
a Cambra de Co-
merç va presentar
recentment l’infor-

me econòmic del 2015. Com-
parteixen les seves conclu-
sions?
Sí, les compartim pràctica-
ment en el 100%, perquè al
cap i a la fi les opinions que té
la Cambra i les que té la CEA
van pràcticament en la matei-
xa direcció, malgrat que són
dos organismes amb funcions
clarament diferenciades.

La situació actual convida a
l’optimisme?
El més important és que, sor-
tosament, ja hem deixat enre-
re la fase de negativisme que
teníem fa un, dos o tres anys
enrere. La crisi ha estat llarga,
molt dura, i difícil de superar.
Però crec que encara estem
en un període d’estaciona-
ment, no d’un creixement que
es pugui palpar en el dia a dia
del carrer. Si agafem les ma-
croxifres de l’informe de la
Cambra, i les del Govern, sí
que veiem que hi ha petits
creixements. Però d’aquí a
parlar de creixement generalit-
zat, no m’atreviria a dir-ho. Per
parlar de creixement hauríem
d’estar per sobre dels 0,8% i
els 1% actuals. M’agradaria
poder parlar com a mínim, de
creixements del 3% o el 4%.

En quins sectors es percep
una major recuperació?
Sembla que s’ha reactivat el
sector del turisme, especial-
ment en tot el que té a veure
amb hoteleria o restauració.
En el sector hoteler, per exem-
ple, s’ha iniciat una política
de preus no tan agressiva. Pe-
rò un altre àmbit que va molt
lligat al turisme, com el co-
merç, de moment encara no
nota una recuperació impor-
tant. Continua patint, i jo diria
que el fet que els visitants
d’Andorra tinguin una mica
més de poder adquisitiu, fa
que això repercuteixi en les
primeres necessitats: allotja-
ment, alimentació, restaura-
ció... però no en les compres.

La construcció, després de
tocar fons, també sembla
que es va reactivant...
Sí, comença a respirar una mi-
ca, i es veu per exemple en el
fet que hi ha més ofertes de
treball per a aquest sector. En
això també hi té a veure l’im-
puls que s’ha donat al pla Re-
nova, i al fet que es tornen a
activar importants construc-
cions d’obra pública. Gràcies
a tots aquests factors, la
construcció ja comença a veu-
re el final de la caiguda, des-
prés de ser el sector que més
ha rebut durant la crisi.

XAVIER PUJOL
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XAVIER ALTIMIR El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA)
analitza l’actual context econòmic i desgrana alguns reptes de futur del sector.

“JA HEM DEIXAT ENRERE LA FASENEGATIVISTA DELS ÚLTIMS ANYS

LA MALA IMATGE
PEL ‘CAS BPA’ NO

ES DILUIRÀ EN
QUATRE DIES
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Sense la crisi de BPA la nos-
tra economia hauria comen-
çat a recuperar-se abans?
Aquest afer ha tingut, evident-
ment, una repercussió negati-
va a tots els nivells, perquè
ha fet tremolar fins i tot el
sector financer del país. Tam-
bé ha tingut un efecte directe
sobre la inversió estrangera.
El fet que apareguin unes no-
tícies poc agradables ha fet
que algunes de les persones
o empreses que podien estar
interessades a venir a Andor-
ra, hagin decidit aturar el pro-
cés. Ara ens toca tornar a tre-
ballar a tots, sector públic i
privat, en una marca Andorra
per transmetre que aquest és
un país nou, modern, on l’am-
bient o l’escenari és propici
per al món dels negocis.

Els efectes del ‘cas BPA’ en-
cara es fan notar?
Sí, perquè aquesta mala imat-
ge no es diluirà en quatre

dies. Però de tota manera, a
partir d’ara hauríem de co-
mençar a notar un major inte-
rès a invertir a Andorra, propi-
ciant-lo amb campanyes
importants, tant de tasca di-
plomàtica com de missions
empresarials.

En tot cas, la inversió estran-
gera és una realitat.
És cert, i sense els efectes
de la inversió estrangera dels
darrers anys, potser el creixe-
ment del PIB del 2015 hauria

estat negatiu. La inversió fo-
rana ha tingut una repercus-
sió de prop del 3% en el PIB
andorrà, i ha fet que hi hagi
un creixement global del
0,8%.

Els inversors tenen prou sen-
sació de seguretat jurídica?
Crec que encara no generem
la suficient seguretat jurídica i
la suficient confiança per a
les inversions.

Per quin motiu?
La prova la tenim que fa pocs
dies ja s’ha parlat de modifi-
car algunes deduccions de
l’impost de societats... i fa
uns mesos vam tenir un aug-
ment de les cotitzacions a la
CASS... totes aquestes coses
fan que es creï un ambient
que no justament va en la di-
recció de donar seguretat jurí-
dica. Fa quatre dies que hem
elaborat unes lleis i una ober-
tura econòmica, i al tercer o

quart any ja estem canviant
algunes regles del joc.

Predomina alguna tipologia
d’inversor forà?
És força variable. Hi ha des
de regularitzacions, és a dir,
negocis que ja eren a Andorra
però a través d’un presta-
noms, fins a d’altres que real-
ment s’hi han instal·lat. A la
CEA estem rebent molta gent
que s’interessa per venir al
país, justament per trobar-hi
un suport a l’hora de poder
establir-se. I pel que fa al ti-
pus d’empresa hi ha una mi-
ca de tot. Puc dir que la gran
majoria és d’Espanya, més
d’un 50%, el 16% de França, i
la resta d’altres països. Crec
que aquest és un dels punts
a millorar. Hauríem de donar a
conèixer Andorra molt més
lluny, no només al nostre en-
torn. El món no s’acaba a la
Unió Europea, i el recorregut
que té per davant Andorra a

SENSE LA INVERSIÓ
ESTRANGERA, EL PIB

DEL 2015 HAURIA
ESTAT NEGATIU

EMPRESA ANDORRANA10



l’hora d’atreure inversió és
molt gran, el problema és que
no ens coneixen. Per això, la
necessitat de promocionar la
marca Andorra.

La CEA té previstes missions
empresarials per dur a terme
aquesta promoció?
Recentment, durant una visita
a Madrid, vam tenir l’oportuni-
tat d’acompanyar l’ambaixa-
dor Jaume Gaytan en una tro-
bada amb l’ambaixador d’Iran
a Espanya. A partir d’aquesta
trobada, l’agregat comercial

de l’ambaixada iraniana ha or-
ganitzat una jornada aquí a
Andorra, el dia 4 de novem-
bre, per explicar les oportuni-
tats de negoci que hi pot ha-
ver a l’Iran per a empresaris
andorrans, i viceversa. Pel
que fa a les nostres missions
empresarials, vam decidir atu-
rar-les durant el darrer any,
arran del cas BPA. Ara és el
moment de reprendre aques-
ta tasca.

La patronal està participant
de manera activa en el pro-

cés d’acostament del país a
la UE. Estan satisfets de la
tasca que s’està fent?
És molt important que tant a
nosaltres com als sindicats
se’ns escolti i se’ns deixi par-
ticipar. El cap de govern ja
ens va avançar que bona part
de les nostres demandes se-
rien preses en consideració, i
de moment ho està acom-
plint, perquè ens ha facilitat
tota la informació sobre l’es-
tat de les negociacions, im-
prescindible per poder-hi
col·laborar i aconseguir que

aquest acord sigui el màxim
de favorable per al país i les
empreses andorranes.

Hi ha qüestions sensibles,
com ara l’acord duaner o la
lliure circulació de mercade-
ries. Creu que es respectaran
aquestes especificitats?
Encara hi ha molta incertesa.
Hem de tenir en compte que
Europa està molt revoluciona-
da. Aquest escenari fa que el
procés potser sigui més lent i
Andorra s’ho pugui mirar d’u-
na manera més tranquil·la,
també amb expectació de
veure què passarà amb el cas
de la sortida de la Gran Bre-
tanya, i amb altres països que
també estan negociant
acords d’associació similars.
En tot cas, sempre he dit que
Andorra ha de ser el país que
tingui el millor acord duaner
com a Estat tercer de la UE.
Això vol dir que hem de ser
molt hàbils a l’hora de nego-
ciar, fent demandes que si-
guin sostenibles i justes, i
que evidentment no perjudi-
quin cap de les dues parts.

Quins projectes té la CEA a
curt termini?
Puc avançar que hi haurà no-
ves comissions i noves fines-
tres per treballar qüestions
que fins ara no s’havien trac-
tat, especialment relaciona-
des amb la formació. I quan
em refereixo a formació vull
dir la que es fa en el si de les
empreses, formació continua-
da molt lligada a les necessi-
tats de l’empresari.

HEM DE SER MOLT
HÀBILS A L’HORA

DE NEGOCIAR AMB
LA UNIÓ EUROPEA
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