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Andorra: atracció i promoció de talent 

-cloenda del 12è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana a càrrec del Cap de 

Govern, MI Sr Antoni Martí Petit- 

Escaldes-Engordany, 11 de novembre del 2013 

Senyora presidenta, 

Senyores i senyors, 

Bon dia a tothom, 

Abans de començar el meu parlament de cloenda, deixint-me agrair a l’Empresa Familiar 

l’honor i la deferència que cada any fa al Govern, convidant-lo a inaugurar i cloure aquest 

Fòrum. I ja anem per la dotzena edició. També cal que tots agraïm l’encert de 

l’Empresa Familiar a l’hora de triar els temes que centren les diferents edicions 

d’aquest Fòrum. Sempre sabeu anar –i ho dic aquí en presència de la presidenta- un pas 

per endavant a l’hora d’identificar els reptes, les mancances i les oportunitats del nostre 

país. 

Certament, Andorra, que no diposa de grans recursos naturals i d’una posició geopolítica 

rellevant, no té altre camí que la promoció i l’atracció de talent. I dic bé, promoció i 

atracció, perquè a vegades podria semblar que el talent és una cosa que els andorrans 

només podem importar. I és fals: a Andorra també hi ha molt talent per incentivar, 

promocionar i exportar. 

La promoció i l’atraccció de talent requereixen dos ingredients essencials: seguretat 

jurídica i un entorn favorable a l’emprenedoria i els negocis. És en aquest dos 

fronts que el Govern ha destinat més esforços durant els últims dos anys. I ho seguirem 

fent. 

La seguretat jurídica passa per fixar i complir un full de ruta clar, que ha estat compartit –

a grans trets- pels diferents governs que s’han succeït en els últims anys; i que és 

compartit tant per la majoria de la societat civil com per la majoria de l’arc 

parlamentari. Estàvem i estem tots d’acord que Andorra necessita accedir a nous 

mercats i que és precís eliminar els obstacles amb què es troben les empreses andorranes 

–les empreses radicades a Andorra- quan volen fer negocis més enllà de les nostres 

fronteres. 
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La signatura de convenis de doble imposició que acabin amb la penalització que 

actualment han de suportar aquells que volen exportar serveis des d’Andorra i l’accés al 

mercat interior de la Unió Europea -per la via d’un acord similar al que ja tenen altres 

països com Liechtenstein- són dues cares d’aquesta mateixa moneda. Són dos factors 

crucials per a la seguretat jurídica, la creació d’oportunitats econòmiques i l’accés a nous 

mercats. 

El ministre Alcobé ha parlat aquest matí d’obertura i diversificació de l’economia. Però 

aquesta diversificació, aquest rellançament de l’economia, només és possible dins un 

marc que permeti als nostres empresaris i professionals competir en un món 

global. Per això hem accelerat la reforma fiscal. Fins al punt de tenir ja enllestit –i 

gairebé tot en vigor- el nou model tributari: amb la imposició indirecta agrupada sota 

un únic impost del 4,5% i una imposició directa situada al voltant del 10%. Un 

model que quedarà tancat amb la introducció de l’impost sobre la renda de les persones 

físiques. I dic bé, tancat, perquè considerem que així ja queden gravades de manera 

equitativa totes les rendes de l’economia andorrana. Ho deia fa dies al secretari General 

de l’OCDE, no hi ha al món cap altre Estat que hagi fet tant en tan poc temps. 

Aquest és el camí per a la negociació de convenis de doble 

imposició, com el que ja hem signat amb França-;  

aquest és el camí per accedir al mercat interior europeu, i aprofitar 

aquesta palanca per accedir a mercats encara més llunyans i donar 

possibilitats als andorrans de treballar arreu amb les màximes 

garanties-;  

i aquest és el camí per donar la seguretat jurídica que qualsevol 

emprenedor necessita. 

No reneguem del nostre passat: El model dels últims 60 anys ha estat un bon model, 

però ja ha donat els fruits que podia donar. I per seguir sent competitius, per obrir 

nous sectors que diversifiquin la nostra economia, per permetre als nostres empresaris 

accedir amb garanties a nous mercats... per generar i atreure talent, en definitiva, hem 

d’insistir en el camí de l’obertura i l’homologació. Un camí que no s’acaba amb la 

signatura de convenis de doble imposició o amb l’eliminació de les barreres a la inversió 

estrangera; sinó que tot just acaba de començar.  
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I aquí cal una estreta col·laboració de la societat civil amb l’administració: Ens cal 

que vosaltres, els que avui esteu aquí, participeu activament d’aquest procés: identificant 

allò que cal canviar o millorar. Perquè de poc serviria l’obertura si, per exemple, no 

tinguéssim una regulació efectiva de la competència o una regulació homologable i 

competitiva –com en la que s’està treballant- de la propietat industrial. I, a vegades, 

aquestes necessitats i mancances qui millor les coneix sou vosaltres. 

 

Senyora presidenta, 

Fins ara m’he referit al marc regulador que ha de marcar –i està marcant- les línies 

mestres d’un nou model de creixement. Però per tenir un entorn favorable als negocis no 

n’hi ha prou amb fer lleis i reglaments. Cal un compromís i un treball constant que, 

en el cas del sector púbic, es tradueix en la bona gestió; la bona governança. 

I aquí sí, el Govern comprèn i accepta bona part de les crítiques que diuen que encara 

queda molta feina a fer per tenir un sector públic àgil i eficaç. No es pot negar la feina 

feta: aquest matí, a primera hora, el ministre d’Economia recordava la feina feta per 

simplificar alguns tràmits en l’obertura de comerços i la creació de societats. Però no es 

pot negar tampoc –ho deia fa uns instants- que queda molta feina a fer. 

El treball per una administració àgil i eficaç ha de ser un treball constant. I també hi ha 

una qüestió més de fons: la de la sostenibilitat del sector públic. Perquè un sector 

públic que genera dèficits permanetment és el preludi d’un augment de la pressió fiscal; i 

jo no conec cap país que hagi prosperat taxant els seus ciutadans més enllà de la 

seva capacitat de contribuir. 

Estem treballant en aquesta línia: en la de garantir l’existència d’unes regles d’or que 

posin un màxim als dèficits del sector públic, com també hem agafat el compromís 

de mantenir un cert nivell de reserves al sistema de seguretat social. Aquestes línies 

vermelles -que no són simples declaracions de bones intencions, sinó que tenen 

força de llei- obligaran els governs futurs, siguin del color que siguin, a comprometre’s 

amb el bon govern i la bona gestió. 

I si a mi em preguntessin: ¿Hauria sigut desitjable avançar en la bona gestió abans 

d’implementar els nous impostos? Diria que sí, que hauria sigut el millor.  
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Però el que finalment compta és cap a on volem anar, quin tipus de país volem. I si a mi 

em pregunten per quina Andorra estic treballant, per quina Andorra tots –des de les 

institucions públiques i des del sector privat- estem treballant, diré que vull un país: 

Amb uns sectors madurs i estables: el comerç, el turisme, el sector 

financer, l’immobiliari. 

Però també amb nous sectors emergents en el camp de les noves 

tecnologies, de la salut, de l’educació i fins i tot de la indústria lleugera, 

innovadora i d’alt valor afegit. 

Vull un país que no posi traves als inversors i professionals 

estrangers i que continuï donant oportunitats als emprenedors de casa. 

Una administració pública que estigui realment al servei del 

ciutadà, amb uns processos ben definits i com més àgils, millor. 

Vull també un sector privat implicat en el futur del país, capaç de 

treballar colze a colze amb l’administració en la recerca i el 

finançament de projectes que diversifiquin la nostra economia i 

l’encaminin cap a l’excel·lència. 

Vull un sector públic sanejat, que pugui dur a terme una política 

d’inversions productives; una política estable en el temps, sense ser 

tan depenent dels alts i baixos del cicle econòmic. 

Vull una Andorra oberta al món, integrada al mercat europeu i amb 

capacitat per accedir a d’altres mercats. 

Vull un país cooperant i transparent; i que sigui vist amb certa enveja 

des de fora, perquè hem de ser capaços de fer més amb menys; de 

demostrar que a nosaltres no ens cal retenir la meitat de la renda dels 

ciutadans i de les empreses per fer funcionar el nostre Estat. 

Però no ens enganyem: no tot són números; no tot són balanços de pèrdues i 

guanys; i no tot són lleis i reglaments. Una Andorra atractiva per als emprenedors 

amb talent és també un país: 
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Amb una oferta educativa de qualitat. Com la que hem tingut fins 

ara i fins i tot millor. 

Amb una bona sanitat i uns bons serveis públics. Per això estem 

combatent els abusos al sistema de protecció social: Perquè tenir un 

bon sistema comença per concentrar els recursos allà on realment són 

necessaris. 

Amb uns nivells de seguretat ciutadana elevats. La CIA considera 

Andorra el segon país més segur del món. I això també és clau per 

atreure valor afegit. 

Amb una bona oferta cultural i d’oci.  

I un medi natural envejable. 

Vosaltres sabeu millor que ningú el privilegi que és per a tots nosaltres viure en aquest 

país. El que hem de fer ara és aprofitar totes les oportunitats que se’ns presenten. I ho 

hem de fer junts. No estem tan lluny d’aconseguir tots aquests objectius. Només cal 

pensar d’on veníem i com d’extremadament difícil semblava tot el que havíem de fer. I 

ho estem fent. I potser sí que a vegades hi ha entrebancs més grans que d’altres; però no 

heu de perdre la confiança i nosaltres –des del Govern- no canviarem el rumb. 

 

Se que el Govern i jo mateix estem sotmesos a dures critiques. Tinc l’obligació 

d’acceptar-les, les comparteixi o no. En un món en crisi totes les decisions son incertes 

ara bé tingueu clar que la pitjor decisió es no agafar cap decisió. Sé que el que queda 

de legislatura no serà fàcil tot i que com ha dit el ministre Alcobé hi comença a haver 

símptomes de recuperació. Ho dic aquí amb tot el respecte no és el moment de 

polítiques immobilistes i encara menys de polítiques populistes. I com tot Govern 

i com tot polític que cregui en els valors de la democràcia ens sotmetem al veredicte dels 

ciutadans conscients que en aquesta legislatura hem d’apuntalar el nou model de 

creixement d’Andorra i que en la propera legislatura s’ha de consolidar. 

Es pot estar d’acord o no amb el Govern però ningú pot negar que em fet tots els 

esforços per explicar la situació econòmica que travessa Andorra i buscar-hi solucions.  

Com deia abans – i deixeu-me acabar així- la pitjor decisió és no prendre cap 

decisió. 
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Moltes gràcies. 

 

 


