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1. L’entorn i el medi natural (frega un 17%)

2. La segureta gairebé un 13%)

3. Una fiscalitat competitiva arribant pràcticament a un 6%)

4. La petita dimensió geogràfica del país (una mica més del 5%)

5. Les infraestructures turístiques (fregant un 5%)

6. L’oferta comercial i els horaris d’obertura comercial (una mica més

del 4%)

7. La idiosincràsia i la independència que caracteritza la població

nacional (un 4%)

8. Les estacions d’esquí (gairebé un 4%)

9. La diversitat i l’agenda d’activitats culturals, esportives i de natura

(per al 3,7%)

10. La climatologia (poc més del 3% dels enquestats)





1. Els accessos i els transports internacionals, incloent aeroport, heliport, 

tren, autobusos... (una mica més del 7% dels enquestats)

2. El sobredimensionament, l’obsolescència, la carestia i la manca de 

coordinació de les Administracions públiques (per a gairebé un 6%)

3. La manca d’estratègia i de planificació i les polítiques econòmiques, 

socials, turístiques i d’infraestructures a nivell de país (per a més d’un 5%)

4. La mobilitat, el trànsit i el transport interior (per al 4,5% de la població)



5. La mà d’obra i el nivell de formació dels treballadors (una mica més del 

4,5%)

6. El creixement anàrquic, l’urbanisme insostenible i les infraestructures 

descontrolades (per a gairebé el 3,5%)

7. El marc legal i normatiu que crea inseguretat jurídica i financera (per al 

3,2%)

8. Un comerç poc diversificat, obsolet i cada cop menys competitiu (més del 

3%)

9. L’individualisme, l’egoisme, el conservadorisme, l’immobilisme de la 

població i dels estaments (per a gairebé el 3%)

10. L’excessiva dependència i la imitació de l’estranger, i molt concretament 

d’Espanya (per a quasi el 2,5% dels enquestats)





1. Andorra pot esdevenir una referència europea i/o mundial en els 

esports de neu (per a més d’un 16%)

2. Una competitivitat fiscal ben gestionada en relació a l’entorn és una 

gran oportunitat (per a més del 10%) 

3. Andorra pot esdevenir un referent com a país saludable, amb qualitat 

de vida, amb un entorn natural i molta seguretat ciutadana (gairebé un 

9%)

4. Projecta el país com un Smart country, com un laboratori d’idees i un 

aparador de noves tecnologías (una mica més del 5%)

5. Potenciar l’obertura, la diversificació econòmica i les inversions 

estrangeres (un 4%)



6. Agilitzar i facilitar la gestió de les Administracions del país, en acord amb 

la seva dimensió geogràfica (gairebé un 4%)

7. El fet que la demanda dels mercats exteriors sigui creixent en l’àmbit de 

l’ecoturisme de qualitat, així com de les activitats relacionades amb 

l’agricultura i l’ecologia, és considerat com una oportunitat pel país (per un 

3,6% dels enquestats)

8. 3,4% de les persones enquestades veuen en positiu la imatge històrica 

d’un model comercial competitiu, amb preus més baixos en relació als 

altres països

9. També la creixent demanda turística d’oferta cultural és percebuda com 

una oportunitat per part del 3% dels enquestats

10. Finalment, gairebé un 2,8% dels enquestats creuen en la proactivitat a 

l’hora de captar nous residents amb valor afegit.





1. Més d’un 14% creu que l’amenaça principal és el turisme low cost

2. Un 13,5% opina que la pèrdua d’identitat nacional és una amenaça molt

greu

3. Per a més del 8% el canvi de model econòmic constitueix un perill

4. Els canvis i la sostenibilitat mediambiental preocupen a més del 7% dels

enquestats

5. Gairebé un 6% dels residents creuen que les vies d’accés al país són

unes amenaces pel seu bon desenvolupament

6. L’increment de competidors a Europa (i al món en general) en l’àmbit

turístic i comercial, és percebut com una amenaça per un 5,3%



7. El pressupost i les finances de l’Estat són mencionats com a amenaça

pel 4,6% dels enquestats

8. La manca i la dificultat en la contractació de professionals és la

preocupació de gairebé un 4%

9. La manera de fer dels polítics també és percebuda com una amenaça

pel 3,7% dels enquestats

10. Finalment, la banca i el sistema financer també és mencionat com una

amenaça per un 3,7%.























Els sectors públic i privat units per un interès comú han de fer 

possible la materialització i concreció d’una nova Marca Andorra, una 

marca de tots i per a tots, amb el passat com a digna referència, el 

present com a realitat materialitzada en l’esforç diari i el futur com el 

més noble dels objectius, per als que som i per a les generacions que 

ens succeiran




