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Síntesi d’indicadors: panorama general
L’any 2007 ha estat marcat per una desacceleració de les principals economies mundials, produïda en part per la 
crisi en els mercats financers als Estats Units i que ha repercutit als països de la zona euro. Andorra no s’allunya
d’aquesta situació i molts indicadors de la seva economia durant el 2007 també confirmen la fase d’alentiment del
cicle econòmic, amb una baixada dels principals indicadors de consum com les vendes de vehicles o les importacions.
El sector immobiliari i la construcció, que fins a l’actualitat han estat un dels motors de l’economia andorrana i que
han permès mantenir uns ritmes de creixement elevats, han perdut la seva capacitat d’empènyer el creixement, amb
uns valors de transmissions immobiliàries per sota del 2003, de superfície autoritzada de construccions sota mínims
i una baixada del total dels assalariats per primera vegada des de la darrera crisi del 1993. L’hoteleria tampoc s’es-
capa d’aquesta tendència, per la disminució de les places hoteleres. L’any 2007 també ha estat marcat per la manca
de neu a les estacions d’esquí, que ha produït una important davallada dels dies d’esquí i que ha afectat als sectors
econòmics vinculats al turisme. Malgrat això, alguns indicadors del sector turístic presenten una estabilització, com
ara el nombre de visitants, i una tímida recuperació, com en les pernoctacions. Una de les excepcions dels 
sectors econòmics continua sent el sector financer que segueix la progressió en el volum de recursos gestionats i en
el nombre de treballadors. 
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1 CONTEXT ECONÒMIC

Des de l’any 2006, s’observa un alentiment de les economies desenvo-
lupades. Es preveu que aquesta tendència segueixi durant el 2008 i el
2009. Les previsions no són optimistes per als Estats Units, on s’especula
sobre una recessió que pot repercutir en la resta de les economies, amb
un dòlar molt baix i unes matèries primeres a màxims històrics des de 
principi de 2008. La Xina, però, segueix amb un creixement a dos dígits,
quadriplicant el de les principals economies mundials.

2 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

L’any 2007, la població andorrana es compon principalment 
d’andorrans amb un 36,6%, seguits del col·lectiu d’espanyols i 
de la comunitat portuguesa amb un 33% i un 16,3% respectivament.
Durant els últims 4 anys, els espanyols són l’únic col·lectiu 
que ha disminuït cada any i ha perdut 1.252 persones. En canvi, 
la comunitat portuguesa ha crescut a un ritme superior al 10% 
anyal des del 2003. Els francesos es mantenen estables al voltant
d’unes 5.000 persones i representen el 6,3% de la població.

20072003 2004 2005 2006

80.000

0

70.000

60.000

40.000

30.000

50.000

20.000

Andorrans

Espanyols

Francesos

Portuguesos

Altres

10.000

Font: Departament de Treball

2006 2007 2008 2009

Japó 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 

França 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 

Zona euro 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 

Total OCDE 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 

Estats Units 2,6% 2,5% 2,5% 2,4% 

Espanya 3,5% 3,5% 2,9% 2,7% 

Xina 11,1% 11,4% 10,7% 10,1% 

Font: OCDE, Perspectives econòmiques de l'OCDE, núm. 82
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13 PERNOCTACIONS

Les pernoctacions dels turistes que visiten el Principat han marcat
un punt d’inflexió l’any 2007, amb una recuperació d’un 3,6%

del nombre de pernoctacions. Les pernoctacions dels turistes amb
procedència d’Espanya han tingut un 3,7% d’increment, mentre
que les dels turistes amb origen de França han pujat un 3,3%.
Malgrat això, continua la davallada dels turistes francesos respecte
als de procedència d’Espanya i ja representen únicament el 20%

dels turistes totals que pernocten a Andorra. 
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14 VISITANTS A ANDORRA

L’any 2007 marca una estabilització en el nombre de visitants al
Principat d’Andorra, amb una xifra similar a la de l’any anterior.
Els excursionistes es mantenen gairebé iguals a l’entorn dels 
8,5 milions i representen prop del 80% dels visitants a Andorra. 
Igualment, els turistes, que pernocten a Andorra, uns 2,2 milions,
continuen la tendència a la baixa amb una disminució d’un 
1,7% respecte al 2006. Durant els últims 5 anys, els turistes han 
disminuït un 30%.
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15 DIES D’ESQUÍ

El darrer trimestre de l’any 2006 es va ressentir molt fortament per 
la davallada d’un 25% de les vendes de forfets durant la temporada
2006/2007 i ha marcat també l’inici del 2007. Les dades demostren
que es tracta d’un sector consolidat i que té un impacte més que 
evident en tota l’economia, i especialment en sectors tan estratègics
com el comerç i l’hoteleria. Les millors condicions meteorològiques
i la major innivació fan pensar en una certa recuperació de les
vendes de forfets durant el principi de temporada 2007/08, que 
donaran un respir a l’economia.
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16 RECURSOS GESTIONATS PEL SISTEMA BANCARI

Els recursos gestionats per les entitats bancàries andorranes han
tingut un increment del 2% l’any 2007, el percentatge més reduït
dels últims anys. La mediació de clients representa el 64% dels 
recursos gestionats i ha disminuït en un 5,4% respecte al 2006, 
en benefici dels dipòsits de clients que han incrementat més 
d’un 18,4% per l’augment dels tipus d’interès. El sector bancari 
continua sent un pilar sòlid de l’economia.
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17 IMPORTACIONS TOTALS

L’any 2007 les importacions, valorades en unitats
monetàries, van baixar un 1,4%, però en termes 
reals, descomptant l’IPC, van baixar un 5,2%.
Aquesta situació, que és similar a la baixada que
van patir les importacions l’any 2006, amb un 1,8%,
referma l’alentiment de l’economia andorrana. 
Per sectors, els carburants són els que tenen un 
increment més notori, arran de la pujada del preu
del petroli; a la inversa, els vehicles i l’electrònica, 
directament vinculats al consum, es ressenten 
fortament de la baixada de la demanda.
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7 ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS

El transport i l’habitatge han estat els grups que han tingut 
l’increment de preus més important durant el 2007. L’habitatge 
ha pujat un 8,45%, per l’última etapa d’un cicle immobiliari 
expansiu, mentre que el transport ha patit les conseqüències del
fort augment dels carburants derivat de l’increment del preu 
del petroli. A més, aquests dos grups representen una ponderació
de prop del 40% de l’índex, per la qual cosa han influït fortament 
a situar la inflació de l’any 2007 en un 3,87%.

6 SALARI MÍNIM

El salari mínim a Andorra se situa l’1 de gener de 2007 en 897,87 € bruts 
al mes, el que equival aproximadament al 50% del salari mitjà dels 
assalariats a la CASS. Durant els últims anys, el salari mínim ha progressat
anyalment en termes similars a l’increment de preus al consum. A aquesta
mateixa data, el salari mínim a França és de 1.254 € mesuals bruts i a 
Espanya de 666 €. Dels països de la UE, el salari mínim més elevat es troba 
a Luxemburg amb 1.570 € al mes. 

5 SALARI MITJÀ PER SECTOR

L’any 2007 el salari mitjà del conjunt dels assalariats 
va augmentar un notable 7,2% en termes nominals. En
termes reals, l’increment també va ser significatiu, d’un
3,36%. Per sectors, si bé el sector financer, l’Administra-
ció i els serveis professionals van tenir un increment
real per sobre del preu del diner a Andorra, el sector de
la construcció va tenir un increment en termes reals per
sota de l’IPC. El sector financer ha estat de lluny durant
el 2007 el que més ha incrementat les remuneracions
dels llocs de treball, de mitjana.

4 OCUPACIÓ HOMES - DONES

L’economia andorrana ocupa més homes que dones, tot i ser un país 
on l’activitat femenina és molt alta. Els darrers anys, i especialment
l’any 2007, la tendència va cap al sentit que més dones ocupen llocs de
treball i, per tant, s’equilibra la proporció d’homes i dones. La xifra
2007 d’Andorra és molt propera a la de França el 2005, un 46,5% de 
dones en la població activa, i lluny d’Espanya, amb un 41%. França i els
països nòrdics es troben en la part alta de dones dins de la població 
activa, i Espanya, Itàlia i Grècia en la part baixa.

3 TREBALLADORS AFILIATS A LA CASS

Per primera vegada en gairebé 15 anys, el nombre total
de treballadors afiliats a la Seguretat Social ha trencat
la tendència a l’alça i ha disminuït un 0,34%, és a dir
amb 146 persones l’any 2007. Els sectors financer, 
d’activitats immobiliàries i l’Administració pública han
presentat taxes de creixement encara significatives 
entre l’1,6% i el 3,2%; però els sectors de la construcció
i l’hoteleria han estat els més tocats, amb una baixada
del 3,3% i del 2,6% respectivament. En menor mesura,
però de forma significativa, el comerç i les indústries
han perdut 166 treballadors en tot l’any 2007.
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GRUPS Ponderacions (x 100) Variació anyal (%)

Aliments, begudes i tabac 21,14% 3,11%

Vestit i calçat 7,94% 1,72%

Habitatge, aigua, gas, electr. i altres combust. 19,46% 8,45%

Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar 5,23% 1,09%

Salut (despeses sense subvenció) 3,58% 1,91%

Transport 20,12% 3,97%

Esbarjo, espectacles i cultura 5,62% 0,49%

Ensenyament 1,02% 2,16%

Hotels, cafès i restaurants 6,90% 3,04%

Béns i serveis diversos 8,99% 2,07%

Total 100,00% 3,87%

8 ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM A ANDORRA, CATALUNYA, FRANÇA I ESPANYA

L’índex de preus de consum d’Andorra l’any 2007 se situa per sota 
d’Espanya i de Catalunya, amb un 4,2% i un 4,3% respectivament, però
per sobre de França, amb un 2,6%. Aquesta situació s’ha mantingut
gairebé invariable durant els 5 últims anys i es deu principalment a la
inflació importada en les proporcions corresponents d’aquests dos 
països. A la zona euro, l’IPC ha estat del 3,1% el 2007 i s’ha disparat
respecte al 2006, en què va ser de l’1,9%, raó per la qual el BCE ha 
endurit la seva política monetària sense baixar els tipus d’interès. Les
previsions apunten a una inflació del 2,5% l’any 2008 per a la zona euro.
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9 INDICADORS DE CONSUM (TRANSPORT, COMUNICACIONS I ENERGIA)

Els indicadors de consum han seguit el 2007 amb la 
tendència més aviat desfavorable ja constatada el 2006.
Les matriculacions de vehicles mostren un retrocés
molt significatiu. El consum telefònic s’ha ressentit 
fortament el 2007, però cal matisar la xifra amb els nous
hàbits de consum del telèfon que fan baixar la telefonia
tradicional a favor dels minimissatges i de l’ADSL. El
consum d’energia elèctrica ha seguit el creixement del
4%, molt similar al del quinquenni, però el consum de
carburants ha retrocedit i s’ha situat als valors del 2003.

2003 2004 2005 2006 2007
Matriculacions vehicles 4.166 4.286 4.491 3.768 3.119 
Matriculacions altres vehicles 1.665 2.145 2.282 2.001 1.571 
Línies telefòniques 35.171 35.040 35.444 36.507 37.153 
Línies telefonia mòbil 51.893 58.366 64.560 69.004 68.483 
Resta de línies 14.176 17.269 21.515 25.965 30.067 
Tràfic nacional (hores)* 6.160.961 6.802.148 6.537.726 5.410.439 4.235.250 
Tràfic internacional (hores) 2.117.498 2.186.211 2.252.567 2.251.252 2.206.481 
Consum energia elèctrica (MW/h) 492.380 525.509 535.468 555.624 576.591 
Consum carburants (litres) 203.203.737 214.180.032 218.486.560 206.801.768 203.328.393
* Xarxa fixa, mòbil i internet

2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 de gener 748,32 € 783,47 € 807,83 € 838,13 € 864,93 € 897,87 €
1 de juliol 771,33 € 783,47 € 812,93 € 838,13 € 864,93 € –
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10 TRANSMISSIONS IMMOBILIÀRIES SUBJECTES A L’ITP

L’estancament del sector immobiliari l’any 2007 es confirma
amb la davallada del valor de les transmissions immobiliàries
subjectes a l’ITP, un 42% respecte a l’any 2006 i se situa 
per sota dels nivells de l’any 2003. Les parròquies que més
han notat aquest decrement són Escaldes-Engordany, amb
una baixada del 70,8%, Sant Julià de Lòria, amb un 57,7%, 
i Encamp, amb un 49,2%. La parròquia de Canillo és la que
més transmissions ha generat en valor, un 25,7% sobre el total. 0 €

1.000.000.000 €
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11 SUPERFÍCIE AUTORITZADA PER A CONSTRUCCIONS

Des del màxim que es va aconseguir l’any 2004 per l’efecte 
moratòria i l’explosió de la demanda immobiliària, la superfície
autoritzada ha disminuït dràsticament fins a 74.371 m2 el 2007, 
arran de l’aprovació tardana dels plans d’ordenació i urbanisme 
parroquials i també de la disminució de la demanda. La proporció
de la construcció destinada a apartaments s’ha reduït al 60%

del total quan amb anterioritat aquesta representava el 85%. 
En canvi, les construccions de xalets s’han recuperat un 112%

en relació amb el 2006.
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12 PLACES HOTELERES PER CATEGORIES

Per primera vegada, les places hoteleres han baixat un significatiu
16,4% l’any 2007 respecte al 2006. Per categories d’establiments
hotelers, els hotels i aparthotels de 4 i 5 estrelles són els únics que
han incrementat la seva capacitat, amb un 5,1% respecte al 2006

i ja sumen més de 13.000 places, un 40% del total. Els hotels de 
3 estrelles han baixat les places un 3,8%, però l’impacte més gran
ha estat per als hotels d’1 i 2 estrelles amb una disminució del 48%

aquest últim any.
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7 ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS

El transport i l’habitatge han estat els grups que han tingut 
l’increment de preus més important durant el 2007. L’habitatge 
ha pujat un 8,45%, per l’última etapa d’un cicle immobiliari 
expansiu, mentre que el transport ha patit les conseqüències del
fort augment dels carburants derivat de l’increment del preu 
del petroli. A més, aquests dos grups representen una ponderació
de prop del 40% de l’índex, per la qual cosa han influït fortament 
a situar la inflació de l’any 2007 en un 3,87%.

6 SALARI MÍNIM

El salari mínim a Andorra se situa l’1 de gener de 2007 en 897,87 € bruts 
al mes, el que equival aproximadament al 50% del salari mitjà dels 
assalariats a la CASS. Durant els últims anys, el salari mínim ha progressat
anyalment en termes similars a l’increment de preus al consum. A aquesta
mateixa data, el salari mínim a França és de 1.254 € mesuals bruts i a 
Espanya de 666 €. Dels països de la UE, el salari mínim més elevat es troba 
a Luxemburg amb 1.570 € al mes. 

5 SALARI MITJÀ PER SECTOR

L’any 2007 el salari mitjà del conjunt dels assalariats 
va augmentar un notable 7,2% en termes nominals. En
termes reals, l’increment també va ser significatiu, d’un
3,36%. Per sectors, si bé el sector financer, l’Administra-
ció i els serveis professionals van tenir un increment
real per sobre del preu del diner a Andorra, el sector de
la construcció va tenir un increment en termes reals per
sota de l’IPC. El sector financer ha estat de lluny durant
el 2007 el que més ha incrementat les remuneracions
dels llocs de treball, de mitjana.

4 OCUPACIÓ HOMES - DONES

L’economia andorrana ocupa més homes que dones, tot i ser un país 
on l’activitat femenina és molt alta. Els darrers anys, i especialment
l’any 2007, la tendència va cap al sentit que més dones ocupen llocs de
treball i, per tant, s’equilibra la proporció d’homes i dones. La xifra
2007 d’Andorra és molt propera a la de França el 2005, un 46,5% de 
dones en la població activa, i lluny d’Espanya, amb un 41%. França i els
països nòrdics es troben en la part alta de dones dins de la població 
activa, i Espanya, Itàlia i Grècia en la part baixa.

3 TREBALLADORS AFILIATS A LA CASS

Per primera vegada en gairebé 15 anys, el nombre total
de treballadors afiliats a la Seguretat Social ha trencat
la tendència a l’alça i ha disminuït un 0,34%, és a dir
amb 146 persones l’any 2007. Els sectors financer, 
d’activitats immobiliàries i l’Administració pública han
presentat taxes de creixement encara significatives 
entre l’1,6% i el 3,2%; però els sectors de la construcció
i l’hoteleria han estat els més tocats, amb una baixada
del 3,3% i del 2,6% respectivament. En menor mesura,
però de forma significativa, el comerç i les indústries
han perdut 166 treballadors en tot l’any 2007.
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GRUPS Ponderacions (x 100) Variació anyal (%)

Aliments, begudes i tabac 21,14% 3,11%

Vestit i calçat 7,94% 1,72%

Habitatge, aigua, gas, electr. i altres combust. 19,46% 8,45%

Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar 5,23% 1,09%

Salut (despeses sense subvenció) 3,58% 1,91%

Transport 20,12% 3,97%

Esbarjo, espectacles i cultura 5,62% 0,49%

Ensenyament 1,02% 2,16%

Hotels, cafès i restaurants 6,90% 3,04%

Béns i serveis diversos 8,99% 2,07%

Total 100,00% 3,87%

8 ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM A ANDORRA, CATALUNYA, FRANÇA I ESPANYA

L’índex de preus de consum d’Andorra l’any 2007 se situa per sota 
d’Espanya i de Catalunya, amb un 4,2% i un 4,3% respectivament, però
per sobre de França, amb un 2,6%. Aquesta situació s’ha mantingut
gairebé invariable durant els 5 últims anys i es deu principalment a la
inflació importada en les proporcions corresponents d’aquests dos 
països. A la zona euro, l’IPC ha estat del 3,1% el 2007 i s’ha disparat
respecte al 2006, en què va ser de l’1,9%, raó per la qual el BCE ha 
endurit la seva política monetària sense baixar els tipus d’interès. Les
previsions apunten a una inflació del 2,5% l’any 2008 per a la zona euro.
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9 INDICADORS DE CONSUM (TRANSPORT, COMUNICACIONS I ENERGIA)

Els indicadors de consum han seguit el 2007 amb la 
tendència més aviat desfavorable ja constatada el 2006.
Les matriculacions de vehicles mostren un retrocés
molt significatiu. El consum telefònic s’ha ressentit 
fortament el 2007, però cal matisar la xifra amb els nous
hàbits de consum del telèfon que fan baixar la telefonia
tradicional a favor dels minimissatges i de l’ADSL. El
consum d’energia elèctrica ha seguit el creixement del
4%, molt similar al del quinquenni, però el consum de
carburants ha retrocedit i s’ha situat als valors del 2003.

2003 2004 2005 2006 2007
Matriculacions vehicles 4.166 4.286 4.491 3.768 3.119 
Matriculacions altres vehicles 1.665 2.145 2.282 2.001 1.571 
Línies telefòniques 35.171 35.040 35.444 36.507 37.153 
Línies telefonia mòbil 51.893 58.366 64.560 69.004 68.483 
Resta de línies 14.176 17.269 21.515 25.965 30.067 
Tràfic nacional (hores)* 6.160.961 6.802.148 6.537.726 5.410.439 4.235.250 
Tràfic internacional (hores) 2.117.498 2.186.211 2.252.567 2.251.252 2.206.481 
Consum energia elèctrica (MW/h) 492.380 525.509 535.468 555.624 576.591 
Consum carburants (litres) 203.203.737 214.180.032 218.486.560 206.801.768 203.328.393
* Xarxa fixa, mòbil i internet

2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 de gener 748,32 € 783,47 € 807,83 € 838,13 € 864,93 € 897,87 €
1 de juliol 771,33 € 783,47 € 812,93 € 838,13 € 864,93 € –
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10 TRANSMISSIONS IMMOBILIÀRIES SUBJECTES A L’ITP

L’estancament del sector immobiliari l’any 2007 es confirma
amb la davallada del valor de les transmissions immobiliàries
subjectes a l’ITP, un 42% respecte a l’any 2006 i se situa 
per sota dels nivells de l’any 2003. Les parròquies que més
han notat aquest decrement són Escaldes-Engordany, amb
una baixada del 70,8%, Sant Julià de Lòria, amb un 57,7%, 
i Encamp, amb un 49,2%. La parròquia de Canillo és la que
més transmissions ha generat en valor, un 25,7% sobre el total. 0 €

1.000.000.000 €
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11 SUPERFÍCIE AUTORITZADA PER A CONSTRUCCIONS

Des del màxim que es va aconseguir l’any 2004 per l’efecte 
moratòria i l’explosió de la demanda immobiliària, la superfície
autoritzada ha disminuït dràsticament fins a 74.371 m2 el 2007, 
arran de l’aprovació tardana dels plans d’ordenació i urbanisme 
parroquials i també de la disminució de la demanda. La proporció
de la construcció destinada a apartaments s’ha reduït al 60%

del total quan amb anterioritat aquesta representava el 85%. 
En canvi, les construccions de xalets s’han recuperat un 112%

en relació amb el 2006.
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12 PLACES HOTELERES PER CATEGORIES

Per primera vegada, les places hoteleres han baixat un significatiu
16,4% l’any 2007 respecte al 2006. Per categories d’establiments
hotelers, els hotels i aparthotels de 4 i 5 estrelles són els únics que
han incrementat la seva capacitat, amb un 5,1% respecte al 2006

i ja sumen més de 13.000 places, un 40% del total. Els hotels de 
3 estrelles han baixat les places un 3,8%, però l’impacte més gran
ha estat per als hotels d’1 i 2 estrelles amb una disminució del 48%

aquest últim any.
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Síntesi d’indicadors: panorama general
L’any 2007 ha estat marcat per una desacceleració de les principals economies mundials, produïda en part per la 
crisi en els mercats financers als Estats Units i que ha repercutit als països de la zona euro. Andorra no s’allunya
d’aquesta situació i molts indicadors de la seva economia durant el 2007 també confirmen la fase d’alentiment del
cicle econòmic, amb una baixada dels principals indicadors de consum com les vendes de vehicles o les importacions.
El sector immobiliari i la construcció, que fins a l’actualitat han estat un dels motors de l’economia andorrana i que
han permès mantenir uns ritmes de creixement elevats, han perdut la seva capacitat d’empènyer el creixement, amb
uns valors de transmissions immobiliàries per sota del 2003, de superfície autoritzada de construccions sota mínims
i una baixada del total dels assalariats per primera vegada des de la darrera crisi del 1993. L’hoteleria tampoc s’es-
capa d’aquesta tendència, per la disminució de les places hoteleres. L’any 2007 també ha estat marcat per la manca
de neu a les estacions d’esquí, que ha produït una important davallada dels dies d’esquí i que ha afectat als sectors
econòmics vinculats al turisme. Malgrat això, alguns indicadors del sector turístic presenten una estabilització, com
ara el nombre de visitants, i una tímida recuperació, com en les pernoctacions. Una de les excepcions dels 
sectors econòmics continua sent el sector financer que segueix la progressió en el volum de recursos gestionats i en
el nombre de treballadors. 

BANCA PRIVADA D’ANDORRA MARÇ DE 2008

1 CONTEXT ECONÒMIC

Des de l’any 2006, s’observa un alentiment de les economies desenvo-
lupades. Es preveu que aquesta tendència segueixi durant el 2008 i el
2009. Les previsions no són optimistes per als Estats Units, on s’especula
sobre una recessió que pot repercutir en la resta de les economies, amb
un dòlar molt baix i unes matèries primeres a màxims històrics des de 
principi de 2008. La Xina, però, segueix amb un creixement a dos dígits,
quadriplicant el de les principals economies mundials.

2 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

L’any 2007, la població andorrana es compon principalment 
d’andorrans amb un 36,6%, seguits del col·lectiu d’espanyols i 
de la comunitat portuguesa amb un 33% i un 16,3% respectivament.
Durant els últims 4 anys, els espanyols són l’únic col·lectiu 
que ha disminuït cada any i ha perdut 1.252 persones. En canvi, 
la comunitat portuguesa ha crescut a un ritme superior al 10% 
anyal des del 2003. Els francesos es mantenen estables al voltant
d’unes 5.000 persones i representen el 6,3% de la població.
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2006 2007 2008 2009

Japó 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 

França 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 

Zona euro 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 

Total OCDE 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 

Estats Units 2,6% 2,5% 2,5% 2,4% 

Espanya 3,5% 3,5% 2,9% 2,7% 

Xina 11,1% 11,4% 10,7% 10,1% 

Font: OCDE, Perspectives econòmiques de l'OCDE, núm. 82

www.bpa.ad
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13 PERNOCTACIONS

Les pernoctacions dels turistes que visiten el Principat han marcat
un punt d’inflexió l’any 2007, amb una recuperació d’un 3,6%

del nombre de pernoctacions. Les pernoctacions dels turistes amb
procedència d’Espanya han tingut un 3,7% d’increment, mentre
que les dels turistes amb origen de França han pujat un 3,3%.
Malgrat això, continua la davallada dels turistes francesos respecte
als de procedència d’Espanya i ja representen únicament el 20%

dels turistes totals que pernocten a Andorra. 
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14 VISITANTS A ANDORRA

L’any 2007 marca una estabilització en el nombre de visitants al
Principat d’Andorra, amb una xifra similar a la de l’any anterior.
Els excursionistes es mantenen gairebé iguals a l’entorn dels 
8,5 milions i representen prop del 80% dels visitants a Andorra. 
Igualment, els turistes, que pernocten a Andorra, uns 2,2 milions,
continuen la tendència a la baixa amb una disminució d’un 
1,7% respecte al 2006. Durant els últims 5 anys, els turistes han 
disminuït un 30%.
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15 DIES D’ESQUÍ

El darrer trimestre de l’any 2006 es va ressentir molt fortament per 
la davallada d’un 25% de les vendes de forfets durant la temporada
2006/2007 i ha marcat també l’inici del 2007. Les dades demostren
que es tracta d’un sector consolidat i que té un impacte més que 
evident en tota l’economia, i especialment en sectors tan estratègics
com el comerç i l’hoteleria. Les millors condicions meteorològiques
i la major innivació fan pensar en una certa recuperació de les
vendes de forfets durant el principi de temporada 2007/08, que 
donaran un respir a l’economia.
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16 RECURSOS GESTIONATS PEL SISTEMA BANCARI

Els recursos gestionats per les entitats bancàries andorranes han
tingut un increment del 2% l’any 2007, el percentatge més reduït
dels últims anys. La mediació de clients representa el 64% dels 
recursos gestionats i ha disminuït en un 5,4% respecte al 2006, 
en benefici dels dipòsits de clients que han incrementat més 
d’un 18,4% per l’augment dels tipus d’interès. El sector bancari 
continua sent un pilar sòlid de l’economia.
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17 IMPORTACIONS TOTALS

L’any 2007 les importacions, valorades en unitats
monetàries, van baixar un 1,4%, però en termes 
reals, descomptant l’IPC, van baixar un 5,2%.
Aquesta situació, que és similar a la baixada que
van patir les importacions l’any 2006, amb un 1,8%,
referma l’alentiment de l’economia andorrana. 
Per sectors, els carburants són els que tenen un 
increment més notori, arran de la pujada del preu
del petroli; a la inversa, els vehicles i l’electrònica, 
directament vinculats al consum, es ressenten 
fortament de la baixada de la demanda.
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