que va
ser tamhe el Dr. Trias i Fargas qui primer ens va posar en contacte at comen4'ame nt dels
ant's vuitanta quan jo era director general de programacio economica del Departament
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i en Josep estava al front d'una
editorial que tenia com a client important la Conselleria d'Economia. Moltes gracies a tots
dos per aquesta amahle inritacio.

Introduccio

Per que m'atraveixo a parlar d'Andorra ? Quines son les moves credencials al respecte? Les

meves credencials es basen sobre una tasca , modesta pero continuada , de seguiment de l'econo-

mia andorrana al Ilarg dels darrers deu anys aproximadament . Tot va comencar a meitat dels anys

vuitanta , quan jo era director del Patronat Catala Pro Europa i director general d'adequacio a les

Comunitats Europees de la Generalitat de Catalunya . Fou Ilavors quan una institucio bancaria

andorrana , el Credit Andorra , amb la que des d'aleshores he vingut mantenint una relacio conti-

nuada, m'encarrega un llibre sobre les futures negociacions d'Andorra amb la CEE . El Ilibre es

publica ]'any 1986 sota el titol "Negociacions Andorra- Mercat Comu Europeu ", que vaig fer en

col.laboracio amb els economistes del Patronat Catala Pro Europa J.A. Salmurri i G. Rovira. A

aquell Ilibre va seguir un estudi de l'impacte de 1'entrada d'Espanya a la Comunitat Europea

sobre el comers andorra ( 1987), un altra sobre el sector financer a la Comunitat Europea, la

col.laboracio en I'edicio del Ilibre "Andorra , un pals de serveis " ( 1990) i la publicaci6 del Ilibre

"Andorra , el GATT i la nova organitzacio Mundial del Comers " ( 1994), sempre per encarrec del

Credit Andorra.

A mes de treballar per aquesta entitat bancaria andorrana , tambe ho he fet durant anys pel
Govern andorra, primer com a consultor a I'hora de negociar amb la CEE ( 1988-89 ) i mes tard a
]'hora de plantejar- se Andorra la seva entrada o no a diferents organismes internationals com el
GATT, la nova Organitzacio Mundial del Comers o el Forts Monetari Internacional . Per altra

(*) Conseller de Relacions Exteriors a la Comissio Europea
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Banda, he participat d'alguna manera en la preparacio del Pla Estrategic d'Andorra (1994), i he
intervingut en diferents activitats de caracter formatiu o informatiu al Principat d'Andorra, com
es el cas de la Universitat d'Estiu.

D'una cosa n'estic segur, despres d'aquests deu anys de seguiment de l'economia andorrana,
i es que realitzar aquest seguiment sempre m'ha resultat una tasca molt grata, molt atractiva.
Andorra, per a nosaltres els catalans es un pais entranyable. Es un pais que to el catala com a
idioma oficial. Es un pais que acaba d'ingressar a l'Organitzacio de les Nacions Unides (ONU) el
28 de juliol de 1993, amb un discurs valent del seu Cap de Govern Oscar Ribas, en que destaquen
frases com les segients:

"Sour un Estat petit, pero conscient del valor d'allo que es autentic i que, en un mon segons
com desmesurat, la dimensio redufda pot significar una aportacio positiva d'equilibri i de convi-
vencia. Quina hauria de ser la talla ideal d'un Estat? Evidentment ni I'economia ni la ciencia
politica poden donar l'adequada resposta. Aristotil nota en la seva "Politica" que el volum de la
polis ha de permetre que tothom conegui el caracter dels altres: El territori, segons diu, s'ha de
poder contemplar en la seva totalitat des del cim d'una muntanya. Andorra respon a aquestes
caracteristiques humanes i geografiques."

I afageix el Cap de Govern Oscar Ribas: "Tenim ben clar que per a fer cores i per a comunicar-
les cal ser cosmopolites i poliglotes, pet-6 tambe sabem que per ser, cal aprofundir en les propies
arrels. I les nostres son les de la cultura catalana. El catala es el nostre idioma oficial. Es la llengua
de Ramon Llull, d'Ausias March i de Salvador Espriu, la qual es parla des de Fraga, a I'Arago,
fins a Mao, a l'illa balear de Menorca, i des de Salses, al Rossello frances, fins a Guardamar, a les
terres meridionals del Pais Valencia. Es en aquesta llengua, la catalana, que he vingut davant
aquesta Assemblea a parlar de pau, llibertat i fraternitat."

Per acabar aquesta introduccio, voldria dir que tot el que penso exposar esta recolzat per docu-
mentacio i informacio economica i estadistica sobre Andorra plenament actualitzada. La biblio-
grafia basica que es troba darrera la meva exposicio es la segiient:

Serie de Ilibres publicats pel Credit Andorra:
CEP, Centre d'estudis de Planificacio: (1983) Andorra en el context de la CEE. Andorra
Pou, Victor: (1986) Negociacions Andorra-Mercat Comu Europeu, Andorra
Pauli, Gunter: (1991) Els serveis del futur: Una oportunitat per Andorra, Andorra
Pou, Victor: (1994) Andorra, el GATT i la nova Organit:acio Mundial del Conier4c, Andorra

Principat d'Andorra: (1993) Constitucid
Piimpin, C., dir.: (1993) Pla Estrate,gic
Faus, J. dir.:(1994) Pla d'Accions
A cord CEE-Andorra (1990)
Fons Monetari International: (1994) Informe sobre Andorra
Butlleti de conjuntura i publications diverses del Govern d'Andorra (estadistiques, fiscalitat,
etc.)
Andorra Business Guide publicat per Credit Andorra, 1995.
Dades macroeconomiques d'Andorra publicades per Credit Andorra sota la direccio tecnica del
CEP, Centre d'Estudis de Planificacio, de Barcelona.

Andorra es troba en una cru 'illa politica i economica

Rccordatori de dades bdsiques

Territori: Territori de 467,76 Km2. Andorra es un microestat europeu, pero es el mes gran dels
microestats europeus. Els altres son Malta, Monaco, Liechtenstein, San Marino i el Vatica. El
territori es muntanyenc, situat entre Franca i Espanya, amb mes frontera espanyola que francesa.
El riu Valira flueix cap Espanya.
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Poblaci6: Dels habitants de 1993, nomes un 17%c eren andorrans , un 11% vats aAndorra i un 711/c
estrangers ( dels que 46% espanyols , 7,5% francesos , 11,3% portuguesos i 6,7% altres ). L'idionia
oficial es el catala.

Any Habitants

Anys cinquanta 8.000
1983 41.627
1992 61.599
1993 65.227

Font: Butlleti Mensual de Conjuntura del Govern d'Andorra

Producte Interior Brut (PIB): Segons un informe recent del Fons Monetari Internacional, Andorra
no to un sistema de comptabilitat nacional, ni tampoc estadistiques sistematiques sobre I'activitat
economica. Existeix, pet-6, una serie del PIB nominal, calculada per una entitat bancaria privada,
Credit Andorra, en col.laboracio amb el CEP, Centre d'Estudis de Planificacio de Barcelona, des
de 1980 (Els economistes del CEP talc coin J.M. Bricall, C. Kinder, A. Puigbo i X. Saez han estat
els autors principals dels sistema de calculs macroeconomics d'Andorra).

Segons el Fons Monetari International a I'any 1993 el PIB va ser de 130.706 milions de
pessetes o $1.027 milions, amb una renda per habitant de $16.536 ($20.975 I'any 1990, sempre al
canvi dolar/pesseta de 1'any considerat). L'evolucio del PIB ha estat la seguent els darrers anys:

1989 + 11.8%
1991 - 1.8%
1992 - 1.8%
1993 -0.8%

La recessio comencada I'any 1991 es important. L'anterior recessio data dels anys 1980-81.
Les principals activitats del PIB son les seguents:

Turisme 5%/ dels assalariats
Comers 27%
Altres serveis 53%
Industria transformadora 4%
Agricultura 1 %

Corner4 exterior: Segons dades de 1992, les importations varen ser de 116.384.843.000 pessetes

i les exportacions de 4.208.068.000 pessetes, el que significa un gran deficit comercial nomes

aparent, car les importacions s'exporten majoritariament als compradors estrangers que visiten

Andorra. Espanya i Franca suposen el 70,6% de les importacions i la Unio Europea el 86%. El

98%r de les exportations van a la Unio Europea i un 94,7% a Franca i Espanya juntes. Espanya

exporta mes a Andorra que a Russia, val la pena dir encar que sigui anecdoticament.

Sisterna tributari: El informe esmentat del Fons Monetari Inernacional ens indica que Andorra no

to un sistema d'imposicio directa (renda i beneficis) en el sentit modem del concepte. La imposi-

cio directa existent es a nivell local (Foc i Iloc, Questia). Existeixen impostos per tinenca de

vehicles, sobre l'activitat economica i per arrendament. La imposici6 indirecte suposa doncs gai-

rebe el 100% de la recaptacio. Les figures mes importants indirectes son la Taxa sobre el Consum

i l'Impost sobre Mercaderies o IMI. A mes existeixen les contributions a la Seguretat Social, a

cura de 1'empresari i l'assalariat.

La taxa sobre el consum esta en vigor des del primer de juliol de 1991. S'aplica sobre les
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importacions de productes agricoles i actua com una mena d'aranzel. Els tipus fluctuen entre el
2% i el 60%. A ('any 1993 es varen recaptar 3.765 mil.lions de pessetes per aquest concepte, dos
tercos dels quals provenien del tabac que to una taxa mitja del 35,1 % La resta prove d'alcohols,
begudes i alimentacio en general.

L'impost sobre mercaderies (IMI) s'aplica a tots els productes importats i tambe als elaborats
en el pals. A mes la Unio Europea cobra 1'aranzel exterior comu (la TEC comunitaria) sobre
mercaderies industrials destinades a Andorra i retorna un 90% del recaptat al Govern andorra.
L'IMI tambe es va crear el primer de juliol de 1991, per exigencies de l'acord CEE-Andorra de
1990. Presenta quatre tipus: L'especial (129), I'incrementat (7%), el normal (4C%) i el reduft
(I%). A ('any 1993 I'IMI va recaptar 9.046 millions de pessetes, la quantitat mes important de
tots els impostos andorrans, amb una taxa mitja aplicable del 8,2%. La meitat dell ingressos varen
correspondre a combustibles.

Segons la llei pressupostaria de 1992, a ('any 1993 es varen introduir nous impostos, com son
la taxa de registre d'empreses (1.440 milions de pessetes, el 8,5% del total d'ingressos fiscals) i el
canon de recarrec sobre les factures de telefon i electricitat (650 milions de pessetes, el 3,7% del
total recaptat). La (lei pressupostaria de 1993 ha introduit la taxa sobre propietat de vehicles.

Necessitat de modifcar el sistema tributari i augmentar els ingressos pfiblics

Fins ('any 1987 no va haver-hi a Andorra un problema pressupostari segons el criteri del Fons
Monetari Internacional (FMI). Des de 1988 encaAndorra s'enfronta al problema del deficit. L'any
1993 el deficit va ser del 4% del PIB, que es va repetir ('any 1994. La pressio fiscal va ser d'un
10% a un I1% ('any 1991 i ('any 1993 d'un 13%. El pressupost coneix any rera any un fort
increment de les despeses corrents i la inversio publica. El deute public va arribar ]'any 1994 a un
14% del PIB.

La inevitable modificacio del sistema tributari segons I'FMI passa per examinar el seguent
model fiscal i optar per alguna solucio concreta:

Impostos directes: Mesures a mig plat sobre safaris, activitats professionals, arrendaments, inte-
ressos, guanys capital, coeficients obligatoris de retencio sobre diposits bancaris, revisio tinenca
de vehicles. Mesures a Ilarg plat sobre beneficis empreses, xifra de negocis i renda propietat.

impostos indirectes: Mesures a curt plat sobre taxes especifiques sobre combustibles, alcohol,
tabacs, harmonitzar taxa consum, facturacio hotels i restaurants, "vignette" automobils estran-
gers. Mesures a llarg plat sobre I'IVA substitutori de l'IM1.

Existeixen pero a Andorra unes Glares limitacions a l'estrategia tributaria, centrades en dos
arguments:

1) El diferencial de preus a Andorra es degut a una carrega fiscal mes Ileugera i a ser un pais
tercer en relacio a la Politica Agricola Comunitaria (PAC), el que permet preus agraris internaci-
onals.

2) La carrega fiscal s'exporta tradicionalment a ('exterior amb les compres que fan els turistes.

Es constata que conve no reduir el diferencial de pressupost en benefici de I'activitat comerci-
al i que els andorrans prefereixen que els impostos els paguin cis altres (turistcs). L'actual Cap de
Govern andorra, Sr. Marc Forne, ha declarat recentment que "estem cercant nous impostos per a
I'Estat, sense que aixo suposi una pressio impositiva additional per al ciutada".

Ingressos i despeses pdhliques: El pressupost de 1994 contempla unes despeses de 23.656 millions
de pessetes i un deficit public de 5.480 millions de pessetes. El deute public total de 1994 es de
19.583 mil.lions de pessetes.
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Varis: El conreu del tabac es el mes important dels conreus agraris i la industria transformadora

del tabac es la mes important de les industries. El tabac va ser un punt essencial de la negociacio
amb la CEE i Andorra va aconseguir el que pretenia, quedant exclos de la unto duanera.

Els diposits bancaris a Andorra son unes vuit vegades superiors al PIB, segons I'FMI i aixo

indica el seu origen majoritariament estranger. Els diposits bancaris estimats el 1994 eren uns 1,5

bilious de pessetes. El sistema bancari presenta una estructura de "numerus clausus".

Canvis radicals des de la Constitueio de 1993

Evolucio politica: Andorra presenta 700 anys d'historia i d'estabilitat politica. No ha fet mai cap

guerra. Cal destacar la importancia dels convenis anomenats "pariatges" (1278-88), signats entre

el Bisbe d'Urgell i el Comte de Foix. Nova Reforma el 1868. El Decret de 1981 sobre reforma de

les institutions va crear el Govern d'Andorra. El primer Cap de Govern es de 1982.

Avui amb la Constitucio de 1993, Andorra "es un Estat de dret, democratic i social, amb una

estructura de coprincipat, ara en qualitat de coprincipat parlamentari". Pero com diu el professor

Faus de 1'IESE, principal assessor del Govern d'Andorra en el Pla Estrategic, "el cami de la

independencia imposa inexorablement un augment de despeses."

Actualment existeixen dos Coprinceps, 28 Consellers, un Sindic President del Consell, un Cap

de Govern, vuit Ministres i els organs de representacio i administracio de les set Parroquies (Els

"Comuns"). Els partits politics s'estructuren en Unio Liberal (5 escons), Coalicio Nacional An-

dorrana (4 escons). Agrupament Canillo-La Massana (4 escons) (Aquest grup dels "13" recolza

1'actual Cap de Govern, Sr. Marc Forne), Agrupament Nacional Democratic (8 escons), Nova

Democracia (5 escons) i Iniciativa Democratica Nacional (2 escons).

L'entrada a I'ONU es va produir el 28 de juliol de 1993 i aixo significa plantejar-se una nova

politica exterior i una nova forma de representacio internacional.

Fi d'un determinat model economic: L'anterior Cap de Govern, Sr. Oscar Ribas declarava fa pot

el seguent: "Andorra es troba en una cruflla del seu desenvolupament economic. El model dels

darrers trenta anys s'ha acabat. Hem de replantejar-nos la remodelacio conceptual del nostre

model economic. El model economic en vigor des dels anys 60 es centrava en el comers i en el

diferencial de preus comercials. Aixo pot subsistir encara per a determinats productes (de luxe,

per exemple), pero mo sera mes un model generalitzat. Ens cal diversificar i ens cal exportar mes

enlla de les fronteres del Principat. Cal adaptar-nos al nostre entorn international i a la nova

economia global."

El nou mare de relacions d'Andorra amb la CEE. L'Acord CEE-Andorra de 1990

El 28 de juny de 1990 la Comunitat Economica Europea (CEE), una de les tres Comunitats

existents (juntament amb la CECA i I'EUROATOM, dedicades als sectors carbo, acer i d'energia

atomica), pero la mes important de les tres, pel seu abast i significat, va signar un acord comercial

amb el Principat d'Andorra. L'acord es va signar a Luxemburg i Brussel.les i, un cop ratificat per

ambdues parts, va entrar en vigor el dia 1 de gener de 1991. Algunes de les sever disposicions

principals - de fet aquelles que modificaven de manera rues important el sistema anterior d'inter-

canvis- van entrar en aplicacio el dia I de juliol de 1991; d'aquesta manera es donava a les

administrations concernides el temps necessari per adaptar-se al nou sistema.

L'acord CEE-Andorra ve a substituir els regims nationals fins aleshores en vigor, establerts

amb els palsos veins de Franca i Espanya, per un sistema comunitari. L'acord CEE-Andorra es

estrictament comercial i fa exclusivament referencia a la circulacio de mercaderies, deixant de

banda les tres altres Ilibertats fonamentals establertes pel Tractat de Roma (CEE) que son la Iliure

circulacio de serveis, de persones i de capitals. L'acord consta de tint punts principals:

1) Unio duanera per als productes industrials
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2) Regim de pals tercer per als productes agricoles
3) Augment de les franquicies de viatgers
4) Implications fiscals
5) Dispositions comunes, generals i finals

1) Unin duanera per als productes industrials

Des del comen4ament de les negotiations amb la CEE, les autoritats andorranes varen fer
palesa la seva opinio que no era el moment oportu per demanar I'adhesio. En el discurs del Cap de
Govern davant el Conseil General de les Valls el 18 d'abril de 1986 es pot Ilegir el seguent: "El
Govern creu que es indispensable que Andorra conservi els drets histories adquirits i que es pugui
canviar ('status quo actual per un Nou Tractat especial que Ii permeti mantenir la seva personalitat
i especificitat en un mare harmonitzat amb la CEE."

La voluntat poiitica era negociar un acord dins el marc de ('article 113 del Tractat de
Roma (CEE), amb una unio duanera per als productes industrials. Per assolir una unio dua-
nera cal suprimir els drets de duana i les restrictions quantitatives que impedeixen, limiten
o dificulten la circulacio de productes. D'altra banda cal que tots els paisos membres de
('unio duanera apliquin als paisos que no son membres, anomenats paisos tercers, una pro-
teccio aranzelaria comuna. Doncs be, l'acord CEE-Andorra estableix una unio duanera per
als productes industrials o productes manufacturats no alimentaris dels capitols 25 al 97 de
la nomenclaura duanera. En consequencia, ni la CEE ni Andorra no poden cobrar drets de
duana ni aplicar limitations en Burs intercanvis comecials de productes industrials. Per al-
tra handa, la CEE i Andorra ban de sometre els productes industrials procedents de paisos
tercers a les mateixes formalitats d'importacio.

Per aplicar pel compte del principat d'Andorra la reglamentacio duanera escaient a les impor-
tations de productes industrials procedents de paisos tercers, I'acord designa uns despatxos de
duana comunitaris (Barcelona, Madrid, la Farga de Moles, L'Hospitalet, Perpinya, la Tor de Querol,
Tolosa-Blaganc i Tolosa-Portet) i la CEE reemborsa al Govern d'Andorra el 90% dels drets a la
importacio recaptats en aquests despatxos.

La unio duanera per als productes industrials s'inspira en el sistena que Franca aplicava ante-
riorment ("afrancesament") i per tant no revoluciona les formalitats duaneres que ja coneixen els
operadors. De fet es comunitaritza ('anterior sistema frances.

Andorra haura d'aplicar tambe la poiitica comercial comuna que la CEE dissenyi davant pai-
sos tercers. La unio duanera es objecte del Titol I de l'acord CEE-Andorra.

2) Regint de pals tercer per als productes agricoles

EIs articles 1l i 12 de ('acord estan dedicats a] regim de productes no coberts per la unio
duanera, que son els productes dels capitols I al 24 del Sistema Harmonitzat, es a dir, els produc-
tes agricoles. El regim de pals tercer es el que aplica I'acord als productes agricoles. Aquest regim
es aquell que la CEE aplica als productes que procedeixen de paisos tercers o que hi son destinats.
Com a consequencia d'aquest regim, les exportations andorranes de productes agricoles destinats
a la CEE estan sotmesos a la politica comercial comuna relativa al sector agricola i, en contrapar-
tida, les importations andorranes de productes agricoles de la CEE es beneficien de les restituci-
ons agricoles.

L'Acord atorga una solucio especifica per al tabac, producte especialment sensible en
I'economia andorrana, que intenta conciliar els interessos de la industria tabaquera andorra-
na amb els de la industria comunitaria. El plantejament initial de la CEE era el d'incloure el
tabac dins de la unio duanera. Finalment, I'acord ha exclos el tabac de la unio duanera de tal
manera que la seva importacio no paga la TEC (Tarifa Exterior Comuna)i en compensacio
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els productes comunitaris fabricats a partir del tabac gaudiran d'un tipus preferencial del 60%
en ser importats a Andorra.

3) Augment de les franquicies de viatgers

Les franquicies de viatgers son les quantitas o el valor de mercaderies que els viatgers poden
portar amb ells, sense pagar ni drets ni taxes quan travessen una frontera. Les franquicies que
aplicara la CEE als viatgers que marxin d'Andorra augmenten considerablement en relacio als
que aplica la CEE a la resta de casos.

A partir de I' l d'abril de 1994 les franquicies de viatgers han augmentat considerablement, en
virtut d'un reglament aprovat per la UE el 15 de febrer de 1994. Una persona podra entrar a la UE
articles de paisos tercers sefnpre i quan el seu import no superi els 175 Ecus, import que es triplica
en el cas d'Andorra, segons el previst en 1'acord CEE-Andorra. Aixi els espanyols que vagin de
compres al Principat poden adquirir productes per valor de 84.400 pessetes sense haver de pagar

cap dret duaner, des de I' l d'abril de 1994.

4) Implications fiscals

El Principat d'Andorra segueix gaudint d'una llibertat fiscal total. Ara be, el regim d'unio
duanera amb la CEE ha obligat a introduir canvis en 1'estructura fiscal indirecta andorrana, ja que

esta prohibida tota discriminacio fiscal entre productes importats i productes industrials nacio-

nals. La CEE amb el sistema de 1'IVA ja complia aquest requisit. El Principat d'Andorra, per
adaptar-s'hi, va haver de modificar el seu sistema de recaptacio de taxes sobre mercaderies. Va

suprimir el dret de duana que recaptava anteriorment i va introduir un Impost sobre Mercaderies

lndirectes (IMI) que Brava la produccio interior al mateix nivell que les importations i aixi elimi-

na Iota discriminacio.

D'altra banda el regim de pals tercer per als productes agricoles ha suposat dues implications

fiscals directes relatives als drets de duana cobrats per Andorra sobre les importations. Una fa

referencia a la preferencia aranzelaria per al tabac manufacturat comunitari abans esmentada (el

60% de la tarifa corresponent al tabac manufacturat de paisos tercers) i I'altra exigeix que Andorra

no introdueixi discriminations enre algunes begudes alcoholiques.

5) Dispositions comunes, generals i finals

L'acord CEE-Andorra to una durada indefinida, si be les parts, en un termini de tine anys,
examinaran els resultats de la seva aplicacio i, en cas necessari, obriran negotiations amb l'ob-

jecte d'introduir modificacions. L'acord pot ser denunciat mitjancant notificacio escrita d'una

part a I'altra part contractant i en tal cas deixara d'entrar en vigor sis meson despres de la notificai-
co. L'acord preveu la figura d'un comite mixt per la seguiment de I'acord.

Segons el Govern d'Andorra el funcionament de I'acord no ha tingut cap problema important.
L'esfor4 d'adaptacio i de modernitzacio, tant de les administrations concernides com dels opera-
dors, ha estat molt important pero no ha generat cap dificutat de funcionament.

El Pla Estrategic d'Andorra de 1993

El Pla Estrategic va ser presentat el febrer de 1993 pel aleshores Cap de Govern Oscar Ribas.

La filosofia que l'inspira es el liberalisme: "L'estrategia d'Andorra es fonamenta en un pensa-

ment liberal". El diagnostic de la situacio es basa en un analisi de riscs i d'oportunitats en els

entorns geografic i economic. L'objectiu general, les capacitate fonamentals, els sectors i les

politiques partials del Pla Estrategic es poden contemplar en el quadre de la pagina adjunta.
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El Pla d ' Accions d'Andorra de 1994 , posterior al Pla Estrategic

Despres de la realitzacio del Pla Estrategic I'any 1993, en el que es van marcar les grans limes

estrategiques per a Andorra, l'objectiu del Pla d'Accions de 1994 era traduir aquelles grans limes

estrategiques en accions concretes.

El contingut essencial del Pla d'Accions es doble:

1) Concreta l'estrategia de tres sectors prioritaris de I'economia andorrana: El turisme, el co-

merc i I'ensenyament.

2) En 1'ambit de noves branques, tracta la questio de la participacio de capital estranger a les

empreses andorranes.

Sobre el turisme el Pla diu que "es i sera la principal activitat economica generadora de riquesa

per a Andorra." Sobre el comers el Pla manifesta que "una conclusio previa es que ha deixat de

ser el principal motor de I'economia andorrana i les motivacions que fan que que la gent viatgi a

Andorra son diverses. Tot i aixo, el comers continua tenint una gran importancia com a comple-

ment imprescindible per a determinar l'atractiu turistic global". L'ensenyament es considera un

sector clau.

Per altra banda el Pla d'Accions tracta de les possibles modificacions al limit del 33% de

participacio estrangera en les empreses andorranes, limit que la legislacio vigent establia de ma-

nera generalitzada, llevat de possibles excepcions en casos d'interes public i social. El Pla d'Ac-

cions distingeix entre:

I) Societats del tipus A: Manteniment als nivells actuals de la restricccio de participacio de

capital estranger, per tractar-se de sectors en els que ja competeixen les empreses andorranes,

com son el turisme, el comers, el sector inmobiliari, el sector financer i les assegurances.

2) Societats del tipus B: Sectors no coberts per empreses andorranes. El capital estranger

autoritzat es fins el 100%.

3) Societats del tipus C: Exclusivament destinades a 1'exportaci6, principalment de serveis i

de propietat intellectual, sense limit de participaio de capital estranger i tractament fiscal diferen-

ciat.

Resum i conclusions

Comentarem finalment tres questions: Les opcions de futur per a Andorra, els perills i les

oportunitats.

Opcions de fi4tur per a Andorra

Andorra, a traves del seu Pla Estrategic i Pla d'Accions, opta clarament pels serveis, especial-

ment pels d'alt valor afegit. El servei prioritari es el turisme i el comers corn a sector supeditat at

turisme. Es desitjen nous serveis d'exportacio i de propietat intellectual, aixi com un sector fi-

nancer fortament especialitzat, que no provoqui cap mena de malestar als dos Estats veins d'Es-

panya i Franca.

Andorra opta tambe per la qualitat, per un entorn ambiental de qualitat i per un sistema educa-

tiu de qualitat. Es preten una Andorra selectiva, competitiuva i de qualitat.

Pei-ills

-Inestabilitat politica.

-Possible mal plantejament de la inmigracio. "Aixo ho condiciona tot" ha dit resentment un alt

carrec del Govern andorra.
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-Possible trencament de 1'equilibri entre Franca i Espanya. Avui Espanya domina clarament per
residents, per activitat bancaria i per idioma, amb el catala i el castella. Possible malestar de Franca o
Espanya per la questio financera. Cal evitar sospites de frau fiscal, de delinquencia i de blanqueig
internacional de diners.

-Excessiva pressio fiscal. Cal controlar la despesa publica. Pero no es pot desatendre tot el que
fa referencia a la formacio. Cal saber-se dotar d'una administracio publica petita i eficac. Cal
evitar la petita delinquencia comercial i la falta d'acolliment dels visitants.

Oportunitats

Andorra pot arribar a ser, tal com preten, un pais de qualitat, de persones i entorn. La Unio
Europea ofereix la possibilitat de millorar substancialment I'acord existent CEE-Andorra. Es
poden negociar acords de doble imposicio amb Franca i Espanya. Es pot potenciar I'ensenyament
empresarial en general i turistic en particular, fent d'Andorra una petita Suissa. Els serveis relaci-
onats amb la sanitat i la salutes poden potenciar clarament. La qualitat en I'acolliment al visitant
es essencial. L'atencio a la tercera edat ofereix grans possibilitats (residencies geriatriques). L'atrac-
cio de personalitats de relleu internacional com a residents es pot potenciar encara mes.
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