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Presentació  
 
Els darrers resultats de les enquestes de conjuntura i els principals indicadors econòmics disponibles 
indiquen la continuïtat del perfil contractiu de l’activitat econòmica durant l’any 2010. No obstant 
això, cal matisar que, a excepció de la construcció, que ha seguit acusant intensament els efectes de la 
crisi, la resta de sectors –indústria, comerç al detall i hoteleria–, tot i marcar una evolució clarament 
negativa, han mostrat certs indicis de moderació de la profunda reculada experimentada l’any 2009. A 
més, les expectatives per a l’any 2011 posen de manifest que l’activitat continuarà exhibint un to molt 
deprimit, en sintonia amb una evolució de la demanda de consum i d’inversió que es mantindrà molt 
feble. 
 
En l’àmbit internacional, la recuperació econòmica mundial està agafant força, però continua sent 
desequilibrada. Segons el darrer informe del Fons Monetari Internacional (FMI), l’economia mundial, 
que va tancar el 2010 superant el nivell d’activitat previ a la crisi global, creixerà cap a l’entorn del 
4,4% el 2011. Els països en desenvolupament continuaran tenint un paper dinamitzador de l’economia 
global, mentre que l'impuls de les economies desenvolupades serà més dèbil. 

 
En el cas concret dels nostres països veïns, Espanya va ser de les poques economies desenvolupades 
que va registrar un descens del PIB el 2010, si bé només d’una dècima. Les previsions per al 2011 
apunten a un creixement de l’economia espanyola del 0,8% i al manteniment de la taxa d’atur entorn 
del 20%. Per part seva, França mostra una evolució més favorable i una previsió de creixement per a 
l’any 2011 molt similar al de l’any anterior, de l’1,6%. 
 
En aquest context, no es pot confiar gaire que la demanda procedent dels països veïns impulsi 
significativament l'activitat econòmica del Principat, la qual previsiblement continuarà bastant 
estancada durant el 2011. Així ho indiquen les enquestes de conjuntura de la Cambra i la caiguda o 
moderació que registren els principals indicadors d’activitat d'Andorra durant els primers mesos 
d'aquest any, com és el cas del nombre de visitants, de les importacions sense carburants, del consum 
d’energia elèctrica o de les matriculacions de turismes. 
 
Tothom està d’acord que l’economia andorrana està patint una greu recessió econòmica, que no és 
solament resultat de la crisi global que el món pateix des del 2008, sinó, sobretot, la conseqüència 
d’una profunda crisi estructural i de model que ja arrosseguem des de fa gairebé una dècada. 
 
Una de les funcions que pertoquen a la Cambra és de proposar mesures per al foment i la defensa dels 
interessos econòmics generals. Per aquest motiu, vull aprofitar aquest moment per avançar 
públicament algunes de les accions per impulsar una economia competitiva i diversificada, que 
demanarem al nou Govern que es constituirà el mes de maig proper: 
 
1. L’empresa andorrana ha de fer un esforç per millorar la qualitat de la seva oferta i introduir-hi 
innovació i elements de dinamització. S’han d’oferir nous atractius perquè la demanda es reactivi. És 
imprescindible que el sector públic incentivi i afavoreixi les actuacions de les empreses en aquest 
sentit, ja sigui per la via de reducció d’impostos o subvencions directes ja sigui buscant altres 
fórmules.  
 
2. Un gran nombre d’empreses tenen dificultats de finançament o tresoreria. S’hauria de continuar el 
programa de préstecs en condicions preferents vigent actualment, per seguir ajudant els emprenedors i 
els projectes de reconversió i innovació. Igualment, caldria estudiar algun sistema de microcrèdits o 
avals públics per a petites empreses i autònoms, als quals la crisi actual està afectant especialment.  

 
Així mateix, la morositat està sent un obstacle molt significatiu per al desenvolupament de l’activitat 
empresarial, ja que el col·lapse de la Batllia juntament amb les dificultats de pagament creen 
inseguretat i tancament en el mercat. Per aquest motiu, cal dotar de més recursos l’Administració de 
Justícia, a fi que les resolucions es dictin en el termini més breu possible i es puguin executar amb la 
mateixa celeritat. I d’altra banda, seria convenient estudiar la possibilitat d’elaborar una llei sobre la 
morositat per garantir i reduir els terminis de pagament en les transaccions comercials. 
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3. La llei d’inversió estrangera aprovada l’any 2008 és massa restrictiva i no ha servit per atreure 
innovació i nous llocs de treball de forma significativa. Cal modificar-la i ampliar l’obertura al capital 
estranger per atreure empreses tractores i fomentar la creació de clústers en noves activitats 
econòmiques.  
 
4. A primers d’any, el Consell General va aprovar tres noves lleis fiscals. Eren necessàries. Tanmateix, 
l’entrada en vigor de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents fiscals, al cap de tres mesos de 
ser publicada, sense cap prevenció als obligats tributaris, que finalment, són els residents –
responsables solidaris–, està produint desconcert i efectes no desitjats en alguns sectors, pel fet que no 
s’ha pogut comunicar als proveïdors i prestadors de serveis amb temps suficient l’entrada en vigor i la 
retenció corresponent. A més, en molts casos les rendes estan gravades també al país de residència del 
que obté la renda, una circumstància que no desapareixerà fins que no se signin convenis de no doble 
imposició, una qüestió que cada cop es fa més indispensable amb els nostres principals socis 
comercials, Espanya i França.  
 
Cal molta més pedagogia i informació per part del Govern cap els administrats, per tal de garantir una 
aplicació correcta de les lleis i la implantació de tot el sistema tributari. Des de la Cambra podem 
col·laborar, però és al Ministeri de Finances a qui correspon l’aplicació i la interpretació d’aquestes 
lleis. 
 
5. És necessari simplificar els tràmits burocràtics per a l’exercici de les activitats empresarials i 
elaborar lleis adaptables a l’estructura econòmica i social del nostre país. En aquest sentit, la Llei de 
seguretat i salut en el treball està tenint un impacte important en els comptes d’explotació de les 
empreses, i per tant, hauríem de trobar fórmules facilitadores i més flexibles d’aplicació d’aquesta 
norma, sempre tenint en compte els riscos inherents a cada sector d’activitat. 
 
6. Pel que fa a la construcció, el sector més perjudicat per la crisi econòmica, caldria efectuar una 
modificació urgent de la Llei del sòl que ajudés a estimular l’activitat i a frenar la intensa destrucció de 
llocs de treball que pateix. Som partidaris de promoure unes poques modificacions essencials que 
ajudin a desbloquejar els processos urbanístics, més que no pas d’entrar en una profunda revisió que 
comportaria un procés molt llarg. Cal cercar incentius a curt termini per tal de reactivar l’activitat 
constructora i urbanística que, en un desenvolupament ordenat i sostenible, ha de recuperar un paper 
important en la seva participació en el PIB andorrà. 
 
En aquest sentit, esmentem algunes de les modificacions que caldria dur a terme, tenint en compte que 
no són les úniques i que seran el Govern i els sectors implicats els que les hauran de valorar i acabar de 
concretar: 
 
*Cal modificar el mètode per determinar la cessió econòmica. Alguns comuns han aprovat els valors 
de repercussió del sòl per calcular-la, i aquests no s’ajusten als preus reals del mercat actual ni tampoc 
tenen en compte les particularitats de la unitat d’actuació en qüestió. Per exemple, en alguns casos, les 
valoracions corresponen a l’any 2006, període àlgid del boom immobiliari. 
 
*Cal buscar sistemes perquè l’import de la cessió obligatòria es pugui fer efectiu de manera 
fraccionada o en finalitzar el procés de construcció.  
 
*En aquest període de recessió econòmica, el pagament fraccionat o al final del procés de construcció 
també es podria fer extensible a les taxes que s’han de liquidar en concepte de llicències d’edificació. 
 
*S’ha de modificar el quòrum o la majoria necessària per tramitar un Pla parcial, actualment establerta 
en ¾ parts de la superfície de la unitat d’actuació, ja que a la pràctica s’ha constatat que es tracta d’una 
majoria massa elevada. 
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7. L’afebliment progressiu de la demanda turística ha continuat castigant les activitats més 
relacionades amb el turisme. Hem d’avaluar en tota la seva extensió els reptes i les oportunitats del 
sector turístic i comercial per poder anticipar i dissenyar mesures a curt, mitjà i llarg termini. 
L’objectiu prioritari ha de ser fer front a una estacionalitat que les empreses assenyalen cada vegada 
més marcada, amb una temporada alta d’hivern curta, que depèn de la neu i de l’esport blanc, i una 
llarga temporada baixa de tardor, primavera i estiu, exceptuant el mes d’agost. 
 
Hem de crear nous pols d’atracció i hem de realitzar una assignació selectiva dels recursos públics 
escassos a projectes amb grans efectes induïts cap el sector privat. Hem d’anar a buscar nous mercats, 
nous segments i destinar una part important dels pressupostos a la promoció de la destinació. 
 
Des de la Cambra, continuem pensant que un pol d’atracció potent seria l’eix de vianants Meritxell-
Carlemany. Pensem que avui més que mai cal un revulsiu per reafirmar la vocació turística i comercial 
d’Andorra, en un moment de debilitament de la nostra posició davant la forta competència exterior. 
Per la Cambra, aquest és un projecte, que si bé comença per la conversió en zona de vianants d’aquest 
eix, s’ha d’estendre a altres zones amb les quals s’ha de treballar per dotar-les d’especificitat i de més 
atractiu comercial. No hem de perdre mai de vista que la competència la tenim fora de les nostres 
fronteres i, per tant, hem de trobar un consens entre tots –comerciants, hotelers, restauradors i sector 
turístic en general– per potenciar l’atractiu del nostre comerç, motiu principal de visita dels turistes. 
 
8. Per finalitzar, només vull remarcar que l’augment actual de l’atur fa necessària una col·laboració 
més estreta entre el Servei d’Ocupació, la Cambra, patronals, sindicats i empreses, cadascú dins de les 
seves competències, perquè se satisfacin les necessitats del mercat d’una manera eficient. Així mateix, 
caldria continuar potenciant polítiques actives de formació com el Programa de foment de l’ocupació. 
En el cas concret d’aquest Programa, a més d’obrir-lo a tots els sectors empresarials, caldria millorar-
ne la promoció i facilitar al màxim el procés, amb la finalitat que qualsevol petita estructura 
empresarial pugui adherir-s’hi. 
 
Així mateix, no podem oblidar que aquestes mesures s’han d’acompanyar amb tota una sèrie d’accions 
destinades a consolidar les finances públiques i la seguretat social, com a qüestions cabdals que no 
podran obviar mesures estructurals valentes, partint de la base que cal mantenir un nivell impositiu i de 
càrregues socials competitius internacionalment. 
 
L’esforç extraordinari que s’haurà de fer per reduir les despeses corrents de l’Administració pública 
hauria de servir per estalviar i incrementar la despesa d’inversió en infraestructures, recerca i 
innovació, educació i promoció de l’activitat econòmica, en general. 
 
Per acabar, voldria esmentar el projecte Andorra té futur que la Cambra està duent a terme 
conjuntament amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Empresa Familiar Andorrana 
(EFA). La finalitat d’aquest projecte és arribar a identificar els factors clau que facilitaran l’impuls i la 
dinamització de la nostra economia, així com abordar les reformes estructurals inajornables que 
constitueixen el repte de l’Andorra actual. Però, sobretot, també té com a objectiu arribar a coordinar 
xarxes de competitivitat empresarial, amb efectes sinèrgics en l’economia andorrana, que siguin 
capaços de vertebrar i desenvolupar projectes concrets d’interès comú de manera immediata. 
 
 
 
 
Marc Pantebre Palmitjavila 
President 
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COMENTARIS DELS RESULTATS                            JULIOL-DESEMBRE 2010 
 
 
 
 

INDÚSTRIA  
 

Els resultats de l’enquesta de conjuntura 
relatius al segon semestre de l’any 
2010 confirmen que la indústria ha 
continuat presentant en conjunt un 
balanç molt desfavorable, si bé 
s’aprecien signes d’una certa 
estabilització dels nivells de deteriorament 
del sector. 
 
En opinió dels empresaris consultats, 
l’evolució de la marxa dels negocis 
ha estat francament dolenta, seguint 
la tònica dels mesos anteriors, tot i 
que aquesta tendència negativa ha 
tendit a perdre intensitat respecte 
als registres assolits l’any 2009, 
el moment més pessimista de la 
conjuntura recent. 
 
La davallada intensa de la demanda 
domèstica i la situació de feblesa dels 
mercats internacionals es mantenen 
com un fre significatiu a l’activitat 
industrial, que ha derivat novament 
en ajustaments dels nivells d’oferta.  
 
Així, el ritme de descens de la 
producció s’ha moderat en relació 
amb un any enrere, però encara s’ha 
mostrat força elevat en la majoria 
d’empreses, tant en comparació amb 
el semestre anterior com respecte al 
mateix període de l’any 2009; en línia 
també amb una baixa utilització de 
la capacitat productiva, que, tot i 
pujar una mica, fins al 62,9% del 
total, s’ha situat molt a la vora 
encara dels mínims registrats els dos 
semestres anteriors. 
 
L’acumulació d’estocs de productes 
acabats s’ha mantingut en uns valors 
lleugerament superiors als desitjats i 
la cartera de comandes s’ha avaluat 
en termes molt negatius, si bé no ha 

mostrat un perfil tan deprimit com en els mateixos mesos 
de l’any 2009.  
 

Marxa dels negocis
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Pel que fa al mercat de treball, ha continuat la trajectòria 
decreixent del nombre de contractacions de personal; i 
d’altra banda, en matèria de preus, les empreses han 
mostrat dificultats per continuar absorbint les pressions 
de costos i han indicat una certa tònica de moderació en 
la davallada dels preus de venda per primera vegada des 
de l’inici de la crisi. Aquest fet constitueix una de les 
principals preocupacions del sector en el context actual 
d’elevada competència i de forta debilitat de la demanda. 

 
Les perspectives per a la primera meitat de l’any 2011 
reflecteixen un empitjorament del sentiment empresarial , 
si es comparen amb les d’un any enrere, i no indueixen 
a pensar en un escenari de recuperació clar de 
l’activitat a curt termini.  
 
Les previsions del sector apunten a un afebliment de la 
situació dels negocis, coherent amb una reducció molt 
significativa de la cartera de comandes i dels volums de 
producció. 
 

Indicador de confiança (1)  
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Paral·lelament, la taxa d’utilització 
de la capacitat productiva es mantindrà 
en cotes mínimes, al voltant del 60%, 
i el personal ocupat tendirà novament 
a disminuir. D’altra banda, s’espera 
que, tot i els esforços per ajustar-los, 
els preus de venda ja no seguiran 
una trajectòria descendent tan 
pronunciada, davant la continuada 
escalada dels costos. 
 
L’evolució de l’indicador de confiança 
industrial  confirma l’alt grau de 
pessimisme existent en el sector sobre 
les possibilitats futures de l’activitat. 
Així, aquest indicador ha continuat 
empitjorant 3,3 punts respecte al 

semestre anterior i ha assolit el valor marcadament 
negatiu de -36,0 punts, el nivell més baix des de la 
primera meitat de l’any 2009.  
 
Entre els factors que dificulten l’augment de l’activitat, la 
debilitat de la demanda ha guanyat pes com a factor 
principal que limita l’activitat –el 86% de les empreses 
l’han assenyalat–, seguit per l’augment de la competència, 
que també ha incrementat la seva incidència fins al 42%. 
Finalment, l’augment dels costos d’explotació –citat pel 
37% de les empreses– també ha guanyat pes com a 
obstacle limitador de l’activitat i s’ha situat en línia amb 
les dificultats de finançament i tresoreria, un factor que 
gairebé ha doblat la seva incidència respecte al semestre 
anterior i ja afecta el 35% dels enquestats, el percentatge 
més elevat de la sèrie disponible. 

 
 
 

Factors que dificulten l'augment de la producció
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(1) Mitjana del saldo de la cartera de comandes total, dels estocs canviats de signe i de les perspectives de la tendència de la producció. 
 
Saldo: Diferència de respostes extremes (positives i negatives), en percentatge. 
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COMENTARIS DELS RESULTATS                      JULIOL-DESEMBRE 2010 
 
 
 

CONSTRUCCIÓ 
 

Els resultats de l’enquesta de conjuntura 
indiquen que la davallada de l’activitat 
en la construcció s’ha intensificat 
en el tram final de l’any 2010. A més, 
posen de manifest que el sector continua 
patint una important acumulació 
d’excedent d’oferta difícil d’absorbir 
pel mercat a curt termini i es troba 
immers en una recessió intensa i 
prolongada en el temps. 
 
Les valoracions de les empreses sobre 
la marxa dels negocis reflecteixen 
un sentiment de confiança molt 
deteriorat, que supera clarament els 
registres ja força negatius dels 
semestres anteriors. En concret, el 
62% de les empreses consultades han 
estat pessimistes a l’hora de valorar la 
marxa dels negocis –un percentatge 
que suposa un rècord històric absolut–, 
i encara més: cap empresa ha definit 
l’evolució dels seus negocis en termes 
positius. 
 
El ritme de caiguda elevat de l’obra 
executada en relació amb els dos 
semestres anteriors és un clar 
exponent de l’escàs nivell d’activitat 
en un moment en què la demanda 
s’ha frenat de manera molt severa i 
en què, paral·lelament, s’han anat 
materialitzant la major part de les 
obres contractades just en el període 
inicial de la crisi o en els mesos 
immediatament posteriors. 
 
Així mateix, l’evolució del volum 
d’obra contractada suggereix que 
l’ajust encara no ha acabat i tampoc 
no dóna indicis que hagi tocat fons. 
En general, tots els segments d’obra 
han registrat una davallada de les 
contractacions més acusada que la del 
semestre anterior. 

Marxa dels negocis
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Tanmateix, el capítol de l’edificació residencial és el que 
ha contribuït més a aguditzar el descens de l’activitat en 
el sector; un ram que, a més de continuar dominat per la 
sobreoferta, es mostra molt sensible a la recessió 
econòmica general, pel fet que el deteriorament de les 
expectatives de renda i d’ocupació continuen deprimint 
fortament la demanda d’habitatges. 

 
Obra contractada (semestre juliol-desembre 2010)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Total construcció

Edificació d'habitatges

Edificació no habitatge

Obra civil

Tipus d'obra

% empreses

Baixa

Normal

Elevada

 

 
També, en l’àmbit de l’obra civil, la situació continua 
sent molt compromesa, amb una activitat que se situa 
sota mínims, a causa de la brusca retallada de la licitació 
de les administracions públiques, molt limitades per 
qüestions de política pressupostària derivades de la 
necessitat de control del dèficit públic.  
 
Aquesta difícil conjuntura que travessa la construcció està 
tenint conseqüències molt negatives en el mercat de 
treball, amb una reducció significativa del nombre de 
personal ocupat, i també repercuteix en els preus de 
venda, que han continuat experimentant una trajectòria 
generalitzada a la baixa. 
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Les expectatives de les empreses 
per als primers sis mesos de l’any 
2011 mantenen el clima pessimista 
de semestres anteriors i reflecteixen 
una preocupació clara per l’augment 
de la incertesa i pel decaïment continu 
de la situació dels negocis. 
 
El volum d’obra executada mantindrà 
un ritme de caiguda similar al semestre 
anterior, segons els empresaris del 
sector. A més, pel que fa a l’obra 
contractada, la forta reculada prevista 
de les contractacions en els subsectors 
residencial i no habitatge, i l’augment 

del pessimisme sobre la perspectiva d’un impuls en 
l’obra civil  anticipen una limitada capacitat de reacció 
de l’activitat en els propers mesos. El mercat laboral 
presentarà novament un perfil molt negatiu i els preus 
seguiran una tendència general de moderació.  
 
El percentatge de constructores que han assenyalat la 
debilitat de la demanda com a factor limitador de la 
marxa dels negocis guanya importància i retorna al nivell 
màxim del 2008 (94%). Quant als altres obstacles destacats, 
hi ha també l’augment de la competència, citat pel 45% 
dels enquestats, i les dificultats de finançament o 
tresoreria (pel 38%). 

 

 
 
 
 

Factors que dificulten l'augment del volum d'obra e xecutada
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COMENTARIS DELS RESULTATS                               JULIOL-DESEMBRE 2010 

 
 
 

COMERÇ MINORISTA  
 

D’acord amb els resultats de l’enquesta 
de conjuntura de la Cambra, el comerç 
minorista, tot i mantenir una tendència 
encara molt negativa, ha moderat 
lleument la seva caiguda al llarg de 
la segona meitat de l’any 2010.  
 
Aquesta circumstància respon a un 
bon inici de temporada de neu i a un 
final de campanya nadalenca força 
animat, que ha compensat en part el 
fluix període estival i ha permès 
atenuar la gravetat de la reculada de 
l’activitat. 
 
Així, les opinions dels empresaris sobre 
l’evolució de la marxa dels negocis 
continuen inscrites en la banda més 
pessimista, si bé, en termes globals, 
no l’han considerat tan dolenta com 
un any enrere.  
 
Per subsectors, només el ram de 
l’electrònica i el d’alimentació han 
accentuat el to de feblesa anotat el 
mateix període de l’any anterior, mentre 
que en les branques restants ha 
predominat un patró de deteriorament 
dels negocis una mica més moderat. 
En el vessant més negatiu destaca, 
però, el balanç francament desfavorable 
de la branca de roba i calçat, que des 
de l’inici de la crisi persisteix en un 
clima dels negocis molt debilitat; tot 
al contrari de la tendència apuntada 
pel ram d’higiene i sanitat, amb un 
recorregut descendent de l’activitat 
bastant més contingut i gradual que 
el de la resta de subsectors. 
 
En conjunt, la xifra de vendes ha 
disminuït en relació amb el semestre 
anterior, però sobretot ha marcat 
una trajectòria fortament descendent 
respecte al mateix període de l’any 
2009.  

Aquesta evolució confirma que el consum ha continuat 
caient de manera substancial com a resultat de l’ajust en 
la dinàmica de la despesa de les famílies, cada cop més 
afectades per la pèrdua de capacitat adquisitiva i per 
l’escenari de feblesa del mercat laboral. 

 
Marxa dels negocis
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En concret, l’evolució interanual de la xifra de vendes 
indica que el consum de béns alimentaris i d’altres d’ús 
personal, com ara de roba i calçat, s’ha frenat de manera 
molt considerable. 

 
Xifra de vendes en relació amb el mateix període de  l'any anterior

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

G-J
01

J-D
01

G-J
02

J-D
02

G-J
03

J-D
03

G-J
04

J-D
04

G-J
05

J-D
05

G-J
06

J-D
06

G-J
07

J-D
07

G-J
08

J-D
08

G-J
09

J-D
09

G-J
10

J-D
10

Semestre

Saldo

Total comerç al detall Roba i calçat Electrònica Altres comerços
 

 
No obstant això, el retrocés més significatiu s’ha registrat 
en el ram d’electrònica, en què s’ha perllongat el fort 
ritme de caiguda de les vendes dels darrers semestres, una 
tendència que evidencia que aquest segment de mercat 
continua molt afectat per problemes de demanda i de 
pèrdua de competitivitat.  
 
Els estocs de productes s’han considerat més aviat 
reduïts i només s’han situat en nivells excessius en la 
branca de roba i calçat i, sobretot, en la d’higiene i sanitat. 
 



 12 
 

El nombre de persones ocupades en 
el sector ha continuat reduint-se i els 
preus de venda han mantingut una 
orientació a la baixa, molt generalitzada 
en la branca d’electrònica i en la 
d’higiene i sanitat –en què s’han aplicat 
importants descomptes en alguns 
articles per tal d’estimular les vendes.  
 
Les expectatives de les empreses 
indiquen que l’activitat comercial 
mantindrà un perfil molt negatiu 
durant la primera meitat de l’any 
2011, en un context que es preveu 

encara molt advers per a la demanda de consum.   
 

En opinió de les empreses, la marxa dels negocis seguirà 
empitjorant  i l’evolució de la xifra de vendes mostrarà 
un to molt deprimit , amb reculades clares dels nivells de 
vendes a la majoria de branques. L’ocupació de personal 
en el sector tendirà a disminuir i els preus de venda 
presentaran, en general, un comportament força estable.  
 
Finalment, quant a les dificultats per a la marxa dels 
negocis, tant la debilitat de la demanda (citat pel 80% de 
les empreses), com la pèrdua d’atractiu de la zona 
(esmentat pel 54% del total d’enquestats) i l’augment dels 
costos d’explotació (pel 42%) han guanyat rellevància 
com a factors limitadors de l’activitat. 

 
 
 
 

 

Factors que dificulten la millora de la marxa dels negocis
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Saldo: Diferència de respostes extremes (positives i negatives), en percentatge. 
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 COMENTARIS DELS RESULTATS                                JULIOL-DESEMBRE 2010 
 

 
 
SECTOR HOTELER  

 
El sector hoteler presenta un dels 
balanços més negatius de la 
conjuntura actual pel fet que ha de 
fer front a una davallada molt 
notable de la demanda turística 
d’àmbit internacional i, paral·lelament, 
segueix aprofundint en una crisi 
estructural molt preocupant per la 
seva durada i intensitat. 
 
Així, segons els resultats de l’enquesta 
de conjuntura, el procés de deteriorament 
de la marxa dels negocis ha entrat 
en una fase de més intensitat aquest 
darrer semestre de l’any 2010 i ha 
trencat, d’aquesta manera, la tímida 
via de moderació detectada els dos 
semestres precedents. 
 
L’anàlisi territorial revela que tant les 
parròquies amb camps de neu –amb 
una màxima concentració turística a 
l’hivern– com els nuclis d’Andorra 
la Vella i d’Escaldes-Engordany –
amb una oferta turística no vinculada 
estrictament al clima–, han acusat de 
manera molt notable els efectes negatius 
de la baixa activitat estacional d’aquest 
període.  
 
Aquest fet denota que la marcada 
estacionalitat del nostre turisme 
continua sent un fre excessiu per a 
l’avanç de l’activitat hotelera, 
sobretot en l’escenari present de 
debilitat econòmica. 
 
En conjunt, el grau mitjà d’ocupació 
ha empitjorat en relació amb el 
semestre anterior i també s’ha situat 
netament per sota dels registres ja 
força decebedors d’un any enrere.  
 
En concret, aquesta caiguda interanual 
de l’ocupació hotelera, tot i haver 
estat molt significativa en la majoria 

de parròquies, s’ha notat amb especial intensitat a Sant 
Julià de Lòria –on ha mantingut el perfil contractiu fort i 
continuat dels darrers cinc semestres– i també a les 
parròquies de Canillo, Ordino, Andorra la Vella i 
Escaldes-Engordany –en què, en línies generals, s’ha 
accentuat la tendència descendent dels nivells d’ocupació 
apuntada fins ara. 

 
Marxa dels negocis
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D’altra banda, les empreses enquestades han assenyalat 
nous ajustos a la baixa del nombre de treballadors 
ocupats i retallades molt notables dels preus de venda, 
per la dinàmica d’ofertes i descomptes que han hagut 
d’afrontar els hotelers, tant a escala nacional com 
internacional. 

 
Grau d'ocupació en relació amb el mateix període de  l'any anterior
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Pel que fa a la distribució de la clientela per països 
d’origen, Catalunya, tot i reduir el seu pes en 7 punts 
percentuals en relació amb un any enrere, es manté com el 
nostre principal mercat emissor en importància, amb el 
36% de turistes rebuts, per davant dels clients de la resta 
d’Espanya (el 28%). Així mateix, en relació amb els 
mateixos mesos de l’any passat, s’aprecia un augment dels 
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viatgers francesos –que han passat 
del 16% al 23% del total– i una lleu 
reculada dels clients de destinacions 
més llunyanes, que han suposat només 
el 12% del total de la clientela. 
 
Les perspectives per al primer 
semestre de l’any 2011 superen en 
pessimisme les apuntades en el mateix 
període de l’any 2009 i fan témer 
una nova intensificació del ritme de 
descens de l’activitat, una tendència 
que, si no s’altera, podria arribar a 
comprometre seriosament la marxa 
del sector els propers mesos.  
 

Les empreses anticipen un retrocés notable del grau mitjà 
d’ocupació, coherent amb un nivell de reserves que es 
considera molt baix per a l’època de l’any. El personal 
ocupat tendirà a disminuir i els preus de venda 
mantindran la tònica contractiva dels últims semestres.  
 
Quant als factors que limiten l’augment de l’activitat, la 
debilitat de la demanda segueix sent l’obstacle més citat 
per les empreses, amb una freqüència del 84%. Tanmateix, 
la pèrdua d’atractiu de la zona –esmentat pel 56% dels 
enquestats– ha guanyat rellevància i es converteix en el 
segon factor en importància, seguit de prop per l’augment 
de la competència i l’increment dels costos d’explotació, 
ambdós factors citats pel 53% del total d’establiments 
hotelers consultats. 

 
 
 
 

Factors que dificulten la millora de la marxa dels negocis
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Saldo: Diferència de respostes extremes (positives i negatives), en percentatge.  
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RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONJUNTURA EN LA INDÚSTR IA          juliol-desembre 2010 
 
 
 

Semestre observat (en % d’empreses) 
   2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 

Bona  14 12 12 
Regular  42 47 36 
Dolenta  44 41 52 • Marxa dels negocis  

Saldo  -30 -29 -40 
   

   

Elevades  7 6 5 
Normals  25 32 22 
Baixes  68 62 72 • Comandes 

 

Saldo  -61 -56 -67 
   

   

Excessiu  14 9 11 
Adequat  44 34 46 
Insuficient  5 3 2 
Mai no hi ha estocs  37 54 42 

 
•••• Nivell d’estocs de  
   productes acabats 

Saldo  9 6 9 
      

 
Semestre observat en comparació amb el semestre 
anterior (en % d’empreses) 

 

   2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
 Més alta  9 13 11 
 Semblant  50 36 39 
 Més baixa  41 52 51 •••• Producció 

 Saldo  -32 -39 -40 
      

      

 Més alts  2 3 0 
 Iguals   75 53 66 
 Més baixos  24 44 34 •••• Preus de venda 

 Saldo  -22 -41 -34 
      

      

 Més  3 8 5 
 Igual  85 74 83 
 Menys  12 18 12 •••• Personal ocupat 

 Saldo  -9 -10 -7 
      

 
Semestre observat en comparació amb el mateix 
semestre de l’any anterior (en % d’empreses)    

 

   2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
 Més alta  14 14 9 
 Semblant  28 33 24 
 Més baixa  58 52 67 •••• Producció 

 Saldo  -44 -38 -58 
      

 

Perspectives per al 1r semestre de l’any 2011 
(en % d’empreses) 

 

  2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Millorar  10 6 18 
Mantenir-se  56 57 51 
Empitjorar  34 37 32 •••• Tendència de la marxa dels negocis 

Saldo  -24 -31 -14 
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   2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Augmentar  5 12 18 
Mantenir-se  54 46 48 
Disminuir  41 42 34 •••• Tendència de les comandes 

Saldo  -36 -30 -16 
     

     

Augmentar  5 11 13 
Estabilitzar-se  52 42 58 
Disminuir  43 47 29 •••• Tendència de la producció 

Saldo  -38 -36 -16 
     

     

Augmentar  17 1 5 
Estabilitzar-se  61 75 75 
Disminuir  22 24 20 •••• Tendència dels preus de venda 

Saldo  -5 -23 -15 
     

     

Augmentar  5 3 7 
Mantenir-se  71 74 74 
Disminuir  24 23 19 •••• Tendència de l’ocupació de personal 

Saldo  -19 -20 -12 
     

 
Factors que dificulten l’augment de la producció els 
propers mesos (en % d’empreses) 

 

 2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
*Debilitat de la demanda 86 80 80 

*Augment de la competència 42 30 20 

*Manca de mà d’obra qualificada 12 8 10 

*Insuficiència de l’equip productiu 5 0 2 

*Dificultats de finançament o tresoreria 35 19 15 

*Augment dels costos d’explotació 37 23 12 

*Cap factor 4 2 2 

*Altres causes 18 29 32 
 

 
Grau mitjà d’utilització de la capacitat productiva   

 2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
•••• Semestre observat   62,9% 58,7% 60,0% 
     

     

•••• Previst per als propers sis mesos   60,1% 59,2% 60,3% 
 

 
 2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Indicador de confiança en la indústria (1):  -36,0 -32,7 -30,7 

 

  
Notes: 
 
(1) Mitjana del saldo de la cartera de comandes total, dels estocs canviats de signe i de les perspectives de la tendència de la 

producció. 
 
Saldo: Diferència de respostes extremes (positives i negatives), en percentatge. 
 
 
Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 
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RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONJUNTURA EN LA CONSTRU CCIÓ   juliol-desembre 2010 
 
 
Semestre observat (en % d’empreses)  

  2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
 Bona  0 2 4 
 Regular  38 45 42 
 Dolenta  62 54 54 • Marxa dels negocis 

 Saldo  -62 -52 -50 
     

     

 Total 
construcció 

Edificació 
d’habitatges (1)

 

Edificació no    
habitatge (2)

 
Obra civil (3)

 

Elevada 0 0 0 0 
Normal 9 8 10 10 
Baixa 91 93 90 90 

 

•••• Obra contractada 

Saldo -91 -93 -90 -90 
 1r sem. 2010 -79 -76 -82 -79 
 

Saldo 
2n sem. 2009 -88 -93 -85 -91 

 

 
Semestre observat en comparació amb el semestre  
anterior (en % d’empreses) 
 

  2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Superior  11 5 10 
Igual  38 15 22 
Inferior  51 80 69 •••• Volum d’obra executada 

Saldo  -40 -75 -59 
       

       

Més alts  0 0 0 
Iguals   40 34 35 
Més baixos  60 66 65 •••• Preus unitaris de contractació 

Saldo  -60 -66 -65 
       

       

Més  2 5 2 
Igual  47 43 41 
Menys  51 52 57 •••• Personal ocupat 

Saldo  -49 -47 -55 
     

 
Semestre observat en comparació amb el mateix  
semestre de l’any anterior  (en % d’empreses) 
 

  2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Superior  4 9 6 
Igual  13 9 12 
Inferior  83 81 82 •••• Volum d’obra executada 

Saldo  -79 -72 -76 
     

 
Perspectives per al 1r semestre de l’any 2011 
(en % d’empreses) 
  2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 

Millorar  4 2 4 
Mantenir-se  49 49 30 
Empitjorar  47 49 66 

•••• Tendència de la marxa 
   dels negocis 

Saldo  -43 -47 -62 
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 Total 

construcció 
Edificació 

d’habitatges (1)
 

Edificació no 
habitatge (2)

 
Obra civil (3)

 

Augmentar 0 0 0 0 
Estabilitzar-se 29 25 29 17 
Disminuir 71 75 71 83 

•••• Tendència del volum 
d’obra contractada 

Saldo -71 -75 -71 -83 
 1r sem. 2010 -62 -63 -56 -47 
 

Saldo 
2n sem. 2009 -69 -77 -86 -80 

     

     

  2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Augmentar  2 4 4 
Estabilitzar-se  37 36 20 
Disminuir  61 60 76 •••• Tendència del volum d’obra executada 

Saldo  -59 -56 -72 
       

       

Augmentar  0 0 0 
Estabilitzar-se  39 63 47 
Disminuir  61 37 53 •••• Tendència dels preus 

Saldo  -61 -37 -53 
       

       

Augmentar  0 0 0 
Mantenir-se  49 55 45 
Disminuir  51 45 55 •••• Tendència de l’ocupació de personal 

Saldo  -51 -45 -55 
     

 
Factors que dificulten l’augment del volum d’obra 
executada els propers mesos (en % d’empreses) 

 

 2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
*Debilitat de la demanda 94 89 92 

*Augment de la competència 45 41 33 

*Manca de mà d’obra qualificada 6 9 4 

*Insuficiència de l’equip productiu 2 2 2 

*Dificultats de finançament o tresoreria 38 45 20 

*Augment dels costos d’explotació 30 11 20 

*Cap factor 2 0 0 

*Altres causes 23 23 20 
 

 
Notes: 

 
(1) Inclou xalets i apartaments nous i rehabilitació. 
(2) Inclou edificació industrial, oficines, locals comercials, escoles, hospitals, hotels, pàrquings, reparacions, etc. 
(3) Inclou infraestructures: carreteres, obres hidràuliques, obres d’urbanització, etc. 
 
Saldo: Diferència de respostes extremes (positives i negatives), en percentatge. 
 
Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 
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RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONJUNTURA EN EL COMERÇ MINORISTA                                                        juliol-desembre 2010 
 
 

  Total comerç 
minorista Alimentació Roba i calçat 

Equipament 
de la llar 

Higiene i  
sanitat Electrònica 

Vehicles i 
accessoris 

Altres 
comerços 

Superm. i grans  
magatzems 

 

Semestre observat (en % d’empreses) 
         

• Marxa dels negocis           
Bona 7 0 3 4 5 6 4 12 15 
Regular 48 53 32 52 74 29 54 49 39 
Dolenta 46 47 65 44 21 65 42 39 46 

Saldo -39 -47 -62 -40 -16 -59 -38 -27 -31 
1r sem. 2010 -51 -54 -64 -61 -24 -61 -59 -37 -46 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -44 -31 -65 -52 15 -47 -54 -49 -38 

 
• Nivell d’estocs  

Reduït 29 33 35 23 11 35 25 31 31 
Adequat 50 48 24 69 42 53 67 50 62 
Excessiu 21 19 41 8 47 12 8 19 8 

Saldo  8 14 -6 15 -36 23 17 12 23 
1r sem. 2010 -2 13 -57 29 -16 41 46 -19 8 

 

Saldo 
2n sem. 2009 14 50 -35 21          5 47 27 8 23 

           
 

Semestre observat en comparació amb  
el semestre anterior (en % d’empreses) 
 

     

• Xifra de vendes           
Més alta 16 13 9 19 16 7 17 21 18 
Semblant 30 33 36 15 53 13 33 29 27 
Més baixa 54 53 55 67 32 80 50 50 55 

Saldo -38 -40 -46 -48 -16 -73 -33 -29 -37 
1r sem. 2010 -61 -63 -54 -67 -48 -76 -65 -56 -77 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -36 -35 -41 -65 15 -57 -42 -35 0 

 
• Preus de venda  

Més alts 7 10 0 7 0 0 8 9 15 
Iguals 61 70 59 67 47 41 50 71 54 
Més baixos 32 20 41 26 53 59 42 20 31 

Saldo -25 -10 -41 -19 -53 -59 -34 -11 -16 
1r sem. 2010 -29 -21 -40 -39 -40 -33 -24 -13 -31 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -30 -9 -32 -29 -27 -53 -37 -29 -46 
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  Total comerç 
minorista Alimentació Roba i calçat 

Equipament 
de la llar 

Higiene i  
sanitat Electrònica 

Vehicles i 
accessoris 

Altres 
comerços 

Superm. i grans  
magatzems 

 
 

Semestre observat en comparació amb  
el semestre anterior (en % d’empreses) 
 

      

• Personal ocupat  
Més 5 10 3 4 5 0 4 5 8 
Igual 84 90 91 74 90 71 83 85 77 
Menys 11 0 6 22 5 29 13 11 15 

Saldo -6 10 -3 -18 0 -29 -9 -6 -7 
1r sem. 2010 -13 -13 -12 -18 -12 -12 -8 -16 -15 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -9 -6 -19 -10 11 -7 -14 -4 -30 

 
 

 
 

Semestre observat en comparació amb  
el mateix semestre de l’any anterior  
(en % d’empreses) 
 

      

• Xifra de vendes          
Més alta 9 0 12 8 11 0 8 12 8 
Semblant 23 21 9 24 26 19 33 26 25 
Més baixa 69 79 79 68 63 81 58 62 67 

Saldo -60 -79 -67 -60 -52 -81 -50 -50 -59 
1r sem. 2010 -60 -59 -51 -64 -58 -77 -50 -58 -77 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -63 -60 -60 -85 -21 -70 -74 -64 -59 

 
• Personal ocupat  

Més 5 3 3 4 5 0 8 6 8 
Igual 79 90 84 74 84 53 75 82 69 
Menys 16 7 13 22 11 47 17 12 23 

Saldo -11 -4 -10 -18 -6 -47 -9 -6 -15 
1r sem. 2010 -17 -2 -15 -28 -8 -38 -12 -25 -8 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -11 -4 -17 -19 10 12 -17 -15 -38 
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  Total comerç 
minorista Alimentació Roba i calçat 

Equipament 
de la llar 

Higiene i  
sanitat Electrònica 

Vehicles i 
accessoris 

Altres 
comerços 

Superm. i grans  
magatzems 

 
 

Perspectives per al 1r semestre  
de l’any 2011 (en % d’empreses) 
 

      

•••• Marxa dels negocis        
Millorar 11 17 6 4 11 6 13 15 15 
Mantenir-se 48 48 39 37 58 41 46 50 77 
Empitjorar 41 35 55 59 32 53 42 35 8 

Saldo -30 -18 -49 -55 -21 -47 -29 -20 7 
1r sem. 2010 -32 -29 -36 -40 -32 -11 -43 -24 -46 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -28 -16 -21 -59 -10 -29 -35 -28 -23 

 

• Xifra de vendes  

Augmentar 10 14 7 7 16 13 4 11 8 
Estabilitzar-se 47 41 45 37 53 31 54 50 62 
Disminuir 44 45 48 56 32 56 42 39 31 

Saldo -34 -31 -41 -49 -16 -43 -38 -28 -23 
1r sem. 2010 -26 -26 -35 -34 -32 24 -42 -21 -31 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -33 -17 -17 -71 -21 -23 -49 -34 -38 

 

• Preus de venda  

Augmentar 18 27 6 26 5 12 13 23 31 
Estabilitzar-se 62 70 61 56 68 47 75 60 54 
Disminuir 20 3 33 19 26 41 13 17 15 

Saldo -2 24 -27 7 -21 -29 0 6 16 
1r sem. 2010 -16 -12 -29 -18 -32 -22 -20 2 -7 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -7 15 -19 -7 -15 -12 -3 -6 -7 

 

• Personal ocupat  

Augmentar 1 4 0 0 0 0 0 3 0 
Mantenir-se 84 82 85 89 95 75 83 80 92 
Disminuir 15 14 15 11 5 25 17 17 8 

Saldo -14 -10 -15 -11 -5 -25 -17 -14 -8 
1r sem. 2010 -20 -11 -18 -30 -32 -22 -24 -11 -23 

 

Saldo 
2n sem. 2009 -17 -16 -6 -42 0 -29 -14 -13 -30 
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  Total comerç 
minorista Alimentació Roba i calçat 

Equipament 
de la llar 

Higiene i  
sanitat Electrònica 

Vehicles i 
accessoris 

Altres 
comerços 

Superm. i grans  
magatzems 

 
 

 

Factors que dificulten la millora de la  
marxa dels negocis els propers mesos 
(en % d’empreses) 

      

 
 

         

*Debilitat de la demanda 80 72 79 93 90 82 83 74 85 

*Augment de la competència 39 48 50 41 53 35 26 24 62 

*Manca de personal qualificat 13 10 9 15 26 12 4 11 31 

*Pèrdua d’atractiu de la zona 54 79 59 22 47 53 35 62 54 

*Dificultats de finançament o tresoreria 32 28 35 30 32 35 26 35 23 

*Augment dels costos d’explotació 42 35 47 19 37 53 30 50 69 

*Cap factor 2 0 3 0 0 0 4 3 0 

Altres causes...          

*Competència alegal, deslleial i intrusisme 29 28 27 41 26 24 35 24 39 
*Manca d’aparcaments 34 66 32 22 26 29 39 26 46 

*Manca de complements turístics 31 45 38 4 32 18 17 38 46 

*Infraestructures viàries insuficients 23 28 27 7 37 24 13 23 39 

*Altres causes 13 14 29 7 11 12 9 11 0 
 
 
 
 

          

 
 
Saldo: Diferència de respostes extremes (positives i negatives), en percentatge. 
 
Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 
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RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONJUNTURA EN EL SECTOR HOTELER   juliol-desembre 2010 
 
 

Semestre observat 

   2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Bona  2 3 0 

Regular  33 50 49 

Dolenta  65 47 51 
• Marxa dels negocis  
   (en % d’empreses) 

 

Saldo  -63 -44 -51 
     
     

Alt  4 2 5 

Normal  19 24 24 

Baix  75 71 71 

No es treballa amb reserves  2 3 0 

• Nivell de reserves 
   (en % d’empreses) 

 

Saldo  -71 -69 -66 
   

     

Catalunya  36 40 43 

Resta d’Espanya  28 28 28 

França  23 15 16 
•••• Distribució dels clients segons  
    la seva procedència (en %) 

Altres   12 17 14 
     

 
Semestre observat en comparació  
amb el semestre anterior (en % d’empreses) 

 

   2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Superior  13 21 2 

Igual  23 20 20 

Inferior  64 59 78 •••• Grau mitjà d’ocupació 

Saldo  -51 -38 -76 
       
       

Més alts  4 5 7 

Iguals   43 31 15 

Més baixos  53 64 78 •••• Preus pagats pels clients 

Saldo  -49 -59 -71 
       
       

Més  4 17 7 

Igual  38 41 42 

Menys  58 41 51 •••• Personal ocupat 

Saldo  -54 -24 -44 
     

 
Semestre observat en comparació amb el mateix 
semestre de l’any anterior (en % d’empreses) 

 

   2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Superior  13 24 20 

Igual  23 19 20 

Inferior  65 57 60 •••• Grau mitjà d’ocupació 

Saldo  -52 -33 -40 
       
       

Més  10 3 5 

Igual  48 41 51 

Menys  42 55 44 •••• Personal ocupat 

Saldo  -32 -52 -39 
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Perspectives per al 1r semestre de l’any 2011 
(en % d’empreses) 

 

   2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
Millorar  15 9 17 

Mantenir-se  38 34 46 

Empitjorar  48 57 37 •••• Tendència de la marxa dels negocis 

Saldo  -33 -48 -20 
       

       

Augmentar  13 8 23 

Mantenir-se  35 34 47 

Disminuir  52 58 30 •••• Tendència del grau d’ocupació 

Saldo  -39 -50 -7 
       

       

Augmentar  6 3 9 

Estabilitzar-se  55 55 49 

Disminuir  38 42 42 •••• Tendència dels preus 

Saldo  -32 -39 -33 
       

       

Augmentar  11 8 16 

Mantenir-se  51 68 58 

Disminuir  38 23 26 •••• Tendència de l’ocupació de personal 

Saldo  -27 -15 -10 
     

 
 

Factors que dificulten la millora de la marxa dels 
negocis els propers mesos (en % d’empreses) 
 

 

   2n sem. 2010 1r sem. 2010 2n sem. 2009 
*Debilitat de la demanda 84 92 72 

*Augment de la competència 53 61 63 

*Manca de personal qualificat 36 34 26 

*Pèrdua d’atractiu de la zona 56 44 42 

*Dificultats de finançament o tresoreria 31 27 19 

*Augment dels costos d’explotació 53 49 42 

*Cap factor 0 0 0 

Altres causes...    

*Manca d’aparcaments 20 7 12 

*Manca de complements turístics 47 22 21 

*Infraestructures viàries insuficients 38 9 16 

*Altres causes 16 44 33 
     

 
Saldo: Diferència de respostes extremes (positives i negatives), en percentatge. 
 
Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 
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COMENTARIS DELS RESULTATS                                                        ANY 2010 
 
 
 

Les opinions de les empreses sobre 
l’evolució global de l’activitat empresarial 
durant l’any 2010 confirmen que 
l’economia andorrana ha continuat 
presentant un escenari clarament 
recessiu. No obstant això, cal matisar 
que el ritme de caiguda de l’activitat 
econòmica, malgrat que s’ha mostrat 
força elevat, apunta a una atenuació 
de la profunda contracció experimentada 
l’any 2009, en part atribuïble a la 
millora de la conjuntura internacional. 
 
El comportament més negatiu de la 
situació actual el segueix protagonitzant 
el sector de la construcció, fins ara 
el més perjudicat per la crisi, que 
continua abocat a un ajustament molt 
sever, que encara no ha arribat al 
final. Així, les empreses constructores 
han indicat una disminució interanual 
mitjana de la xifra de negocis del 
23,8%, fet que suposa una taxa de 
descens molt semblant a la registrada 
l’any anterior (-25,4%), i que ha anat 
acompanyada d’una pèrdua molt 
significativa de llocs de treball en el 
sector.  
 
La indústria ha prolongat la fase de 
forta reculada de l’activitat, per bé 
que ha desaccelerat lleument el 
ritme de caiguda en relació amb 
l’any 2009. En aquest sentit, les 
empreses industrials han indicat una 
variació negativa de la xifra de 
negocis del 12,0% de mitjana –
gairebé 7 punts inferior a la de l’any 
passat, però mantenint encara les 
cotes de dos dígits dels dos anys 
anteriors–, i també una trajectòria 
descendent dels nivells d’ocupació.  
 
Pel que fa a les branques de serveis –
comerç al detall i hoteleria–, l’evolució 
continua marcada per l’afebliment 
de la demanda interna i per un 
balanç turístic molt negatiu, en part 
motivat per la manca de dinamisme 

de les economies dels països veïns, i en particular 
d’Espanya, d’on provenen la majoria dels nostres clients.  

 
Xifra de negocis en relació amb l'any anterior
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En concret, el comerç minorista ha registrat una 
davallada de la xifra de vendes de l’11,6%, només 2,2 
punts menys intensa que l’apuntada ara fa un any, i que ha 
anat acompanyada d’una contracció de l’ocupació. D’altra 
banda, el sector hoteler ha moderat la taxa de descens de 
la xifra de negocis fins al 7,6%, gairebé la meitat de 
l’assolida el 2009; una circumstància en certa manera 
lògica si es té en compte que la pèrdua de dinamisme que 
pateix el sector s’arrossega des de finals de l’any 2003, i 
que des de fa tres anys pateix un deteriorament intens i 
ràpid arran de la crisi global. A més, en línia amb aquest 
baix pols de l’activitat, els establiments hotelers han 
assenyalat una reducció sensible del personal ocupat en el 
sector. 

 
Volum d'inversió en relació amb l'any anterior
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El deteriorament general dels negocis s’ha traduït en un 
refredament dels ànims d’inversió, que ha estat 
especialment apreciable en el sector de la construcció i 
que es justifica per la caiguda dels beneficis empresarials i 
per unes expectatives de rendibilitat desfavorables. 
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Els principals indicadors quantitatius 
relatius a l’any 2010 refermen la 
continuïtat de la reculada econòmica 
que indiquen les enquestes d’opinió 
empresarial, i en algun cas també 
suggereixen una lleu moderació en 
el perfil de caiguda de l’activitat. 
 
Segons les dades d’afiliats de la 
CASS, l’ocupació assalariada durant 
l’any 2010 ha accelerat, per tercer any 
consecutiu, la seva taxa de descens 
anual fins al -4,0%, des del -2,8% de 
l’any anterior. Per sectors, cal destacar 
la intensificació de la destrucció de 
llocs de treball en la construcció, amb 
una davallada dels assalariats del 
13,9%, 2,7 punts més acusada que la 
de l’any 2009. La indústria, per la 
seva banda, s’ha afegit a la tònica de 
descensos general, i ha anotat una 
reducció dels assalariats del 3,7%, 
percentatge que contrasta amb l’augment 
de l’1,2% anotat l’any precedent. Pel 
que fa als serveis, la pèrdua d’ocupació 
s’ha concentrat principalment en 
l’Administració pública (-4,5%) i 
també ha afectat, de manera sensible, 
altres branques molt representatives 
en nombre d’assalariats, com el 
comerç (-3,7%), l’hoteleria (-3,5%) i, 
en menor mesura, el sistema financer 
(-1,5%). 
 
D’acord amb les dades provisionals 
facilitades per la Duana andorrana, les 
importacions durant l’any 2010 han 
seguit una tendència més favorable, 
que s’ha concretat en una taxa de 
variació positiva del 0,5%, després de 
dos anys de fortes caigudes (-13,4% 
el 2009 i -5,9% el 2008). Això, però, 
ha estat per causa bàsicament de 
l’increment dels preus dels carburants 
i cal remarcar que sense aquest 
component les compres a l’exterior 
seguirien caient un 1,5% l’any 2010.  
 
També han experimentat una certa 
correcció de les tendències negatives 
anteriors l’indicador del consum 
d’energia elèctrica,1 que ha registrat 
un increment del 2,1%, en contrast 

amb la caiguda del 2% de l’any 2009, i les matriculacions 
de turismes, que han anotat una taxa de variació positiva 
del 8,9%, deixant enrere quatre anys consecutius de forts 
decrements. 
 
Finalment, les estadístiques de visitants elaborades per 
Andorra Turisme, SAU, confirmen el dèbil comportament 
del turisme durant l’any 2010 i assenyalen un retrocés més 
intens del nombre de visitants (-5,4%) i una davallada, tot 
i que més moderada, del nombre de turistes (-0,3%), que 
ja suma nou exercicis de disminucions continuades. 

 
Les expectatives de les empreses per a l’any 2011 posen 
de manifest que l’activitat continuarà exhibint un to molt 
deprimit, en sintonia amb una evolució de la demanda de 
consum i d’inversió que es mantindrà molt feble. 
 
Per sectors, la indústria, l’hoteleria i, sobretot, la construcció 
acusaran el perfil descendent de l’activitat, amb una 
caiguda accentuada de la xifra de negocis, mentre que el 
deteriorament en el comerç minorista continuarà sent 
molt intens, però la situació sembla que tendirà a 
estabilitzar-se. 
 

Tendència prevista de la xifra de negocis per a l'a ny següent
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En tots els sectors, les empreses avancen importants 
retallades dels volums d’inversió, però novament la 
construcció és el sector en què la reducció del ritme 
inversor es preveu més significativa. 
 

Tendència prevista del volum d'inversió per a l'any  següent
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1 Excepte usos domèstics, enllumenat públic i altres distribuïdores. 
 

Saldo: Diferència de respostes extremes (positives i negatives), en percentatge. 
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       Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 
  
  

       RESULTATS DE L'ENQUESTA DE CONJUNTURA EN LA INDÚSTRIA

Any 2010 comparat amb l'any 2009 (en % d'empreses)

Superior 13
*  Xifra de negocis Igual 25

Inferior 63
Variació mitjana (%) -12,0

Superior 18
*  Volum d'inversió Igual 57

Inferior 25
Variació mitjana (%) -5,2

Més 3
*  Personal ocupat Igual 75

Menys 22

Perspectives per a l'any 2011 (en % d'empreses) 

Augmentar 5
*  Tendència de la xifra de negocis Mantenir-se 60

Disminuir 35

Augmentar 7
*  Tendència del volum d'inversió Mantenir-se 63

Disminuir 31

       RESULTATS DE L'ENQUESTA DE CONJUNTURA EN LA CONSTRUCCIÓ

Any 2010 comparat amb l'any 2009 (en % d'empreses)

Superior 7
*  Xifra de negocis Igual 9

Inferior 84
Variació mitjana (%) -23,8

Superior 2
*  Volum d'inversió Igual 41

Inferior 57
Variació mitjana (%) -29,7

Més 0
*  Personal ocupat Igual 24

Menys 76

Perspectives per a l'any 2011 (en % d'empreses) 

Augmentar 4
*  Tendència de la xifra de negocis Mantenir-se 35

Disminuir 61

Augmentar 0
*  Tendència del volum d'inversió Mantenir-se 50

Disminuir 50
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    Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 
 
 
 

                                               RESULTATS DE L'ENQUESTA DE CONJUNTURA EN EL COMERÇ DETA LLISTA

Total comerç Roba Equipament   Higiene i Vehicles i Altres Superm. i grans
detallista     Alimentació i calçat de la llar         sanitat    Electrònica accessoris comerços magatzems        

Any 2010 comparat amb l'any 2009
(en % d'empreses)

Superior 11 4 3 15 11 6 9 19 8
*  Xifra de vendes Igual 25 29 16 15 26 19 32 27 42

Inferior 64 68 81 69 63 75 59 54 50
Variació mitjana (%) -11,6 -14,2 -16,3 -11,5 -6,0 -17,4 -10,2 -9,6 -6,3

Superior 16 21 12 8 21 19 9 20 17
*  Volum d'inversió Igual 60 52 53 69 63 56 86 57 50

Inferior 24 28 35 23 16 25 5 23 33
Variació mitjana (%) -1,5 -4,9 -4,3 -5,3 2,5 0,3 5,7 0,1 -9,2

Més 4 3 0 0 5 0 9 8 0
*  Personal ocupat Igual 83 93 88 81 84 71 83 80 85

Menys 13 3 12 19 11 29 9 12 15

Perspectives per a l'any 2011
(en % d'empreses)

Augmentar 16 17 6 15 26 18 9 20 15
*  Tendència de la xifra de vendes Mantenir-se 46 35 53 33 47 41 52 47 77

Disminuir 38 48 41 52 26 41 39 33 8

Augmentar 11 20 3 4 5 12 4 12 31
*  Tendència del volum d'inversió Mantenir-se 60 63 56 65 63 59 65 59 54

Disminuir 29 17 41 31 32 29 30 29 15
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                          Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    RESULTATS DE L'ENQUESTA DE CONJUNTURA EN EL SEC TOR HOTELER

Any 2010 comparat amb l'any 2009 (en % d'empreses)

Superior 13
*  Xifra de negocis Igual 26

Inferior 62
Variació mitjana % -7,6

Superior 26
*  Volum d'inversió Igual 55

Inferior 19
Variació mitjana % -2,8

Més 8
*  Personal ocupat Igual 56

Menys 35

Origen de la clientela segons T.O. i ag. de viatges 44,0
el model de contractació (en %) Client individual 52,1

Altres 3,8

Estada mitjana dels clients  (nits) : 2,7

Perspectives per a l'any 2011  (en % d'empreses)

Augmentar 6
*  Tendència de la xifra de negocis Mantenir-se 46

Disminuir 48

Augmentar 17
*  Tendència del volum d'inversió Mantenir-se 50

Disminuir 33
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Comerç minorista 
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Distribució sectorial de la mostra en el comerç minorista 
 
 
Descripció de les activitats incloses en cadascuna de les branques comercials: 
 
 
 
Alimentació (codi enquesta 004) 
 
* Venda al detall de productes congelats i gelats 
* Venda al detall d’alimentació en general 
* Venda al detall no especialitzat amb predomini de productes alimentaris 
* Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establ. especialitzats 
 
 
Roba i calçat (codi enquesta 005) 
 
* Comerç al detall de tèxtils  
* Venda al detall d’articles de merceria 
* Comerç al detall de vestits 
* Comerç al detall de calçats i articles de cuiro 
 
 
Equipament de la llar (codi enquesta 006) 
 
* Comerç al detall de mobles, d’aparells d’il·luminació i d’equipament per a la llar 
* Venda al detall d’electrodomèstics blancs 
* Venda al detall de material elèctric (per a instal·lacions) 
* Venda al detall d’articles de ferreteria 
* Venda al detall de vidres i miralls 
* Venda al detall de material i eines de bricolatge 
* Venda al detall d’equipaments sanitaris 
* Venda al detall de material de la construcció 
* Venda al detall de revestiments per al terra i les parets 
 
 
Higiene i sanitat (codi enquesta 007) 
 
* Comerç al detall de prod. farmacèutics, etc., de prod. de bellesa i d’higiene personal 
* Venda al detall de pintures, vernissos i drogueria 
 
 
Electrònica (codi enquesta 008) 
 
* Venda al detall d’aparells de televisió, vídeo, càmeres de vídeo, mat. d’alta fidelitat 
* Venda al detall de discos, bandes i cassets d’àudio i de vídeo, verges o enregistrades 
* Venda al detall d’instruments de música 
* Venda al detall de material de telecomunicacions 
* Venda al detall d’articles de fotografia 
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Vehicles i accessoris (codi enquesta 009) 
 
* Comerç de vehicles automòbils 
* Venda al detall de pneumàtics 
* Venda al detall d’altres peces i accessoris de vehicles 
* Comerç, manteniment i reparació de motocicletes i accessoris 
 
 
Altres comerços (codi enquesta 010) 
 
* Comerç al detall de carburant per a automòbils 
* Altres comerços al detall en magatzems no especialitzats 
* Comerç al detall de llibres, diaris i papereria 
* Venda al detall de material i mobiliari d’oficina 
* Venda al detall de material informàtic 
* Venda al detall d’articles òptics; òptiques 
* Venda al detall de rellotges, joieria i orfebreria  
* Venda al detall d’articles d’esport i de lleure 
* Venda al detall d’articles de pesca, de caça i de tir 
* Venda al detall de jocs i joguines 
* Venda al detall d’articles de puericultura 
* Venda al detall de flors i plantes 
* Venda al detall d’animals de companyia 
* Venda al detall d’art. de regal i record, bijuteria, art. religiosos i objectes d’artesania 
* Venda al detall de carbó i combustibles líquids i gasosos per a la calefacció 
* Venda al detall de bombones de gas 
* Venda al detall de monedes, segells i articles de col·lecció 
* Venda al detall d’objectes d’art 
* Venda al detall d’articles de rellotgeria 
* Venda al detall d’altres béns de consum 
 
 
Supermercats i grans magatzems (codi enquesta 011) 
 
* Supermercats 
* Grans magatzems 

 
 


