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activ. activitat/activitats

adm. administració

a/e adreça electrònica

CASS Caixa Andorrana de Seguretat Social

! euro

FP formació professional

g grams

ºC graus centígrads

h hores

ha hectàrees

hab. habitants

hab./Km2 habitants per quilòmetre quadrat

kg quilograms

km quilòmetres

Km2 quilòmetres quadrats

kWh quilowatts hora

l litres

m metres

m2 metres quadrats

min minuts

ml mil·lilitres

mm mil·límetres

MWh megawatts hora

n.c. no es pot calcular

n.d. no disponible

OCDE Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic

PIB producte interior brut

s/ sobre

seg. social seguretat social

% tant per cent

tel. telèfon

tpm tant per mil

UE Unió Europea

UEM Unió Econòmica i Monetària

var. taxa de variació interanual

Símbols i  abreviatures
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PRINCIPALS TRETS CARACTERÍSTICS DE L’ECONOMIA ANDORRANA

Andorra és un país europeu avançat, amb una economia de lliure mercat, oberta, flexible
i poc regulada. El PIB per capita andorrà se situa entorn dels 31.000 euros, nivell superior
a la mitjana europea i al d’Espanya i similar al de França. L’activitat econòmica d’Andorra
està orientada principalment als serveis, igual que a la resta d’economies europees.
Aquest sector concentra el 90% de les empreses del país i el 83% de l’ocupació, el nivell
més elevat entre tots els països de l’Europa Occidental i Oriental.

El comerç i el turisme representen prop de la meitat de l’ocupació del sector serveis a
Andorra, que rep entorn de 8,5 milions de visitants l’any, majoritàriament espanyols i
francesos. Per aquest motiu, l’evolució econòmica d’Andorra presenta una forta
dependència de la conjuntura exterior, principalment de les economies espanyola i
francesa. La limitada producció nacional de manufactures se supleix amb unes
importacions elevades per atendre la demanda interna i, sobretot, la demanda dels
visitants estrangers al país. Aquest fet es tradueix en una ràtio d’importacions per capita
molt elevada, només superada a la UE-27 per Luxemburg, Bèlgica, els Països Baixos i
Àustria, que posa de manifest l’elevat grau d’obertura exterior de l’economia.

Un altre sector estratègic per al país és el sector financer, el qual ha estat fruit d’una profunda
reforma els darrers anys per complir amb les exigències de l’OCDE i fer front als problemes derivats
de la crisi financera internacional iniciada el 2008. Andorra també disposa d’una àmplia oferta de
serveis professionals (advocats, economistes, assessors, enginyers, etc.), tant a empreses com a
particulars, que permeten un desenvolupament ple de l’activitat econòmica dintre del Principat. A
més, cal destacar la participació del sector públic a l’economia, que ha anat en augment els darrers
anys, si bé aquesta encara és força inferior a la de les economies europees.

L’economia andorrana ha experimentat un procés d’obertura creixent a l’exterior durant
les dues darreres dècades. Així, el 1991 es va establir una unió duanera amb la Unió
Europea, on actualment es destinen el 90% de les exportacions i d’on provenen el 91%
de les importacions. Aquest pas ha anat seguit de múltiples acords amb altres

institucions de manera que actualment Andorra forma part de 23 organismes
internacionals, entre els quals destaquen l’Organització de les Nacions Unides, la Unesco,
el Consell d’Europa, l’Organització Mundial del Turisme, l’Organització Mundial de la Salut,
l’Organització Internacional de la Francofonia o la Secretaria General Iberoamericana,
entre d’altres. Andorra també té l’estatus d’observador a l’Organització Mundial del
Comerç des de l’any 1997.

EVOLUCIÓ ECONÒMICA RECENT

La forta crisi econòmica que pateixen les economies desenvolupades, i en major mesura
l’europea, des de l’any 2008, també ha arribat a Andorra, on el PIB va registrar un
descens el 2010, per tercer any consecutiu, del 3,4% real, segons apunten les
estimacions oficials, publicades per primer cop el 2011. Aquest retrocés s’emmarca en
una tendència a la pèrdua de dinamisme iniciada el 2005, després d’haver viscut un llarg
període d’expansió econòmica entre 1997 i 2004, amb un creixement mitjà del PIB
superior a les mitjanes espanyola, francesa i europea.

La caiguda de l’activitat econòmica es posa de manifest també en l’evolució d’altres
indicadors econòmics rellevants com el nivell d’ocupació del país (-4,0% el 2010) o el
nombre d’empreses (-1,4%), i ha frenat el flux d’immigració que tradicionalment atreia
el país per fer front a les seves necessitats de mà d’obra, davant la limitada oferta de la
població autòctona.

La crisi s’explica, principalment, per la caiguda del turisme i de la construcció, sectors que
impulsaven, al seu torn, l’activitat d’altres sectors relacionats, com el comerç i la indústria.
En aquest context, les autoritats han adoptat diverses mesures de reactivació econòmica
—incloent incentius fiscals— i de reforma estructural, per impulsar l’activitat, generar nous
factors d’atracció econòmica, modernitzar la legislació mercantil i transformar el model
de creixement cap a un de més sostenible i sustentat en el capital humà, la competitivitat
i el coneixement.
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27Activitat i demanda
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

(1) Inversió creditícia neta a clients.
(2) A partir del mes de maig de 2009, s’ha modificat la metodologia de càlcul del nombre de visitants al país. L’aplicació de la nova
metodologia ha obligat el Departament d’Estadística del Govern a elaborar uns índexs a partir dels quals ha estimat la variació del
nombre de visitants.
(3) Inclou els capítols 84 i 85, segons la classificació de la Duana andorrana.
(4) Inclou els capítols 25, 68, 72 i 73, segons la classificació de la Duana andorrana.

Entre aquestes mesures destaquen l’aprovació de la Llei d’inversions estrangeres, que
suposa un pas endavant en l’obertura de l’economia andorrana a la inversió estrangera;
la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada que, entre altres qüestions, crea
un registre de societats mercantils i l’obligació de sotmetre els comptes anuals a auditoria
a partir d’una certa dimensió; i la Llei de la comptabilitat dels empresaris, que estableix
l’obligació dels empresaris de presentar els comptes al Registre i que ha estat
desenvolupada amb l’aprovació d’un Pla general de comptabilitat.

Paral·lelament, l’economia andorrana continua mostrant els darrers anys un elevat
dinamisme en l’adaptació de les noves tecnologies, amb un creixement molt important de
l’ús d’Internet —fins a assolir uns nivells de penetració superiors a la mitjana europea—,
fet que s’hauria de deixar notar en una millora progressiva de la productivitat i hauria de
contribuir a impulsar la competitivitat de l’economia en el futur.

Síntesi d’indicadors d’activitat i demanda
Activitat 2010 Var. 10/09
PIB (milions d’euros i var. real) 2.636 -3,4
Empreses (nombre) 8.781 -1,4
Assalariats (nombre) 39.393 -4,0

Primari 152 2,9
Indústria 1.851 -3,7
Construcció 4.657 -13,9
Serveis 32.733 -2,4

Consum d’energia elèctrica (MWh) 580.179 1,8
Matriculacions de vehicles (unitats) 2.893 3,8
Crèdit entitats bancàries (milions d’euros) (1) 7.062 3,5
Visitants (nombre) (2) 8.551.264 -5,4

Sector exterior (milions d’euros) 2010 Var. 10/09
Exportacions 40,93 -10,2
Importacions 1.141,70 0,4

Importacions de béns d’equip (3) 138,85 -14,1
Importacions de materials de construcció (4) 38,00 -17,4

Demanda 2009 Var. 09/08
Despesa total de les llars residents (milions d’euros) 1.451 -9,3
Despesa total mitjana per llar (euros) 42.541 -14,0

Evolució del PIB i de l’ocupació
Taxa de variació anual (%)

-2

Font: Caixa Andorrana de Seguretat Social / Departament d’Estadística. Govern d’Andorra.
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Ensenyament

Habitatges, aigua, electricitat i calefacció

Transport

Béns i serveis diversos

Aliments, begudes i tabac

Esbarjo, espectacles i cultura

Salut (pagats i no retornats)

Hotels, cafès i restaurants

Mobles, estris i serveis per a la llar

Vestit i calçat

Distribució de la despesa total de les llars residents per grups de productes - Any 2009

25,8%

8,3%

13,1%

12,2%

6,0%

3,5%

7,8%

4,4%

17,7%

1,2%

Font: Departament d’Estadística. Govern d’Andorra.
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MERCAT DE TREBALL

La població ocupada a Andorra és de 39.393 persones l’any 2010, que representen el
64,1% del total de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquest nivell d’ocupació està en línia
amb la mitjana europea, tot i la reducció que ha patit els darrers cinc anys deguda a la
crisi econòmica.

Per sectors, el de serveis és el més important, amb el 83,1% dels ocupats. El segueixen
la construcció (11,8%) i molt més lluny la indústria (4,7%), mentre que el sector primari
representa un escàs 0,4% de l’ocupació. Entre les activitats terciàries, destaca el volum
de població ocupada en el comerç (30,5% del total d’assalariats al sector serveis) i en
activitats directament relacionades amb el turisme, com és l’hoteleria (15,1%). També
és rellevant el pes de l’ocupació a l’Administració pública i a les activitats immobiliàries,
de lloguer i serveis empresarials —de l’ordre del 13% en ambdós casos—, i el de les
activitats de caire social (educació, sanitat i altres serveis socials), que en conjunt
representen el 14,6% del total d’assalariats a Andorra.

L’elevada presència d’activitats terciàries a l’economia i, sobretot, de les vinculades al
turisme comporta l’existència d’uns models de contractació flexibles i una elevada
estacionalitat de l’ocupació. En aquest context, la distribució de la població per situació
laboral mostra que, segons dades de 2010, el 52% són assalariats i el 6,3% són
empresaris o autònoms, mentre que el percentatge de població en situació de
desocupació és mínim —només l’1,8% de la població estava en situació de buscar feina
l’any 2010.
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Distribució dels assalariats per sectors - Any 2010

28,7%

Font: Caixa Andorrana de Seguretat Social / Eurostat.

4,7%

66,6%

16,5%

83,1%

0,4%

Primari
Indústria i construcció
Serveis

Primari
Indústria i construcció
Serveis

Andorra UE-27
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(1) Població assalariada sobre la població de 15 a 64 anys.
Font: Caixa Andorrana de Seguretat Social / Eurostat.

                                                                 Andorra UE-27

2009 2010 2010
Taxa d’ocupació(1) 67,1 64,1 64,1

Nombre d’assalariats per sectors (mitjana anual)

Andorra
2010 Var. 10/09 % s/total

Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 152 2,9 0,4
Indústries extractives 3 -25,5 0,0
Indústries manufactureres 1.687 -4,4 4,3
Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua 161 4,6 0,4
Construcció 4.657 -13,9 11,8
Comerç i reparació de vehicles de motor (…) 9.977 -3,7 25,3
Hoteleria 4.956 -3,5 12,6
Transport, emmagatzematge i comunicacions 1.185 -2,9 3,0
Sistema financer 1.671 -1,5 4,2
Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials 4.132 0,4 10,5
Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria 4.487 -4,5 11,4
Educació 584 -1,6 1,5
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.762 3,9 4,5
Altres activ. socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals 2.419 -1,1 6,1
Llars que ocupen personal domèstic 1.326 -2,0 3,4
Organismes extraterritorials 26 16,6 0,1
Treball domèstic a la comunitat (comunitat de propietaris) 206 2,9 0,5
Declarant voluntari sense activitat (voluntaris) 1 -40,0 0,0
Total 39.393 -4,0 100,0

Assalariats sector privat

Assalariats sector públic

Empresaris i autònoms

Estudiants

Jubilats i pensionistes

Mestressa de casa

Busca feina

Altres

Distribució de la població per situació laboral - Any 2010

Font: Departament d’Estadística. Govern d’Andorra.
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PREUS i COSTOS

La inflació andorrana mostra una evolució molt compassada amb el comportament dels
preus de consum a les economies veïnes i, molt especialment, amb Espanya. Des que
l’any 1998 es va iniciar a Andorra el càlcul de l’índex de preus de consum (IPC), la inflació
mitjana ha estat del 2,6% anual, una evolució relativament moderada i lleugerament
inferior a l’espanyola (2,8%), tot i que superior a la de la zona euro (2%) i a la de França
(1,8%) en el mateix període.

L’any 2011 la inflació andorrana ha estat del 2,5%, un nivell que continua en línia amb
la seva tendència històrica i proper als registres d’Espanya (2,4%) i de la mitjana de la
zona euro (2,7%).

Pel que fa als costos laborals, a Andorra no hi ha un procés de negociació col·lectiva
que estableixi anualment els nivells salarials. Destaca la fixació d’un salari mínim
per a tots els segments d’activitat, que s’actualitza anualment, segons l’evolució de
la inflació. El salari mínim establert per a l’any 2011 és de 5,36 euros per hora (uns
929 euros mensuals amb una jornada laboral de 40 hores setmanals).

El salari mitjà d’un treballador andorrà ha crescut a un ritme anual del 4,5% des de l’any
1998 i actualment és de 1.949,35 euros al mes. Per branques d’activitat, els salaris
mitjans de la indústria manufacturera són un 2% superiors al salari mitjà del conjunt de
l’economia, mentre que els salaris de la construcció se situen entorn de l’1,5% per sota.
Igualment, els salaris dels serveis de mercat són, majoritàriament, inferiors, entre un 6%
i un 24% a la mitjana. Fora d’aquest ventall, destaquen, per sobre, el salari del sistema
financer, més del doble de la mitjana general, i el de les activitats vinculades al sector
públic, com la producció d’energia elèctrica, gas i aigua —un 67% més elevat—,
l’Administració pública pròpiament dita —un 24% més elevat— i la sanitat i l’educació —
entre el 18% i el 6% més elevat. A l’extrem oposat se situen les activitats primàries, les

llars que ocupen personal domèstic i el treball domèstic a la comunitat, amb uns salaris
mitjans un 25%, un 38% i un 41% inferiors, respectivament, a la mitjana general.

2010 2011
Índex general de preus de consum (var. anual a desembre) 1,6 2,5
Índex subjacent de preus de consum (var. anual a desembre) -0,1 0,5

Salaris mitjans per sectors (euros) 2010 Var. 10/09
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 1.461,48 2,1
Indústries extractives 3.036,48 28,0
Indústries manufactureres 1.985,78 -0,6
Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua 3.260,46 1,2
Construcció 1.919,58 -0,6
Comerç i reparació de vehicles de motor (…) 1.687,64 1,0
Hoteleria 1.472,57 0,3
Transport, emmagatzematge i comunicacions 2.181,08 1,8
Sistema financer 4.380,86 3,9
Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials 1.838,15 -0,5
Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria 2.417,51 4,3
Educació 2.070,55 1,8
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 2.306,96 0,3
Altres activ. socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals 1.683,36 1,3
Llars que ocupen personal domèstic 1.217,26 3,8
Organismes extraterritorials 2.407,69 -4,5
Treball domèstic a la comunitat (comunitat de propietaris) 1.142,74 1,5
Declarant voluntari sense activitat (voluntaris) 1.182,19 -23,1
Mitjana 1.949,35 1,4
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Font: Departament d’Estadística. Govern d’Andorra / CASS.



Evolució del preu mitjà del lloguer d’habitatges (en euros)

Rànquing salarial per sectors - Any 2010 (Salari mitjà=100)

Evolució de la inflació a Andorra, Espanya i la UEM
Taxa de variació interanual de l’índex de preus de consum (IPC)*

(*) Índex harmonitzat per a Espanya i la UEM.
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SECTOR PÚBLIC

El sector públic andorrà està constituït per l’Administració general, per set administracions
comunals —una per a cadascuna de les set parròquies en què es divideix el territori
andorrà— i per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). L’Administració general
i els comuns gestionen en conjunt més de 700 milions d’euros de despesa, xifra a la
qual se suma una despesa de la CASS de prop de 250 milions.

Segons dades de l’any 2010, l’Administració general concentra el 83% dels ingressos i
administra el 82% de les despeses del sector públic (sense incloure la CASS) i els
comuns gestionen l’altre 17% i 18%, respectivament. L’any 2010, l’Administració general
ha liquidat els comptes públics amb un dèficit de caixa no financer, per tretzè any
consecutiu, de 53 milions d’euros. En canvi, les administracions comunals en conjunt
han encadenat tres exercicis de superàvit (4,4 milions d’euros el 2010).

La principal font dels ingressos estatals són els impostos indirectes, que actualment
representen el 82% del total d’ingressos no financers, si bé el seu pes s’ha reduït
respecte del màxim assolit el 2006 (87%), a causa sobretot de l’impacte de la crisi en
la recaptació fiscal i, en menor mesura, de la creació d’un nou impost directe sobre les
plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries a partir de 2007. Les taxes i
altres ingressos (14%) i els ingressos patrimonials (4%) són les altres fonts importants
de recursos no financers de l’Estat, mentre que la resta de partides d’ingressos són
menys importants. Quant a la CASS, el total d’ingressos per cotitzacions va assolir un
volum de més de 200 milions d’euros el 2010. En suma, s’estima que la pressió fiscal
a Andorra se situa al voltant del 21% del PIB.

Pel que fa a les despeses, l’Administració general gasta entorn del 65% dels recursos no
financers en despeses corrents (personal, consum de béns i serveis, transferències, etc.).
La resta es destina a inversions reals (16%) i a transferències de capital (18%). En el
cas de les administracions comunals, la inversió representa al voltant de l’11% dels seus
pressupostos de despeses no financeres. Les despeses de personal (46%) i de consum
de béns i serveis (32%) absorbeixen l’altra part important dels recursos dels comuns.

Andorra la Vella és l’administració comunal més gran, en gestionar al voltant del 24% de
les despeses de tots els comuns. Encamp i Escaldes-Engordany són la segona i tercera
en importància, respectivament, amb una cinquena part aproximadament cadascuna del
total de recursos emprats pels comuns. Les segueixen Sant Julià de Lòria i la Massana,
mentre que Canillo i Ordino són les administracions més petites en termes de despesa.

Durant els darrers anys, Andorra ha fet una profunda reforma del seu sistema tributari,
amb la creació de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials
immobiliàries a partir de 2007, el primer impost de caràcter directe del país; l’aprovació
el 2008 d’una Llei d’impostos especials, amb la qual es graven el tabac, els alcohols i
els hidrocarburs i s’avança en l’harmonització de la imposició fiscal indirecta en la
importació andorrana amb els països de l’entorn; i l’aprovació al desembre de 2010 de
tres lleis: la Llei de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals, la Llei de l’impost
sobre societats i la Llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. Aquestes
lleis graven, per primer cop, les rendes econòmiques generades al país amb un tipus
impositiu general únic del 10%, que, en termes comparats amb els països de la UE, se
situa entre els més baixos.
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Administració general

Liquidacions d’ingressos de l’Administració general (milions d’euros)(1,2)

2000 2005 2010   % s/total Var.
2010 10/09

Impostos directes -- -- 1,70 0,6 -2,1
Impostos indirectes 120,04 213,35 248,27 81,7 7,0
Taxes i altres ingressos 15,00 18,73 43,12 14,2 77,6
Transferències corrents -- 0,04 0,02 0,0 -67,5
Ingressos patrimonials 45,07 23,67 10,89 3,6 -16,6
Venda d’inversions reals -- -- 0,001 0,0 -9,1
Total ingressos no financers 180,10 255,79 303,99 100,0 12,1
Actius financers 3,98 0,09 0,05
Passius financers 9,69 260,08 338,21
TOTAL INGRESSOS 193,77 515,96 642,25

Liquidacions de despeses de l’Administració general (milions d’euros)(1)

2000 2005 2010   % s/total Var.
2010 10/09

Despeses corrents 103,03 175,55 233,60 65,4 3,5
Despeses de personal 45,15 72,24 93,37 26,2 4,5
Consum de béns i serveis 25,69 40,28 41,56 11,6 -3,0
Despeses financeres 1,33 5,21 10,69 3,0 -30,0
Transferències corrents 30,86 57,82 87,98 24,6 12,3

Despeses de capital 94,28 120,99 123,34 34,6 -23,9
Inversions reals 42,97 78,88 57,72 16,2 -41,9
Transferències de capital 51,30 42,12 65,62 18,4 4,6

Total despeses no financeres 197,30 296,54 356,93 100,0 -8,0
Operacions financeres 0,60 188,31 246,59
TOTAL DESPESES 197,91 484,86 603,52

Evolució dels ingressos i despeses no financers de l’Administració general (milions d’euros)

Administracions comunals
Saldo pressupostari de les liquidacions (milions d’euros). Superàvit (+) o dèficit (-)

2000 2005 2010
Saldo Saldo Saldo Ingressos Despeses

Canillo -11,64 -0,32 0,30 11,83 11,53
Encamp -7,71 11,08 0,14 26,86 26,72
Ordino 2,07 -4,44 0,61 10,76 10,15
La Massana 1,03 -3,27 0,77 12,68 11,91
Andorra la Vella 0,10 -0,44 1,40 33,06 31,66
Sant Julià de Lòria 2,41 -1,39 0,16 12,64 12,48
Escaldes-Engordany -2,87 -8,77 1,06 25,96 24,90
Total -16,62 -7,54 4,45 133,79 129,35

47Edifici Administratiu del Govern d’Andorra
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Despeses no financeres

(1) Les liquidacions d’ingressos i despeses dels anys 2009 i 2010 són provisionals.
(2) A partir de l’any 2006, en el capítol “impostos indirectes” s’inclouen els cànons, tant de FEDA com d’Andorra Telecom. En exercicis
anteriors els cànons formaven part dels “ingressos patrimonials”.
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Font: Ministeri de Finances i Funció Pública / Departament d’Estadística. Govern d’Andorra / Administracions comunals.
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Caixa Andorrana de Seguretat Social

Liquidacions d’ingressos (milions d’euros)

2000 2005 2010   % s/total Var.
2010 10/09

Cotitzacions socials 99,78 157,35 206,07 93,7 12,8
Taxes i altres ingressos 0,95 0,96 2,68 1,2 29,0
Transferències corrents -- -- 7,50 3,4 524,0
Ingressos patrimonials 12,45 1,57 3,78 1,7 6,8
Alienació d’inversions reals -- 0,01 -- -- -100,0
Total ingressos no financers 113,18 159,89 220,03 100,0 16,1
Actius financers -- -- 26,89
TOTAL INGRESSOS 113,18 159,89 246,92

Liquidacions de despeses (milions d’euros)

2000 2005 2010   % s/total Var.
2010 10/09

Despeses corrents 80,05 123,69 189,00 99,2 6,7
Despeses de personal 2,13 3,14 4,59 2,4 4,7
Consum de béns corrents i serveis 0,87 1,14 1,61 0,8 -6,6
Despeses financeres 1,46 0,13 0,03 0,0 1.654,9
Transferències corrents 75,59 119,28 182,78 96,0 6,9

Despeses de capital 0,72 0,35 1,49 0,8 2,3
Inversions reals 0,72 0,35 1,49 0,8 2,3

Total despeses no financeres 80,76 124,05 190,48 100,0 6,7
Actius financers 0,78 30,95 56,43
TOTAL DESPESES 81,54 155,00 246,91

Font:  Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Edifici de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
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SECTOR EXTERIOR

El Principat d’Andorra és un país molt obert a l’exterior, fet que es posa de manifest en
els importants fluxos d’intercanvi econòmic que es produeixen amb altres països i,
particularment, amb les regions veïnes, espanyoles i franceses. Entre els mecanismes
econòmics de redistribució a Espanya i a França de la renda generada a Andorra
destaquen: la construcció (que importa la gran majoria de materials que utilitza), el
consum directe dels andorrans fora d’Andorra, les compres d’electricitat als països veïns,
la població andorrana que cursa estudis a l’estranger, la inversió directa dels andorrans
fora d’Andorra, les remeses d’immigrants, la possessió per part d’andorrans de residències
secundàries a l’estranger, la participació dels visitants en el consum dels béns públics
d’Andorra i els treballadors fronterers.

A més, hi ha altres canals de redistribució que també actuen, com ara les despeses de
representació del Principat d’Andorra, el consum de serveis d’empreses estrangeres, la
retribució de rendiments del capital per participació d’empreses estrangeres a empreses
andorranes, les primes d’assegurances que reverteixen a empreses estrangeres, les despeses
associades al manteniment d’unitats immobiliàries a l’estranger propietat de persones o
empreses andorranes, despeses en concepte de serveis turístics i de telecomunicacions, etc.

En contraposició a tots aquests fluxos de renda d’Andorra cap a l’estranger, i principalment
cap a les economies veïnes, hi ha tot un conjunt de fluxos de l’estranger cap a Andorra,
derivats fonamentalment del consum de productes i serveis dels no residents.

Comerç exterior
El comerç exterior té un pes molt important sobre l’activitat econòmica d’Andorra i, més
particularment, el volum d’importacions. Així, la demanda interna de béns depèn
fortament de les compres a l’exterior, alhora que el pes relativament reduït de la indústria
en l’economia andorrana comporta un volum d’exportacions bastant menys important.
Com a resultat, Andorra presenta estructuralment un elevat dèficit comercial i una taxa
de cobertura de les exportacions molt baixa (3,6% el 2010), que es contraresta amb els
importants ingressos que provenen de les exportacions de serveis, principalment turístics,
i del consum dels no residents.

Els dos principals socis comercials d’Andorra són Espanya i França. A principis dels anys
noranta, aquests dos països tenien participacions similars en els fluxos de comerç exterior
andorrà, però en els últims anys les relacions comercials amb Espanya han experimentat
un dinamisme més gran que les de França, fet que ha desequilibrat la balança a favor
d’Espanya.

Importacions
Els principals sectors d’importació són el dels productes alimentaris, begudes i tabac amb
un pes del 14,9% l’any 2010, el de maquinària i material elèctric (12,2%), que en gran
part són productes electrònics, i el de productes de les indústries químiques (12%).

Espanya és el primer país proveïdor d’Andorra, d’on provenen el 60% de les compres a
l’exterior, i França és el segon, amb una participació del 18%. La resta de països de la



Andorra
Var.

2000 2005 2010   10/09
Importacions (milions d’euros) 1.105,08 1.441,58 1.141,70 0,4

Importacions Andorra
2000 2005 2010

Principals grups (% sobre total)

Productes alimentaris, begudes i tabac 13,0 13,1 14,9
Maquinària i material elèctric 16,2 18,9 12,2
Productes de les indústries químiques 10,1 10,1 12,0
Productes minerals 5,4 5,6 11,0
Tèxtil 9,1 8,5 10,1
Material de transport 9,1 11,5 7,4

Principals capítols (% sobre total)

Combustibles, olis i ceres minerals; matèries bituminoses 4,4 4,6 10,3
Màquines i aparells elèctrics 10,8 13,0 7,6
Productes de perfumeria o de tocador 7,2 6,8 7,5
Vehicles automòbils, tractors, motos, bicicletes 8,9 11,3 7,4
Vestits i accessoris del vestit, no de gènere de punt 4,7 5,2 6,3
Begudes, líquids alcohòlics i vinagres 5,2 4,1 5,2

Font:  Duana andorrana.

Unió Europea es reparteix un altre 13% de les importacions andorranes i tan sols el 9%
prové de països de la resta del món, entre els quals només els Estats Units i alguns
països d’Àsia tenen alguna rellevància.

Exportacions
Els sectors amb un volum d’exportació més important són el de material de transport,
que té un pes del 23% l’any 2010, la maquinària i material elèctric (20%) i els metalls
comuns i les seves manufactures (9%). Cal assenyalar que una part significativa
d’aquestes vendes andorranes a l’exterior són, en bona part, reexportació de productes
prèviament importats.

Espanya i França són els principals destinataris de les vendes andorranes a l’exterior, en
rebre el 63% i el 21% del total, respectivament. Les exportacions a la resta de països de
la Unió Europea representen prop del 6% del total, mentre que només el 10% s’exporta
a la resta del món.

Andorra
Var.

2000 2005 2010   10/09
Saldo comercial (milions d’euros) -1.055,56 -1.327,46 -1.100,77 0,8

53Punt fronterer amb Espanya
Departament de Turisme. Govern d’Andorra
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Andorra
Var.

2000 2005 2010   10/09
Exportacions (milions d’euros) 49,52 114,12 40,93 -10,2

Exportacions Andorra
2000 2005 2010

Principals grups (% sobre total)

Material de transport 17,2 16,6 22,8
Maquinària i material elèctric 15,3 23,9 20,0
Metalls comuns i les seves manufactures 3,5 2,4 8,9
Tèxtil 4,4 3,4 8,2
Pedres, perles i metalls preciosos   3,5 1,1 7,8
Paper i arts gràfiques 9,5 2,9 7,8

Principals capítols (% sobre total)

Vehicles automòbils, tractors, motos, bicicletes 17,0 16,3 22,6
Màquines i aparells elèctrics 10,7 18,7 13,3
Perles, pedres i metalls preciosos, bijuteria, monedes   3,5 1,1 7,8
Calderes i aparells mecànics 4,6 5,2 6,7
Vestits i accessoris del vestit, no de gènere de punt 0,7 1,3 5,0
Productes de perfumeria o de tocador 6,0 3,0 4,6

Distribució geogràfica del comerç exterior d’Andorra - Any 2010

Font: Duana andorrana.
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Andorra té 8.781 empreses que ocupen un total de 39.393 persones. L’anàlisi de la
distribució sectorial posa de manifest que els serveis tenen un pes molt elevat en el teixit
empresarial andorrà (90,2% de les empreses i 83,1% dels ocupats l’any 2010) i superior
al de totes les economies europees desenvolupades. La construcció és el segon sector
en importància, amb el 6,1% de les empreses i l’11,8% dels ocupats, mentre que la
indústria i les activitats primàries tenen un pes molt més reduït.

Sense considerar l’Administració pública, amb 42 empreses i 4.487 ocupats, i els declarants
voluntaris, la dimensió mitjana de l’empresa privada andorrana és de 4 empleats. Les empreses
de la construcció i de la indústria tenen una dimensió mitjana de 8,6 i 8,2 ocupats,
respectivament, força més elevada que la dimensió de 3,6 empleats de les empreses de
serveis. Finalment, les empreses del sector primari només ocupen 1,5 persones de mitjana.

El predomini de les empreses de serveis, de dimensió mitjana més petita, comporta que
el 83,8% de les empreses tingui una plantilla d’un a cinc treballadors, mentre que només
el 0,6% ocupa més de cent treballadors.

2009  2010
Nombre Nombre % s/total

Nombre d’empreses per sectors (mitjana) 8.902 8.781 100,0
Primari 89 99 1,1
Indústria i energia 224 225 2,6
Construcció 594 539 6,1
Serveis 7.995 7.917 90,2

Nombre d’assalariats per sectors (mitjana) 41.019   39.393 100,0
Primari 148 152 0,4
Indústria i energia 1.923 1.851 4,7
Construcció 5.410 4.657 11,8
Serveis 33.538 32.733 83,1

Distribució de les empreses per nombre d’assalariats - Any 2010

Distribució de les empreses i assalariats per sectors - Any 2010
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Font: Caixa Andorrana de Seguretat Social.
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AGRICULTURA I RAMADERIA

A Andorra hi ha 99 empreses i 152 treballadors que es dediquen a les activitats primàries,
xifres que representen tan sols l’1,1% i el 0,4% del total, respectivament. Aquesta
participació del sector a l’economia és més baixa que la de qualsevol economia europea,
amb l’excepció de San Marino.

No obstant això, l’agricultura, que està especialitzada en la producció de tabac, i la
ramaderia són sectors clau per mantenir l’ecosistema i el paisatge andorrà i s’erigeixen
com una de les bases de l’atractiu turístic del país que sustenten el potent sector serveis.

Destaca el fet que, en els últims anys, hi ha hagut diverses iniciatives del sector privat,
amb el suport del sector públic, per diversificar l’activitat i introduir cultius nous, amb
l’objectiu d’aprofitar millor el rendiment de les terres del país.

L’estructura empresarial del sector es caracteritza per una dimensió molt petita de
les empreses, inferior a la del conjunt de l’economia. Així, el 93% de les empreses
tenen cinc o menys treballadors i només el 2% disposa d’una plantilla superior als
deu assalariats.

2010 Var. 10/09

Nombre d’empreses (mitjana) 99 11,2

Nombre d’assalariats (mitjana) 152 2,9

2000 2005 2010

Collita de Tabac (kg) 324.207 334.689 242.753

Cens ramader (caps de bestiar adult) 4.658 5.293 5.378
Bovins 1.181 1.397 1.565
Equins 1.037 864 896
Ovins 1.586 2.525 2.364
Cabrums 854 507 553

Distribució de les empreses del sector primari per nombre d’assalariats - Any 2010
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Font: CASS / Associació de Fabricants de Productes de Tabac d’Andorra (AFPTA) / Departament d’Agricultura. Govern d’Andorra.
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Distribució de la collita de tabac per parròquies - Any 2010

Font: Associació de Fabricants de Productes de Tabac d’Andorra (AFPTA).
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Font: Caixa Andorrana de Seguretat Social.

INDÚSTRIA

El sector industrial té un pes molt reduït en l’economia andorrana, en concentrar només
el 2,6% de les empreses i el 4,7% dels assalariats, i està orientat principalment al
subministrament del mercat intern.

De les 225 empreses industrials andorranes hi ha una indústria extractiva i sis que es
dediquen a activitats de producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, mentre
que la resta són empreses pròpiament manufactureres. Entre aquestes, les activitats amb
un pes més important són: les indústries del tabac, que ocupen el 14,8% del total
d’assalariats del sector industrial; l’edició, les arts gràfiques i la reproducció de suports
enregistrats (14,2%); les indústries de productes alimentaris i begudes (12,6%), i les
indústries de la fusta i del suro, llevat dels mobles (10,2%).

L’estructura empresarial del sector es caracteritza per una dimensió mitjana de les
empreses superior a la del conjunt de l’economia, tot i que, en general, predomina la
petita empresa. Així, el 59,6% de les empreses té cinc o menys treballadors i només el
7,8% té una plantilla superior als 25 assalariats.

2010 % s/total Var. 10/09
Nombre d’empreses (mitjana) 225 100,0 0,5
Indústries extractives 1 0,4 0,0
Indústries manufactureres 217 96,7 -0,1
Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua 6 2,8 24,6

2010 % s/total Var. 10/09
Nombre d’assalariats (mitjana) 1.851 100,0 -3,7
Indústries extractives 3 0,2 -25,5

Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 3 0,2 -25,5
Indústries manufactureres 1.687 91,1 -4,4

Indústries de productes alimentaris i begudes 233 12,6 -4,6
Indústries del tabac 274 14,8 -0,7
Indústries tèxtils 48 2,6 -16,6
Indústries de la confecció i de la pelleteria 0 0,0 -100,0
Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 188 10,2 -14,9
Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 263 14,2 -2,6
Indústries químiques 92 5,0 4,3
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 3 0,2 21,2
Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 53 2,9 -7,9
Metal·lúrgia 0 0,0 --
Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips 157 8,5 1,0
Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics 162 8,8 0,4
Fabricació de maquinària i materials elèctrics 13 0,7 -22,5
Fabricació de materials electrònics; d’equips i aparells
de ràdio, televisió i comunicacions 0 0,0 --
Fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics,
de precisió, òptica i rellotgeria 137 7,4 -3,5
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2 0,1 0,0
Fabricació d’altres materials de transport 0 0,0 --
Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres 48 2,6 -12,7
Reciclatge 15 0,8 5,4

Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua 161 8,7 4,6
Producció i distribució d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta 126 6,8 0,5
Captació, depuració i distribució d’aigua 35 1,9 22,3
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Distribució de les empreses industrials per nombre d’assalariats - Any 2010

Font: Caixa Andorrana de Seguretat Social.
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Font: Caixa Andorrana de Seguretat Social / Duana andorrana / Comuns / Departament d’Estadística. Govern d’Andorra.

CONSTRUCCIÓ

El sector de la construcció té un pes significatiu en l’economia andorrana, en termes relatius
a altres països desenvolupats, tot i haver perdut pes els darrers anys, com a conseqüència
de la crisi immobiliària. Concentra l’11,8% dels assalariats i el 6,1% de les empreses.

L’estructura empresarial del sector es caracteritza per una dimensió mitjana de les
empreses superior a la del conjunt de l’economia. Malgrat tot, són majoritàries les
petites empreses, a falta de grans grups constructors. Així, el 54,5% de les empreses
tenen cinc o menys treballadors, mentre que només el 8,3% disposa d’una plantilla
superior als 25 assalariats.

La superfície autoritzada per a l’edificació va ser de 56.610 m2 l’any 2010, distribuïda
entre apartaments (24,3%), xalets (24,3%) i altres edificis (51,4%). Aquesta xifra
estableix un mínim històric, que s’explica per la forta reducció de l’activitat constructora
registrada els darrers anys a Andorra, en línia amb el que ha passat a altres economies
europees. Si es deixa de banda la situació conjuntural, la superfície mitjana autoritzada
durant els darrers vint anys ha rondat els 219.000 m2 anuals.

Un element destacable del mercat immobiliari andorrà és l’elevat pes del lloguer, règim
en què es troben el 59,5% dels habitatges del país, fet que facilita l’accés a l’habitatge
als estrangers que vénen a treballar a Andorra. Els habitatges en propietat són una tercera
part i la resta es distribueix entre herències i cessions.

2010 Var. 10/09

Nombre d’empreses (mitjana) 539 -9,3

Nombre d’assalariats (mitjana) 4.657 -13,9

2010 % s/total Var. 10/09

Importacions materials
de construcció (milions d’euros) 38,00 100,0 -17,4
Sal; sofre; terres i pedres; guixos, calç i ciments 8,48 22,3 -22,1
Productes de pedres, guix, ciment, amiant, mica 6,43 16,9 -2,9
Fosa, ferro i acer 5,04 13,3 0,3
Productes de fosa, ferro i acer 18,05 47,5 -23,0

Exportacions materials
de construcció (milions d’euros) 2,63 100,0 13,6
Sal; sofre; terres i pedres; guixos, calç i ciments 0,25 9,4 -4,6
Productes de pedres, guix, ciment, amiant, mica 0,15 5,8 11,2
Fosa, ferro i acer 1,60 60,6 45,6
Productes de fosa, ferro i acer 0,64 24,2 -22,9

Superfície autoritzada 
per a l’edificació (metres quadrats) 56.610 100,0 -47,7
Apartaments 13.770 24,3 -81,8
Xalets 13.735 24,3 12,0
Altres edificis (inclou despatxos, magatzems i hotels) 29.105 51,4 43,1
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SERVEIS

Les característiques climàtiques i geogràfiques d'Andorra, juntament amb la manca de
matèries primeres i de fonts energètiques, han impulsat un desenvolupament de
l'economia andorrana basat en les activitats terciàries. Així, els serveis són el sector més
important de l'economia andorrana, en concentrar el 90,2% de les empreses i el 83,1%
dels assalariats.

Dintre d'aquest ampli sector, les activitats més destacables són el comerç, amb el 30,5%
dels treballadors i el 17,3% de les empreses de serveis, i l'hoteleria, que engloba el
15,1% i el 8,7%, respectivament. Altres activitats terciàries amb un pes significatiu sobre
el total d'ocupació del sector són l'Administració pública (13,7%) i les activitats
immobiliàries, de lloguer i serveis empresarials (12,6%).

L'estructura empresarial del sector serveis es caracteritza pel predomini de la petita
empresa: és el segon sector de l'economia amb la dimensió mitjana per empresa més
baixa, després del primari. Així, el 86,4% de les empreses té cinc o menys treballadors i
només el 2,5% disposa d'una plantilla superior als 25 assalariats.

Distribució de les empreses de serveis per nombre d’assalariats - Any 2010

2010 % s/total Var. 10/09
Nombre d’empreses (mitjana) 7.917 100,0 -1,0
Comerç i reparació de vehicles de motor (…) 1.369 17,3 -3,0
Hoteleria 691 8,7 -4,1
Transport, emmagatzematge i comunicacions 155 2,0 -11,2
Sistema financer 77 1,0 -7,7
Activ. immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials 775 9,8 -1,2
Adm. pública, defensa i seguretat social obligatòria 42 0,5 -2,2
Educació 53 0,7 4,1
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 196 2,5 0,6
Altres activ. socials i de serveis prestats a la comunitat;
serveis personals 377 4,8 1,2
Llars que ocupen personal domèstic 3.593 45,4 0,5
Organismes extraterritorials 9 0,1 9,9
Treball domèstic a la comunitat (comunitat de propietaris) 577 7,3 1,9
Declarant voluntari sense activitat (voluntaris) 4 0,1 -64,2

Nombre d’assalariats (mitjana) 32.733 100,0 -2,4
Comerç i reparació de vehicles de motor (…) 9.977 30,5 -3,7
Hoteleria 4.956 15,1 -3,5
Transport, emmagatzematge i comunicacions 1.185 3,6 -2,9
Sistema financer 1.671 5,1 -1,5
Activ. immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials 4.132 12,6 0,4
Adm. pública, defensa i seguretat social obligatòria 4.487 13,7 -4,5
Educació 584 1,8 -1,6
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.762 5,4 3,9
Altres activ. socials i de serveis prestats a la comunitat;
serveis personals 2.419 7,4 -1,1
Llars que ocupen personal domèstic 1.326 4,1 -2,0
Organismes extraterritorials 26 0,1 16,6
Treball domèstic a la comunitat (comunitat de propietaris) 206 0,6 2,9
Declarant voluntari sense activitat (voluntaris) 1 0,0 -40,0
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Distribució de les empreses i assalariats de serveis per subsectors - Any 2010 TURISME

El turisme és la font principal de recursos econòmics del país. Andorra té una àmplia oferta
turística, especialitzada en les activitats d'hivern, gràcies al relleu muntanyenc del país, però
que també rep una elevada afluència de visitants durant altres èpoques de l'any.

Durant el 2010, van visitar Andorra 8,5 milions de persones. El 78,9% dels visitants van
ser excursionistes —persones que no pernocten cap nit al país—, mentre que l'altre 21,1%
van ser turistes —persones que hi pernocten almenys una nit. Per nacionalitats, la gran
majoria de visitants són espanyols o francesos.

La neu, la natura i les compres són el gran atractiu per als turistes que visiten Andorra.
L'oferta turística de neu mostra un creixement i una millora contínua, amb la incorporació
de la més alta tecnologia i les millors prestacions, que permeten oferir una gran varietat i
qualitat de serveis. En conjunt, l'oferta comercial es concreta en dos grans dominis
esquiables (Grandvalira i Vallnord) amb 3.075 hectàrees d'àrea esquiable, quasi 300
quilòmetres de pistes i la concentració de remuntadors mecànics més gran per nombre
d'habitants, amb una capacitat de transport de 156.000 persones per hora, que han
permès vendre fins a 2,21 milions de dies d'esquí durant la temporada 2010-2011.

També cal destacar l'oferta de l'ecoparc temàtic Naturlàndia, amb 15 quilòmetres de
pistes d'esquí de fons i múltiples activitats turístiques tot l'any. Altres pols d'atracció turística
del Principat són el centre termolúdic Caldea i el Palau de Gel d'Andorra.
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Pel que fa a l'allotjament, Andorra disposa d'una oferta àmplia i de qualitat, amb un total
de 277 establiments oficials, que sumen 38.598 llits, la majoria dels quals són de tres
o quatre estrelles. Destaca especialment l'oferta hotelera, amb 183 hotels i més de
27.000 llits. El segon tipus d'allotjament més important del Principat són els apartaments
moblats, que concentren el 12,5% dels llits, seguits dels aparthotels, amb el 8,8% dels
llits, i dels apartaments turístics (5,9%). L'oferta es completa amb els hostals o
residències i les pensions, que en conjunt representen el 2,4% de l'oferta de llits.

En suma, Andorra compta amb una infraestructura turística molt potent que, en termes
relatius a la seva dimensió (454 llits en allotjaments turístics per cada 1.000 habitants),
supera folgadament la de qualsevol altre país europeu, fins i tot la de potències turístiques
tan importants com França (91 llits/1.000 hab.) o Espanya (72 llits/1.000 hab.).

Oferta d’allotjament

Establiments Llits
2010(*) 2010 % s/total Var. 10/09

Total 277 38.598 100,0 n.c.
Hotels 183 27.193 70,5 2,1
Hostals o residències 15 620 1,6 -13,8
Pensions 7 293 0,8 -18,8
Aparthotels 24 3.388 8,8 -5,5
Apartaments turístics 29 2.294 5,9 -4,7
Apartaments moblats(**) 19 4.810 12,5 --

Distribució de l’oferta d’allotjament per parròquies - Any 2010
En percentatge del total de llits

Distribució de l’oferta d’allotjament per categories - Any 2010
En percentatge del total de llits
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Font: Departament de Turisme. Govern d’Andorra / Departament d’Estadística. Govern d’Andorra.
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dels "Apartaments moblats per vacances", una nova tipologia d’establiment, de nova classificació l'any 2010, que es crea a partir
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(**) 1. Pel que fa als apartaments moblats per a vacances, la dada del 2010 relativa al nombre d’establiments fa referència a
les 19 empreses comercials autoritzades que gestionen aquest tipus d’establiment.
2. A diferència dels apartaments turístics, que estan situats en un mateix edifici, els apartaments moblats per a vacances són
unitats independents situades en edificis diferents.

26,1%



Font: Andorra Turisme, SAU / Departament d'Estadística. Govern d'Andorra. Font: Ski Andorra.
Temporada

0

1.000.000

1.500.000

500.000

2.000.000

00-01 01-02 02-0399-00 04-05

2.500.000

06-07

3.000.000

05-0603-04 07-08 08-09 09-10 10-11

 77Turisme
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Nombre de visitants
2010 % s/total   Var. 10/09(3)

Total 8.551.264 100,0 -5,4
Turistes (1) 1.808.001 21,1 -0,3
Excursionistes (2) 6.743.263 78,9 -6,7
Frontera d’entrada

Sant Julià de Lòria 5.254.179 61,4 -4,2
Pas de la Casa 3.297.085 38,6 -7,3

Nacionalitats
Espanyols 4.951.063 57,9 -3,9
Francesos 3.387.767 39,6 -7,4
Resta de nacionalitats 212.434 2,5 -9,3

(1) Qualsevol visitant que passa més d'un dia al país.
(2) Qualsevol visitant que només passa un dia al país.
(3) A partir del mes de maig de 2009, s'ha modificat la metodologia de càlcul del nombre de visitants al país. L'aplicació de la nova
metodologia ha obligat el Departament d'Estadística del Govern a elaborar uns índexs a partir dels quals ha estimat la variació del
nombre de visitants.

Dies d’esquí venuts



COMERÇ

El comerç és una part molt rellevant de l'economia del Principat i un dels atractius turístics
principals d'Andorra, amb un nivell general de preus més baix que el dels països veïns,
uns horaris comercials flexibles i una oferta molt àmplia de productes. Així, al sector
comercial hi ha prop de 1.400 empreses que representen el 17,3% de les empreses de
serveis andorranes i el 30,5% dels assalariats del sector terciari del país.

L'activitat comercial està marcada per l'escassa producció industrial d'Andorra, que
comporta una forta dependència de l'exterior. El comerç a l'engròs importa grans volums
de mercaderies que són distribuïdes pels majoristes (en moltes ocasions són els
mateixos importadors) als comerços detallistes.

La classificació oficial dels comerços d'Andorra en distingeix tres tipus: el més important
és el comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor, amb el 60,9% dels
assalariats del sector, i dintre del qual destaca l'oferta d'articles d'equipament personal
(joieria, perfumeria, confecció, etc.), equipament per a la llar i electrònica. El segueix el
comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, que concentra el 26,9% dels ocupats, i per
últim es distingeix la venda, el manteniment i la reparació de vehicles de motor, que
ocupa el 12,2% restant.

La distribució per nombre d'assalariats posa de manifest el predomini de la petita
empresa. Així, el 72,8% dels comerços té cinc o menys treballadors i només el 4,3%
disposa d'una plantilla superior als 25 assalariats. No obstant això, la dimensió mitjana
és de 7,3 treballadors per empresa, superior a la mitjana del sector serveis i a la del
conjunt de l'economia.

2010 % s/total Var. 10/09

Nombre d’empreses (mitjana) 1.369 100,0 -3,0

Nombre d’assalariats (mitjana) 9.977 100,0 -3,7
Venda, manteniment i reparació de
vehicles de motor (…) 1.219 12,2 -1,2
Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç,
llevat de vehicles de motor i motocicletes 2.687 26,9 -4,6
Comerç al detall, llevat de comerç de
vehicles de motor (…) 6.071 60,9 -3,8

Distribució dels comerços per nombre d’assalariats - Any 2010
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Font: Caixa Andorrana de Seguretat Social.
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D a d e s  c o m p a r a t i v e s  a m b  a l t r e s
p a ï s o s  e u r o p e u s

Notes:

(1) La dada d'Andorra correspon al 31.12.2010. San Marino 2009.

(2) San Marino 2008.

(3) UE-27, UEM-17, França, Regne Unit, Itàlia, Romania, Bèlgica, Suïssa i Xipre, 2009.

(4) San Marino 2008.

(5) UE-27, UEM-17, Regne Unit, Països Baixos i Xipre, 2009. San Marino 2008.

(6) Liechtenstein 2009. Per a San Marino, dada de 2008 estimada a partir de les dades de renda nacional per capita en dòlars que publica el Banc Mundial, convertida a euros
segons el tipus de canvi que publica Eurostat.

(7) Suïssa i Islàndia, 2009. França i San Marino, 2008. Per a Suïssa i Islàndia, la suma de les dades que publica el Banc Mundial per als tres sectors no arriba a 100.

(8) UE-27, UEM-17 i França 2009. Suïssa 2002.

(9) Dinamarca, Suïssa, Noruega, Luxemburg i Islàndia, 2008. França, Grècia i Irlanda, 2007. Portugal 2006.

(10) La llei no fixa salari mínim a set països de la UE-27 (Alemanya, Itàlia, Suècia, Àustria, Dinamarca, Finlàndia i Xipre).

(11) El preu d'Andorra correspon a la contractació normal amb un grau d'utilització llarga per a usuaris domèstics i per a professionals que contracten de 25 a 250 kW. Usuaris
industrials, Àustria 2008.

Font: Eurostat / Banc Mundial / càlcul CCIS.
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