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Introducció: cap a una tercera fase
en el procés d’acostament gradual
i progressiu d’Andorra a la Unió Europea

Andorra ha optat per una estratègia d’acostament gradual i progressiu cap a la Unió Europea (UE), encetada a començaments de la
dècada dels anys noranta del segle passat.
Es tracta d’una estratègia que he qualificat habitualment d’assimpdòtica, car, a través d’ella, el Principat s’acosta cada vegada més a la
UE sense acabar d’entrar-hi mai del tot, i això seguirà essent probablement així fins que la mateixa UE manifesti la seva voluntat i fixi les
regles en relació amb una possible incorporació dels països europeus
de petita dimensió territorial, com Andorra, i aquests aconsegueixin
una adhesió com a membres de ple dret a la UE adaptada a les seves
necessitats i que els garanteixi la salvaguarda de les seves especificitats
irrenunciables. Estem lluny d’aquesta hipòtesi.
Tal com ha declarat recentment el ministre andorrà d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, Andorra necessita per competir un cert grau
d’homologació, que no vol pas dir homogeneïtzació, al mateix temps
que tot un conjunt d’especificitats que puguin ser factors d’èxit. Aquest
doble esforç —homologació i preservació dels fets diferencials— és el
que probablement millor pot garantir la supervivència en un marc de
competició global del qual difícilment Andorra es pot escapar. L’homologació necessària la proporciona essencialment la Unió Europea. El
marc competititu global requereix un grau encara més gran d’obertura
que l’existent en el Principat en matèria d’inversions estrangeres. El
nou Govern andorrà ha manifestat que vol fer de l’obertura econòmica el veritable eix de la legislatura que ara s’enceta i, encara més,
que a través de l’obertura econòmica pretén perseguir l’aparició d’un
nou model econòmic que permeti superar la crisi actual. El nou
acostament cap a la UE del qual tracta aquest llibre pot suposar la
base (level playing field) que ho faciliti. Ens trobem davant de dues
estratègies complementàries.
Dins del procés d’acostament gradual i progressiu del Principat cap
a la UE, s’hi observen, fins ara, dues fases clarament diferenciades.
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La primera ha tingut un caràcter duaner i comercial, i està centrada
al voltant de l’Acord d’unió duanera amb la UE signat l’any 1990, en
vigor des de l’any 1991. La segona es caracteritza per la cooperació,
i ve emmarcada per l’Acord de cooperació signat l’any 2004, en vigor
des de l’any 2005. Formen també part d’aquesta segona fase un acord
sobre fiscalitat de l’estalvi i una sèrie d’arranjaments complementaris,
entre els quals destaca un acord monetari que, després de nombroses
vicissituds, ha estat finalment signat a Brussel·les el 30 de juny de
2011. Amb la firma d’aquest acord es pot donar per tancada la segona
fase d’acostament.
L’acord duaner de 1990 ha funcionat i segueix funcionant de manera molt satisfactòria per als interessos del Principat. Els resultats
concrets de l’Acord de cooperació de 2004, que preveu la participació
andorrana en certes polítiques i programes comunitaris, són limitats,
atesa la manca inicial d’un protocol financer específic, però van donant
els seus fruits, especialment en matèria de relacions de proximitat
en el marc del programa de cooperació transfronterera Interreg, així
com del programa de nova generació Poctefa (Programa Operatiu de
Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra). L’Acord sobre fiscalitat de l’estavi, impulsat des de la UE, es va aplicant correctament
i sense dificultats, encara que, això sí, amb una forta caiguda de la
recaptació principalment com a conseqüència de la crisi financera
començada l’any 2007. Les mesures d’acompanyament d’aquests dos
acords han conduït a l’esmentat Acord monetari, han suposat millores
en el passatge d’andorrans per les fronteres de la UE, així com la
inclusió, primer, en el projecte fallit de Tractat constitucional de la
UE i, després, en el Tractat de Lisboa, en vigor des de 2009, d’una
clàusula que pren en compte la situació dels estats europeus de petita
dimensió territorial dins de la política europea de veïnatge i que preveu la signatura d’un acord específic amb aquests estats que atengui
a dos criteris: proximitat i dimensió territorial.
Transcorregudes les dues primeres fases d’acostament cap a la
UE —la comercial o duanera i la de cooperació més fiscalitat— Andorra ha encetat les accions que poden conduir a una tercera fase en
aquest procés gradual, i ho ha fet presentant el mes de maig de 2010
un document informal de reflexió (non paper) a la UE en el qual es
demana un nou acord que suposi un marc de relacions encara més
ambiciós i que propiciï un apropament al mercat interior comunitari,
part essencial de l’acquis communautaire o cabal comunitari. Aquest non
paper fa referència a un dels arranjaments complementaris previstos a
la segona fase d’acostament, concretament cita la declaració comuna
d’intencions dins de la qual es preveu un futur “aprofundiment de la
cooperació” entre Andorra i la UE. D’aquesta manera queden lligades la
segona i la tercera fase d’acostament cap a la UE. Es busca un acord
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específic amb la UE basat en l’article 8 i la declaració adjunta del
Tractat de Lisboa, que diu que “la Unió tindrà en compte la situació
particular dels països de petita dimensió territorial que mantinguin
amb ella relacions específiques de proximitat”.
La resposta de la UE a aquesta nova iniciativa andorrana ha estat
favorable. A la reunió del Consell d’Afers Generals del 21 de juny de
2011, sota presidència hongaresa, es va prendre nota d’un informe
d’aquesta presidència sobre relacions amb el Principat d’Andorra en
el qual es propicia:
—L’exploració d’un nou marc institucional (per a Andorra i també
per a Mònaco i San Marino).
—Un accés progressiu al mercat interior europeu.
—Un respecte de les particularitats d’aquests microestats.
El Consell convida la Comissió Europea i el nou Servei Europeu
d’Acció Exterior (SEAE) que presentin recomanacions abans del juny
de 2012 sobre possibles nous passos per fer amb Andorra, i també
amb Mònaco i San Marino, amb vista a un possible nou acord d’integració en el mercat interior europeu. També Andorra, des d’ara i
fins al juny de 2012, haurà de fer el seu exercici intern d’anàlisi i de
reflexió sobre propostes per presentar en relació amb el nou acostament
a la UE. S’obre al Govern la necessitat de consultar amb rapidesa i
eficàcia els agents econòmics i socials, a més de tractar d’obtenir el
màxim consens polític possible.
S’han creat recentment, per part del Govern, dos grups de treball: un de caràcter intern (interministerial) i un de caràcter extern
(annexos externs). La consulta als agents econòmics i socials, però,
encara no ha començat.
La porta està, doncs, oberta cap a una tercera fase en el procés
d’acostament del Principat a la UE. El desenvolupament exitós de la
reforma fiscal andorrana, el procés intern general de convergència i
l’acceleració dels esforços andorrans, produïda especialment els darrers
tres anys, per tal d’atendre les peticions de la UE i de la comunitat
internacional en matèria de transparència, cooperació i intercanvi
d’informacions de caràcter fiscal, es troben a la base de la bona rebuda per part de la UE a la proposta andorrana d’obertura d’unes
noves negociacions que condueixin a un proper acord de participació
del Principat en el mercat interior europeu. Andorra, en efecte, ha
gairebé completat la seva reforma fiscal, ha signat nombrosos acords
d’intercanvi d’informació fiscal i es disposa a concloure acords de
doble imposició amb països tercers. L’OCDE ha eliminat el Principat
de la seva llista grisa de paradisos fiscals i ja és considerat com una
jurisdicció cooperadora. Espanya ha fet el mateix, després de signar
l’acord sobre intercanvi d’informació fiscal amb Andorra.
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El mercat interior dut a terme pels estats de l’EFTA (European
Free Trade Association) en el si de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)
—del qual són actualment membres Noruega, Islàndia i Liechtenstein— és el punt de referència de la tercera fase d’acostament del
Principat a la UE. L’EEE és, en efecte, l’únic model jurídic disponible
actualment que realitza plenament els objectius d’un mercat interior
amb la UE. Seria difícil tractar de realitzar un mercat interior amb
la UE fora del model que suposa l’Acord EEE i els seus principis i
estructures de funcionament. És per això que el Principat, situat ara
en el començament del seu intent de participar convenientment en
el mercat interior europeu, ha de conèixer a fons el funcionament
de l’EEE tal com existeix des de fa gairebé dues dècades. En aquest
sentit, l’experiència positiva d’un país de petita dimensió territorial com
Liechtenstein de pertinença a l’EEE, així com de l’adaptació del model
a les seves especificitats, ha de resultar de gran valor per a Andorra.
Caldrà veure, i això és essencial, si es va cap a un EEE de segona generació, format només per petits estats europeus i adaptat a
les seves necessitats, o es va cap a l’EEE ja existent amb la presència
d’un gran país —Noruega—, d’un petit país —Liechtenstein— i d’un
tercer país que està en fase avançada en el seu procés d’adhesió a
la UE com a membre de ple dret —Islàndia— i, per tant, a punt
d’abandonar l’EEE. El cas d’un EEE de segona generació, adaptat
als estats de petita dimensió territorial, tindria clars avantatges per a
Andorra, com són la possibilitat de lideratge i l’assumpció d’un cabal
comunitari més adequat a les seves necessitats. El ministre Gilbert
Saboya ha parlat d’un Espai Econòmic per als Microestats Europeus
(EEmME).
El camí de participació en l’EEE a través d’una entrada prèvia
a l’EFTA constitueix també una possibilitat per examinar per part de
la diplomàcia andorrana. La voluntat política de Noruega pot ser el
factor determinant en aquest cas.
En qualsevol cas, cal insistir, tal com dèiem al principi, que el
que interessa essencialment és garantir la competitivitat de l’economia
andorrana en un entorn globalitzat, i que aquesta competitivitat només
pot venir donada per una dosi convenientment assolida d’homologació
(algun tipus d’EEE) i de defensa de factors diferencials.
Al mateix temps que es negocia un nou acord amb la UE, és
convenient que Andorra continuï amb la seva estratègia unilateral
d’obertura i de convergència cap al mercat interior europeu. Una actualització amb contingut europeista del programa Andorra 2020, que
recull en gran mesura els plans estratègics anteriors, podria ajudar,
ja que una visió més enllà del curt termini és sempre necessària i,
a més, es podria plantejar en paral·lel amb l’estratègia Europa 2020
de la mateixa UE.
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El Govern anterior persegueix, per tant, dues estratègies que són
paral·leles: a) en el pla intern, obertura a l’exterior, nou marc fiscal
i convenis de no doble imposició amb països veïns, i b) en el pla
extern, una participació en el mercat intern europeu.
No es veuen millors alternatives quant al plantejament d’una tercera fase d’acostament d’Andorra a la UE que la integració al mercat
interior europeu segons una fórmula similar a l’EEE.
La possible integració d’Andorra en el mercat interior europeu
constitueix un pas endavant cap a la UE, que podria resultar la darrera
destinació del procés gradual d’acostament prèvia a l’adhesió, que de
moment no està prevista ni pel Principat ni per la UE.
La participació d’Andorra en el mercat interior europeu suposa
formar part del mercat més important del món, amb cinc-cents milions de consumidors.
L’adhesió no és d’interès d’Andorra —pel que suposa de gran
cost econòmic, manca d’estructura administrativa adequada i pèrdua
d’especificitats vitals— ni és actualment possible per raons institucionals i perquè la UE tampoc no hi està interessada ni té definit un
marc jurídic adequat per a l’adhesió dels països de petita dimensió
territorial com Andorra.
L’únic estat europeu de petita dimensió territorial que ha pres
una iniciativa amb vista a una possible adhesió a la UE ha estat
San Marino (2007), però la iniciativa ha estat rebutjada, de fet, per
la Comissió Europea, que li ha contestat, de manera diplomàtica, que
aquest tipus de plantejaments cal discutir-los en el si del Comitè de
Cooperació ja existent entre les dues parts.
El que també interessa a Andorra actualment en el seu procés
gradual d’acostament a la UE, a banda de començar a plantejar i
properament a negociar la seva integració en el mercat interior europeu, és la correcta implementació dels acords ja en vigor —unió
duanera de 1990 i cooperació i fiscalitat des de 2005— i l’acostament
unilateral als estàndards del mercat interior des de les seves pròpies
reformes internes (procés de convergència).
A més, val a dir que l’acord d’unió duanera existent afecta els
productes industrials, però no pas encara els agrícoles. La seva ampliació cap a aquests darrers és una possibilitat en vies d’estudi per
part del Govern, sobre la base d’un informe de la Duana andorrana.
El Govern ha manifestat consegüentment a la UE el seu possible
interès a ampliar la unió duanera als productes agrícoles per tal de
promoure el sector agroalimentari. A part de l’acord duaner amb Andorra, la UE només manté en vigor dos altres acords d’unió duanera
amb països tercers: Turquia (no s’aplica als productes agrícoles) i amb
San Marino (acord duaner complet).
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Les possibilitats de l’Acord de cooperació depenen en bona part de
la iniciativa (Comitè de Cooperació) i dels projectes de l’administració
andorrana, conjunts amb França i Espanya, i val a dir que millorarien
amb l’establiment d’un protocol financer específic.
La possibilitat més realista d’un acord d’associació s’emmarca en
un acostament cap a l’EEE. Cal tenir en compte que una associació
és un acord de caràcter mixt (competències dels estats membres de
la UE i comunitàries) que, per tant, requereix la ratificació feixuga
de tots els estats membres, com ja ha patit San Marino en les seves
pròpies carns.
La integració en l’EEE té el gran avantatge que es tracta d’un
model ja establert, que funciona bé des de fa temps, i que, a més, ja
inclou un país membre de reduïda dimensió territorial, Liechtenstein,
que es mostra satisfet de la seva pertinença a l’EEE. La possibilitat
d’establir entre la UE i Andorra un mercat interior ad hoc, una mena
d’EEE entre dues parts, sembla exclosa per part de la UE, que no és
partidària d’experiments quan ja disposa d’una fórmula ben rodada
des de fa gairebé dues dècades.
El model suís d’acords bilaterals és interessant, però és evident
que el pes internacional d’Andorra no és el mateix que el de Suïssa.
La UE mostra reticències creixents amb aquest tipus de relació amb
els suïssos i no té interès a ampliar aquest model a d’altres estats
veïns. No obstant això, cal que el Principat segueixi de prop l’estratègia negociadora suïssa centrada en l’assoliment d’acords bilaterals
i, molt especialment, el darrer dels seus èxits: la conclusió de les
negociacions el mes d’agost del 2011 d’un acord fiscal entre Suïssa i
Alemanya. A través d’aquest acord, Alemanya reconeix que la retenció
fiscal a la font equival a l’intercanvi automàtic d’informació i Suïssa veu refermada la seva posició com a plaça financera amb secret
bancari, és a dir, segons l’Associació Suïssa de Banquers (ASB), una
plaça que manté “una esfera privada preservada en matèria financera
aplicable als clients respectuosos de les regles fiscals”. Caldrà veure
quina és la reacció de França i d’altres estats europeus a la signatura de l’esmentat acord entre suïssos i alemanys, així com la reacció
de la Comissió Europea, preocupada per l’impacte d’aquests acords
bilaterals sobre el seu exercici de revisió de la directiva de fiscalitat
de l’estalvi. D’altra banda, encara no es pot donar per descomptada
la ratificació per part de les dues cambres parlamentàries alemanyes
(Bundestag i Bundesrat).
En qualsevol cas, Andorra ha de reflexionar profundament sobre
els avantatges i els inconvenients de la seva adhesió al model EEE. Cal
aprofundir en l’equilibri necessari entre homologació i competitivitat.
Les anomenades quatre llibertats (mercaderies, persones, serveis i capi18

tals) constitueixen el nucli dur de l’EEE, però aquest també comprèn
un conjunt de polítiques horitzontals que es consideren indispensables
per al bon funcionament de la lliure circulació. De les quatre llibertats,
les que més interessen són les llibertats de circulació de persones i
de serveis, que són necessàries per obrir l’economia andorrana cap
a Europa, oferir oportunitats de treball a les generacions futures i,
a més, van en línia amb l’esperit de les reformes que el nou Govern
vol tirar endavant obrint la inversió estrangera al cent per cent. Els
àmbits horitzontals tracten, per exemple, de política social, protecció
dels consumidors, medi ambient, estadístiques i dret de societats. Al
costat de les polítiques horitzontals, també s’hi troben altres polítiques
d’acompanyament en el cas de països EFTA membres de l’EEE: recerca i desenvolupament tecnològic, serveis d’informació, medi ambient,
educació, formació i joventut, política social, protecció dels consumidors, petites i mitjanes empreses, turisme, audiovisual i protecció
civil. Tot això suposa aproximadament la meitat del cabal comunitari
(acquis communautaire). Queden fora aspectes tan importants com la
política agrària comuna, la política estrangera i de seguretat comuna,
la justícia i afers interiors, etc.
En el cas d’Andorra, hi hauria àmbits on la transposició seria més
o menys difícil i més o menys convenient de realitzar, que caldria
analitzar acuradament cas per cas i arribar a conclusions puntuals
sobre avantatges i desavantatges.
L’Acord EEE va ser signat l’any 1992 amb els països EFTA menys
Suïssa. Actualment, com acabem de dir, en formen part Noruega,
Islàndia —en ple procés d’adhesió a la UE— i Liechtenstein. Jurídicament, l’Acord EEE és un acord d’associació i en el moment de la
seva constitució va ser concebut com una alternativa a l’adhesió a la
UE. Les excepcions a les normes del mercat interior són molt rares,
però es poden assolir. Liechtenstein ha aconseguit, per exemple, determinades excepcions que Andorra hauria d’estudiar detalladament
(lliure circulació de persones, entre d’altres).
Aquesta obra tracta principalment del plantejament de la tercera
fase d’acostament cap a la UE, centrada en la integració en el mercat
interior europeu, i ho fa, en primer lloc, amb la presentació d’un resum
històric de les relacions Andorra-UE des del seu començament fins a
l’actualitat, posant un èmfasi especial en l’Espai Econòmic Europeu
(EEE), ja que és el model probable d’integració d’Andorra al mercat
interior europeu. A continuació, segueix una descripció del marc
europeu, primer, i del marc global, després, que han de presidir els
desenvolupaments de la nova iniciativa andorrana. La necessitat de
superar la crisi del deute sobirà a la UE presideix el marc europeu,
mentre que les conseqüències de la crisi financera internacional, co19

mençada l’any 2007, caracteritzen el marc global. Com a derivació de
la crisi, les pressions de les organitzacions internacionals, com el G-20
sobre les jurisdiccions considerades paradisos fiscals han estat molt
fortes aquests darrers anys. Finalment, s’examinen diferents propostes
de futur per al Principat i es comparen amb les situacions de Suïssa,
Liechtenstein, Mònaco i San Marino. Només Suïssa està disposada a
seguir amb la seva estratègia d’acords bilaterals amb la UE i amb
algun dels seus països membres, com Alemanya o la Gran Bretanya
(acords Rubik), mentre que Liechtenstein es mostra satisfet amb la
seva participació en l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i Andorra, juntament amb San Marino i Mònaco, malden per acostar-s’hi. Tots tres
comparteixen el fet de ser estats de petita dimensió territorial, però
és evident que les seves diferències són notables.
Una declaració recent (juny del 2011) del Consell de Ministres de
la UE sota presidència hongaresa anima aquests darrers tres països
en el seu propòsit: “Tenint en compte l’avaluació realitzada i l’interès mostrat per Andorra, San Marino i Mònaco d’estrènyer les seves
relacions amb la UE, el Consell (...) convida a continuar l’exploració
d’un nou marc institucional de relacions amb aquests tres països, tot
respectant les particularitats de cadascun, d’acord amb les disposicions
vigents del Tractat de Lisboa.” Aquest tractat parla de “relacions privilegiades” de la UE amb els països veïns, tenint en compte “la situació
particular dels països de reduïda dimensió territorial que mantenen
(amb la UE) unes relacions específiques de proximitat”.
Aquesta declaració apunta, com dèiem abans, a: 1) l’establiment
d’un nou marc institucional per als estats de petita dimensió territorial
similar al model EEE, 2) el seu accés progressiu al mercat interior,
i 3) el respecte a les seves particularitats. El gran repte de la diplomàcia andorrana consistirà, doncs, a assolir dins del nou marc una
homologació diferencial, encara que això sembli una contradictio in
terminis o un oxímoron (dos conceptes aparentment oposats).
La diplomàcia andorrana ha conduït de manera excel·lent tant
la primera com la segona fase d’acostament del país a la UE i tot
indica que pot tirar endavant de manera satisfactòria la tercera fase
que ara comença.
Es pot detectar en el si de la UE una voluntat de facilitar als estats
de petita dimensió territorial, com Andorra, un acostament adaptat a
les seves especificitats i basat en el mercat interior.
El calendari previsible de les relacions entre Andorra i la UE a
partir de final de 2011 és el següent: a) presentació de documents
de situació davant de la Unió Europea per part d’Andorra, Mònaco i
San Marino abans de final de 2011; b) reunions tècniques posteriors
d’aquests tres estats amb la Comissió Europea (DG Markt, o Direcció
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General de Mercat Interior) durant la presidència danesa de la UE
(gener-juny 2011); c) adopció d’un mandat de negociació per part del
Consell de la UE que autoritzi a negociar la Comissió Europea i el
SEAE amb Andorra (2012); d) negociacions pròpiament dites (20122014); i e) signatura i entrada en vigor del nou acord de participació
d’Andorra en el mercat interior europeu.
El camí d’accés al mercat interior europeu queda, doncs, obert.
Andorra s’hi juga molt en les futures negociacions amb la UE. És
urgent que el nou Govern andorrà sortit de les darreres eleccions
generals, tal com ja va anunciar que faria, consulti i escolti immediatament els agents econòmics i socials implicats i aconsegueixi el
consens nacional necessari amb vista a la important tasca que s’acosta.
I, a partir d’aquí, preparar propostes per presentar a Brussel·les abans
del mes de juny de 2012 i tractar d’aconseguir un acord a mida, amb
l’adopció del cabal comunitari convenient, i de liderar el nou procés
d’acostament cap a la UE.
El propòsit d’aquesta obra és reflexionar i facilitar informacions
d’interès sobre el que hem exposat anteriorment, contribuir a entendre millor el que està en joc i ser d’utilitat a les diferents instàncies
implicades.
(Les dades i informacions puntuals incloses en aquesta obra han
estat cronològicament tancades de manera general a mitjan 2011, amb
darreres incorporacions puntuals fins al mes de novembre de 2011.)

NOTA: Aquest és el sisè llibre de l’autor dedicat a les relacions internacionals
d’Andorra, especialment referides a la Unió Europea. Els cinc anteriors són els següents:
—Andorra-Mercat Comú Europeu. Anàlisi i documentació sobre les relacions entre
Andorra i la CEE, Crèdit Andorrà, 1986 (plantejament de la primera fase d’acostament
del Principat a la UE).
—Andorra, el GATT i la nova Organització Mundial del Comerç, Crèdit Andorrà,
1994 (sobre la possible adhesió d’Andorra a la OMC i al GATT).
—Andorra Unió Europea. Opcions de futur, Crédit Andorrà, 2002 (plantejament de
la segona fase d’acostament).
—La balança de fets i pagaments del Principat d’Andorra. Una aproximació als
mecanismes d’equilibri amb l’exterior de l’economia andorrana, Govern d’Andorra, Ministeri
d’Afers Exteriors, 2005 (perspectiva inèdita de les relacions econòmiques externes del
Principat).
—Els nous acords Andorra-Unió Europea. El segon període del procés d’acostament
del Principat d’Andorra a la UE. De la fase duanera a la fase de cooperació, Crèdit
Andorrà, 2006 (valoració de la segona fase d’acostament).

21

1

El procés d’acostament d’Andorra
a la Unió Europea

1.1. La

progressiva internacionalització del

Principat

El primer acte internacional del Principat d’Andorra com a
subjecte de dret internacional va ser l’adhesió a dues convencions
internacionals: la Convenció universal sobre drets d’autor (1952) i la
Convenció de l’Haia sobre la protecció de béns culturals, en cas de
conflicte armat (1954) (1).
L’evolució de les relacions internacionals d’Andorra està marcada,
sobretot, per l’aprovació de la Constitució de l’any 1993, la primera de
l’època moderna, que va implicar no tan sols canvis polítics interns,
sinó també externs. Aquell document bàsic va ser un catalitzador de
la reforma i la modernització de les estructures institucionals, jurídiques i polítiques d’Andorra. L’ímpetu fonamental per a la transformació política andorrana va provenir d’una recomanació del Consell
d’Europa de 1990.
Anteriorment, l’organització del poder públic a Andorra reposava
essencialment sobre dues convencions del segle xiii: els Pareatges de
1278 i de 1288. Els Pareatges es completaven a través d’uns privilegis
i decrets emanats de diferents senyors feudals i pels costums andorrans (1). Aquesta transacció de dret feudal ha sobreviscut set segles
d’història i és un dels més antics documents que han tingut aplicació
fins recentment. L’origen dels coprínceps es remunta al Pareatge de
1278, que és una sentència arbitral que es va fer “per acabar amb
les diferents qüestions, reclamacions i disputes que tenen lloc des de
fa força temps” entre el comte de Foix i el bisbe d’Urgell.
Malgrat que, sobretot des del costat francès, imperava la idea
que Andorra no constituïa un estat ni tenia personalitat en el dret
internacional, abans d’adoptar la Constitució de 1993, Andorra ja tenia —tal com proclama Pierre Raton— tots els elements d’un estat,
però encara amb estructures medievals difícilment compatibles amb la
noció moderna d’Estat. El professor Karl Zemanek també va escriure,
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al començament dels anys vuitanta del segle passat, que “Andorra
és una entitat distinta de dret”, però cal “modificar l’estructura de
poders públics per a consolidar la posició d’Andorra a la Comunitat
Internacional” (2).
El procés de reforma de les institucions andorranes es va engegar
amb el nomenament, el 15 de gener de 1982, d’un Consell Executiu
que elegeix el Consell General de les Valls i que n’és responsable.
La creació del Consell Executiu l’any 1982 és tan important per a la
història d’Andorra com ho foren la creació del Consell de la Terra
l’any 1410 o l’adopció l’any 1866 de la Nova Reforma. El professor
Zemanek podia afirmar, abans de l’adopció de la Constitució de 1993,
que Andorra es trobava en una situació pre-Montesquieu d’indefinició
clara dels límits entre els poders executiu, legislatiu i judicial. A Andorra li calia, doncs, una constitució moderna que fes dels coprínceps
uns sobirans que regnessin però que no governessin, que creés la
figura d’un Govern andorrà que tingués totes les prerrogatives que
pertoquen a un òrgan amb aquest nom, i un poder judicial autònom
i separat dels òrgans legislatius, executius i administratius. “Llavors
els andorrans —podia concloure Pierre Raton— seran els amos del
seu destí i Andorra un estat modern, més d’acord amb el desenvolupament econòmic i demogràfic dels últims decennis i que podrà ser
reconegut sense equívocs ni problemes per la comunitat internacional.”
Tot això s’ha anat produint i, a partir de 1993, Andorra s’ha
anat normalitzant internacionalment. La Constitució de 1993 obliga el
Principat a emprendre una munió d’accions per tal de respectar els
codis i les regles inherents al reconeixement internacional de l’Estat
andorrà. El ministeri de Relacions Exteriors es va crear l’any 1993.
Començava aleshores un procés d’obertura al món, d’aproximació a
les organitzacions internacionals i, de manera específica, cap a la
Unió Europea (UE) (3).
La Constitució de 1993 és la primera constitució escrita d’Andorra de l’època moderna, que converteix el Principat en un estat
independent, de dret, democràtic i social, amb una clara definició de
competències entre institucions (2).
La divisió de poders és clara entre l’executiu, el legislatiu i el judicial. Andorra és un estat de dret modern, un coprincipat parlamentari
i una democràcia parlamentària que manté els seus dos coprínceps
(el president de la República Francesa i el bisbe de la Seu d’Urgell)
com a caps d’Estat. Els dos coprínceps tenen uns poders limitats,
que no inclouen el dret de vetar els actes governamentals. Abans de
la Constitució de 1993, molts drets, encara que reconeguts i respectats de fet, no estaven garantits per cap text de manera explícita. A
més, des del punt de vista polític, Andorra no era un estat ni podia
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establir relacions directes amb països estrangers, que eren confiades
als coprínceps.
També a l’any 1993 Andorra es va incorporar a Nacions Unides,
a la UNESCO i a l’OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·
lectual) i va firmar el Tractat de bon veïnatge, amistat i cooperació
amb la República Francesa i el Regne d’Espanya.
Més tard, va arribar l’adhesió al Consell d’Europa (1994), a l’OMT
(Organització Mundial del Turisme) (1996), a l’OSCE (Organització per
a la Seguretat i la Cooperació a Europa) (1996), a l’OMS (Organització Mundial de la Salut) (1997) i a l’OMD (Organització Mundial
de Duanes) (1998).
L’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees l’any 1986 va actuar
com a catalitzador del replantejament de les relacions del Principat
amb Europa. Andorra es veia per primera vegada totalment rodejada
de territori comunitari europeu. La signatura de l’acord duaner amb
la UE l’any 1990 va ser la resposta a aquest repte i va marcar l’inici
de l’acostament a la Unió, així com l’entrada en el seu règim comercial. Amb paraules de l’excap de Govern d’Andorra, Josep Pintat, va
ser “la primera plataforma de sortida” cap a Europa.
Avui el Principat és un estat plenament reconegut en el concert
de les nacions. Segons declaracions successives dels seus darrers governs, el Principat té la intenció d’aproximar-se amb la velocitat més
ràpida possible a l’economia i les legislacions dels estats europeus i
dels més desenvolupats en general. El país és conscient que l’èxit de
la seva evolució futura requereix necessàriament una internacionalització progressiva i intensa tant de la seva economia com de la seva
situació política (4).
1.2. Situació

anterior a l’Acord

Andorra-CEE

de

1990

Les relacions comercials entre Andorra i la UE anteriors a l’any
1990 se circumscrivien a les relacions bilaterals Andorra-França i
Andorra-Espanya. Entre Andorra i els seus dos estats veïns existien
documents signats l’any 1867, en forma d’intercanvi de cartes, i les
relacions comercials es basaven en els punts següents (5):
1) Andorra-França
Els productes d’origen andorrà exportats a França eren considerats en lliure pràctica en territori francès i no pagaven cap dret
quan s’enviaven a d’altres països comunitaris. Si no estaven en lliure
pràctica, necessitaven un document de trànsit intern.
Els productes exportats d’Andorra a França que no eren d’origen
andorrà pagaven la TEC (Tarifa Exterior Comuna) i estaven sotmesos
a la PAC (Política Agrícola Comuna).
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Les mercaderies d’origen francès o en lliure pràctica a França
no necessitaven cap autorització especial per entrar a Andorra com
a mercaderies d’exportació.
Als turistes que entraven a França provinents d’Andorra se’ls aplicava la franquícia atorgada als viatgers provinents de països tercers.
2) Andorra-Espanya
Establiment de règims de contingentació, tant per a les importacions com per a les exportacions, incompatibles amb les normes
comunitàries.
Existència de limitacions i contingentacions del trànsit cap a
Andorra procedent de països tercers.
Situació preferencial atorgada per Andorra al tabac espanyol.
Tots aquests règims bilaterals eren contradictoris amb el Tractat de Roma (CEE) i, per tant, havien d’adaptar-se a les exigències
comunitàries. També eren sovint contradictoris amb les normes del
GATT. Aquesta situació es va fer insostenible amb l’adhesió d’Espanya
i Portugal a les Comunitats Europees l’any 1986.
Efectivament, amb l’entrada d’Espanya i Portugal a les Comunitats
Europees l’any 1986, Andorra va resultar encerclada totalment per
territori comunitari. S’acabaven els temps en què Andorra era l’aparador de productes del nord que enlluernaven una Espanya encara
no integrada a Europa.
Andorra es va plantejar, l’any 1986, l’estudi de cinc hipòtesis en
relació amb la possible signatura d’un acord amb la CEE (4) (5):
1) L’adhesió a les Comunitats Europees
2) La inclusió per mitjà d’un Estat membre
3) L’associació
4) Un acord de lliure canvi
5) Un acord comercial
Andorra, pensem que de manera encertada i prudent, va triar el
camí d’un acostament progressiu i gradual amb les Comunitats Europees, que s’inclinava per la darrera de les cinc hipòtesis assenyalades:
un acord comercial. L’argumentació de l’aleshores cap de Govern,
Josep Pintat, era la següent (6):
La meva opinió és que avui no és el moment oportú per demanar
l’adhesió, ni per pensar en la integració. Primer regulem les nostres
relacions comercials, amb respecte mutu i responsabilitat. Després
d’un període de funcionament, i un cop conclòs el procés de reforma
institucional, els andorrans podran formular aquesta petició, si així
ho creuen conforme als seus interessos presents i futurs. Aquest és
el camí que han seguit els països membres no fundadors de la CEE:
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primer s’han signat convenis de col·laboració o d’associació i, després
d’un període d’adaptació, s’ha passat a la integració plena.
Ara es tracta, doncs, de presentar davant vostre la primera plataforma de sortida, fonamentada en principis clars que han de permetre
iniciar el procés que es clourà amb la definició del règim comercial
per a Andorra.
De l’anàlisi dels documents de treball i assessorament rebuts (entre
els quals es comptava el de l’autor d’aquest llibre) el Govern creu que
és indispensable que Andorra conservi els drets històrics adquirits, i
que es pugui canviar l’statu quo actual per un nou tractat especial
que li permeti mantenir la seva personalitat i especificitat, en un marc
harmonitzat amb la CEE.
El punt de partida que proposo a la vostra consideració es fonamenta
en aspectes jurídics i històrics. Els acords negociats pel síndic Plandolit l’any 1867 amb els governs d’Isabel II d’Espanya i de Napoleó
III de França romanen jurídicament en vigor. Aquests acords històrics
de contingut lliurecanvista han estat modificats al llarg dels anys per
disposicions unilaterals fins arribar a la situació actual, que es caracteritza pel fet que els dos sistemes de relacions comercials que ens
apliquen França i Espanya són del tot incompatibles amb les regles
comunitàries. Andorra era un país tercer quan es va negociar els
acords del 1867. Avui Andorra roman un país tercer i vol negociar
una convenció dins el marc de l’article 113 del Tractat de Roma.

El 14 d’abril de 1986, el Govern d’Andorra, anticipant-se sàviament
a una possible iniciativa unilateral per part de França o d’Espanya
sobre les seves noves relacions amb les Comunitats Europees després
de l’adhesió espanyola, va aprovar una sèrie de principis directrius en
relació amb el futur acord comercial que es pretenia negociar amb
Brussel·les, que es resumeixen en els punts següents (6):
1) Introducció
Andorra ha de ser respectada com a país tercer. Els acords de
lliure canvi de l’any 1867 amb França i Espanya s’hauran d’ampliar
pel que fa al lliure accés dels productes andorrans al conjunt de l’espai comunitari, eliminant les desviacions contràries al dret comunitari
i al dret internacional, retrobant-se així l’esperit de llibertat inicial.
2) Comerç turístic
Cal garantir la llibertat d’aprovisionament en tots els productes, i molt particularment en aquells que serveixen per al consum i
l’aprovisionament dels turistes en productes agrícoles. Andorra està
disposada a concedir un tracte preferencial als productes comunitaris
i a entendre’s amb la CEE pel que fa a l’aprovisionament d’aquests
productes en el mercat mundial. Cal situar la franquícia fiscal duanera
que s’acorda als passatgers en l’àmbit comunitari.
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3) Activitat industrial
A causa de l’evolució regressiva del turisme comercial, Andorra es
veu obligada a encetar una política d’industrialització. Això requereix
un règim d’intercanvis internacionals favorable als productes andorrans,
permetent l’accés franc a la Comunitat, així com la llibertat de trànsit
i la plena aplicació de l’article cinquè del GATT perquè els productes
andorrans puguin accedir al mercat mundial. Andorra també necessita l’extensió i ampliació dels acords en els camps complementaris al
sector industrial, com per exemple els transports.
4) Autonomia fiscal
És essencial defensar el principi d’autonomia fiscal, ja que és el
fonament de la nostra identitat econòmica i la veritable garantia de
futur.
1.3. La primera fase del procés d’acostament d’Andorra
Europea (UE): l’Acord CEE-Andorra de 1990

a la

Unió

Les prenegociacions entre Andorra i la Comunitat Econòmica
Europea (CEE) van durar quatre anys. Es van acabar quan el Consell de la CEE va adoptar un mandat el 20 de març de 1989 en què
convidava la Comissió Europea a negociar un acord amb Andorra (1).
L’Acord entre Andorra i la CEE es va signar el 28 de juny de
1990, sota la presidència de Luxemburg, en forma d’intercanvi de
cartes (no podia ser d’una altra manera, ja que Andorra encara no
havia adoptat la seva Constitució i, per tant, no era un estat sobirà),
i va entrar en vigor l’1 de juliol de 1991. La seva fórmula jurídica poc
comuna va originar que la UE no notifiqués la conclusió de l’acord
al GATT fins al 13 de febrer de 1998.
El nou Acord es basava en l’article 113 del tractat CEE (article
133 a partir del posterior Tractat d’Amsterdam), venia a substituir
els règims nacionals amb Espanya i França fins aleshores vigents
i es convertia en el punt de partida essencial de la nova dinàmica
internacional del Principat.
Gràcies a l’Acord de 1990, Andorra va entrar dins del concert
internacional. Deixant de banda l’adhesió d’Andorra a la Interpol
(1987) i a l’ATER (Association Internationale Permanente des Congrés
des Routes) (1989), l’Acord de 1990 significa la primera vegada que
el Principat signa, per iniciativa pròpia, un acord internacional (7).
Val a dir que el Govern andorrà, aleshores presidit per Josep Pintat, va tenir realment una visió de futur en voler negociar directament
amb Brussel·les i en plantejar la substitució dels acords de 1867 per
un nou tipus d’acord amb la UE molt més ambiciós. L’Acord es va
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negociar al mateix temps que la UE negociava un Acord pràcticament
paral·lel amb San Marino (encara que aquell Acord era d’unió duanera total, mentre que el d’Andorra només ho era parcialment, car
no comprenia l’agricultura).
L’Acord de 1990 és el començament d’una aventura legislativa i
institucional que encara és actual. D’entrada, tots els serveis duaners
es van haver de reestructurar, engrandir i desenvolupar. Es van adoptar
nous instruments legislatius i reglamentaris, i es va haver d’invertir
en formació i reclutament de personal nou i qualificat per als serveis
duaners, tot amb vista a respondre als criteris europeus establerts.
La transposició del dret comunitari al sistema legislatiu andorrà ha
demanat des de 1990 un treball pedagògic considerable (8).
Segons l’anterior ambaixadora andorrana, Imma Tor Faus (conferència pronunciada el 5 de desembre del 2007), “abans de l’any
1990, Andorra no tenia pràcticament cap experiència internacional.
A partir del 1990 i en el decurs dels anys noranta, va ser conclosa i
posada a la pràctica una unió duanera amb la CEE. Aquest fet és, en
el marc de la pràctica exterior de la UE, extremadament rar atès que
a part d’Andorra, només San Marino i Turquia tenen actualment una
unió duanera amb la CEE. És difícil d’imaginar quin hauria estat el
desenvolupament econòmic andorrà sense aquest acord d’importància
cabdal (que inclou disposicions altres que les pròpiament duaneres,
com les disposicions en el marc del comerç dels productes agrícoles no
coberts per la unió duanera, disposicions sobre les franquícies, etc.)”.
L’any 1995, Andorra va obtenir la posada en lliure pràctica dels
productes, cosa que li va permetre de tenir un accés directe a la percepció de la TEC (Tarifa Exterior Comuna). Andorra es va convertir en
duana exterior de la UE a partir del juliol de 1996. També va adoptar
un codi de duanes comunitari l’any 1996, que posteriorment seria
modificat per tal d’adaptar-lo a les noves disposicions comunitàries.
L’examen de funcionament de l’Acord de 1990 previst al cap de
cinc anys del seu funcionament va representar per a l’administració
andorrana el reconeixement dels seus serveis duaners per part de la UE.
Les conclusions del Consell Europeu celebrat a Madrid a finals de
1995 van expressar la satisfacció pel nou impuls donat a les relacions
del Principat amb la UE, i així el Consell va convidar la Comissió a
“desenvolupar nous camps de cooperació amb Andorra”.
També l’any 1995, Andorra va obrir una missió permanent representativa davant la UE i va nomenar per primera vegada un ambaixador, Albert Pintat.
L’Acord de 1990 consta de cinc àmbits principals:
1) Unió duanera per als productes industrials.
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2) Règim de país tercer per als productes agrícoles.
3) Augment de les franquícies de viatgers.
4) Implicacions fiscals.
5) Disposicions comunes, generals i finals.
Els resultats de l’Acord de 1990 són considerats excel·lents pels
operadors econòmics andorrans i pels analistes en general. L’Acord
de 1990 es pot considerar sens dubte molt positiu per al Principat
(8), ja que va respectar sense restriccions les singularitats fiscals del
país i, al mateix temps, el va dotar d’un marc regulador dels tràfics
comercials clarament beneficiós per al comerç turístic andorrà. Les
condicions definides a l’Acord van permetre mantenir una diferència
fiscal apreciable amb Espanya i França en els capítols dels productes
industrials que constitueixen el gruix de les vendes als turistes, alhora
que s’eliminava qualsevol restricció de caràcter quantitatiu. Addicionalment, permetia a Andorra beneficiar-se de l’status de país tercer en
el cas dels productes agrícoles i agroindustrials, cosa que comportava
l’entrada al mercat nacional d’aquest tipus de mercaderies a preus més
favorables que els vigents a la Comunitat, pel fet de beneficiar-se de
les restitucions a l’exportació.
1.4. La crisi del tabac (1997-1998) i el debat sobre
(1999-2002) entre Andorra i la Unió Europea (UE)

el nou encaix

Com acabem de veure, l’any 1995 va suposar un moment àlgid
dins de les relacions entre Andorra i la UE. Seguint les recomanacions del Consell Europeu, la signatura d’un Acord de Cooperació va
ser considerada per la Comissió Europea i per Andorra el novembre
de 1996. L’Acord de Cooperació aspirava a cobrir tota una sèrie de
temes no previstos en l’Acord de 1990: medi ambient, comunicacions,
informació, cultura, transport, cooperació regional i transfronterera
(programa Interreg) i qüestions socials. Tot semblava anar per bé, va
haver-hi una sola ronda negociadora entre les dues parts sobre l’Acord
de Cooperació, celebrada el mes de gener de 1988. No obstant això,
la rúbrica de l’Acord va ser sobtadament bloquejada per la Comissió
Europea, a proposta d’Espanya, fins que no es trobés una fórmula
satisfactòria a l’anomenada crisi del tabac, que havia esclatat poc
temps abans, el maig de 1997, i que va durar fins a finals de 1999.
El problema del tabac ja havia originat, temps enrere, tensions
en les relacions entre Andorra i la UE. De fet, havia creat periòdicament problemes a les relacions entre Espanya, el Consell General
i el copríncep episcopal al llarg dels segles xviii, xix i xx. Malgrat
les puges experimentades per la fiscalitat sobre el tabac, els preus a
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Andorra continuaven essent més baixos que als estats membres de
la UE. Aquesta diferència de preus i la situació geogràfica d’Andorra
havien estimulat el frau. La Comissió Europea va estimar que els
ingressos perduts pel contraban de tabac a Andorra eren d’uns trescents cinquanta milions d’euros per any, noranta milions dels quals
eren pèrdues del pressupost comunitari. La Comissió insistia que Andorra havia d’adoptar una sèrie de mesures pràctiques de control. De
manera particular, la Comissió considerava que existien dos elements
que havien contribuït a augmentar el contraban de tabac els anys
immediatament anteriors al 1998: la manca de sancions serioses que
penalitzaven el frau i la impossibilitat per a les autoritats públiques
de tenir accés als comptes dels operadors. Les autoritats andorranes
mantenien tradicionalment la posició que al Principat sempre hi havia hagut una cultura de no intervenció sobre la vida econòmica i
s’oposaven a canviar l’statu quo.
L’any 1997 va ser particularment difícil quant a les relacions
entre Andorra i la UE (1), com a conseqüència de la crisi del tabac.
El Govern andorrà va arribar a la conclusió que el Principat s’havia
d’adaptar als suggeriments de canvi normatiu proposats per la Comissió Europea, i així es va comunicar als seus funcionaris competents
en una missió que varen realitzar a Andorra el novembre de 1998.
El Consell General (parlament andorrà) va adoptar el març de
1999 una llei que esmenava la legislació anterior sobre el frau duaner per convertir el contraban de tabac (dins i fora del país) en un
delicte, al mateix temps que s’adoptaven tota una sèrie de sancions
pertinents. El Consell General també va adoptar una llei sobre el
control de productes sensibles i va introduir una proposta de llei que
esmenava el codi penal andorrà.
Totes aquestes reformes es van discutir a la reunió de la Comissió
Mixta CEE-Andorra del 6 de maig de 1999. Els serveis de la Comissió Europea van valorar positivament l’esforç realitzat per Andorra
“cap a la bona direcció”, tot i que, deien, encara calia comprovar-ne
l’efectivitat pràctica.
La manera com es va portar la crisi del tabac per part de la UE
—vegeu particularment la utilització de forces nacionals de vigilància— no sempre va agradar a les autoritats andorranes, que haurien
preferit una solució més diplomàtica, però al final les parts implicades
en el conflicte van estimar que s’havia acabat bé. L’OLAF (Oficina
per la Lluita Antifrau de la Comissió Europea) va fer fins i tot una
declaració oficial en què subratllava que la qüestió del tabac s’havia
resolt amb èxit gràcies a la col·laboració de les autoritats andorranes.
El camí quedava, doncs, expedit per a la rúbrica de l’Acord de
Cooperació, però les autoritats andorranes van considerar aleshores que
31

les circumstàncies havien canviat (el Govern va estimar posteriorment
que l’esborrany de l’Acord de Cooperació no tenia prou contingut), i
van plantejar-se la possibilitat d’arribar a un Acord d’Associació (base
jurídica: antic article 238 del Tractat de Roma, 310 en el Tractat posterior de la UE). Es va elaborar aleshores un esborrany provisional
d’Acord d’Associació, en forma de treball d’anàlisi i simulació, agafant
com a model el conjunt dels acords d’associació existents entre la UE
i els països tercers (països del centre i de l’est d’Europa, països de
l’Espai Econòmic Europeu (EEE), països mediterranis, etc.). Malgrat
tot, no es va arribar a negociar res.
Ni Acord de cooperació, ni Acord d’associació, res no semblava
anar bé en aquells moments des de la crisi del tabac cap endavant.
Va ser a partir d’aleshores que es va començar a obrir el que s’acostumava a denominar com el debat sobre el nou encaix d’Andorra a
la UE. Aquest debat, amb preses de posició freqüents per part de
moltes persones rellevants i institucions interessades, va durar des de
l’any 1999 fins al moment en què, finalment, el Govern d’Andorra va
optar per encetar una segona fase dins del procés d’acostament del
Principat a la UE. Això va ser l’any 2002, quan el Govern va enviar
a les autoritats comunitàries un non paper (document informal de
reflexió) sobre un possible acord de cooperació entre ambdues parts,
de manera independent, per iniciativa del Principat, tractant d’equilibrar unes altres negociacions a instància comunitària sobre fiscalitat
de l’estalvi plantejades anteriorment per iniciativa de la UE, concretament a partir d’octubre de 2001 (mandat de la Comissió per encetar
negociacions amb països tercers, entre ells Andorra) i de novembre
de 2001 (carta del comissari Bolkestein en què demanava l’obertura
immediata de negociacions fiscals amb Andorra).
1.5. Cap a una segona
Unió Europea (UE)

fase en el procés d’acostament d’Andorra a la

Immediatament després de les eleccions legislatives del març del
2001, l’aleshores reelegit cap de Govern d’Andorra, Marc Forné, va
declarar que convocaria de seguida els líders de l’oposició “per parlar de les grans opcions de política exterior i intentar que hi hagi el
consens que tothom reivindica”. I va afegir que l’objectiu era “arribar
a un nou acord amb la Unió Europea que vagi més enllà de la lliure
circulació de mercaderies oferta per l’Acord de 1990”.
Un factor important que calia tenir en compte, tal com hem
dit anteriorment, era que la UE, des del seu propi interès, ja estava
plantejant una negociació amb Andorra sobre el tema específic de la
fiscalitat de l’estalvi, amb tota la preocupació i incertesa que això po32

dia suposar en el Principat. Efectivament, en el Consell d’Economia i
Finances (ECOFIN) de la UE del 16 d’octubre de 2001 s’havia adoptat
un mandat que permetia a la Comissió Europea encetar negociacions
sobre la fiscalitat de l’estalvi amb els Estats Units i la resta dels anomenats països tercers clau, que eren Suïssa, Liechtenstein, Mònaco,
Andorra i San Marino. El 21 de novembre de 2001 arribava a Andorra una carta del comissari Bolkestein en què demanava l’obertura
immediata de negociacions fiscals amb el Principat. Davant d’aquest
panorama, que molts consideraven amenaçador, calia reaccionar amb
urgència, per tal de parar el cop de les pretensions fiscals de la UE
i no deixar la iniciativa de les relacions Andorra-UE només a la part
comunitària.
Amb tot això, va arribar la data límit que s’havien fixat els diferents
grups parlamentaris andorrans per arribar a un consens sobre unes
futures negociacions possibles amb la UE, que era el 8 de desembre
de 2001, i aleshores es va constatar que aquest consens polític no
s’havia pogut aconseguir. Davant d’aquesta situació, el Govern andorrà
d’aleshores va optar per configurar ell mateix, d’acord amb les seves
prerrogatives constitucionals, la política europea corresponent a una
segona fase d’acostament d’Andorra a la UE.
Al començament del 2002, l’autor d’aquest llibre va presentar una
publicació a Andorra la Vella, editada també per Crèdit Andorrà, que
portava per títol Andorra i la Unió Europea: Opcions de futur (10), amb
la voluntat d’aportar informacions i elements de reflexió en relació
amb el debat obert al Principat sobre el nou encaix. En aquell llibre,
l’autor es manifestava partidari de sol·licitar immediatament negociacions a la UE per tal de compensar les negociacions sobre fiscalitat
de l’estalvi, amb la idea d’arribar a un nou acord entre Andorra i la
UE que anés més enllà de l’acord comercial de 1990. Considerava que
per això, sobretot per guanyar temps i per qüestions de flexibilitat
negociadora, encara es podia considerar vigent el mandat de negociació de 1996 sobre un possible acord de cooperació entre les dues
parts, que no va arribar mai a bon terme (el mandat de l’acord de
cooperació era del 14 de novembre de 1996, però no va ser fins al
17 d’abril de 1997 que va aparèixer la primera proposta oficial d’un
acord de cooperació).
La primavera de l’any 2002, l’autor d’aquest llibre, després de
la presentació a Andorra la Vella de la publicació esmentada anteriorment, va ser convocat a Brussel·les a un seminari de reflexió
acadèmica sobre el futur de les relacions Andorra-UE pel ministeri
andorrà d’Afers Exteriors.
Poc després de la celebració d’aquest seminari, el Govern andorrà
va presentar a les autoritats comunitàries, sota presidència semestral
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espanyola, un non paper (document informal de reflexió) amb la seva
posició sobre unes futures negociacions plantejades per iniciativa andorrana, de tal manera que equilibressin les altres negociacions sobre
fiscalitat de l’estalvi obertes per iniciativa de la UE. En aquell non
paper es demanava l’obertura d’unes negociacions amb la UE per a
la signatura d’un Acord de cooperació, basant-se en el mandat encara
en vigor de 1996, cosa que garantia una rapidesa en el procés negociador, si bé ampliant-ne el contingut, ja que es tractava d’un acord
comunitari i no pas mixt (competències de la Comunitat Europea i
també dels seus estats membres). Amb la presentació d’aquell non
paper, el Govern andorrà es mantenia fidel a la seva estratègia tradicional d’acostament progressiu a la UE, respectant les especificitats
econòmiques i la identitat política del Principat, que en una segona
fase hauria de consistir en “l’enriquiment de l’Acord de 1990”, com
deien alguns comentaristes de l’època.
1.6. Plantejament

de les negociacions

(2002-2004)

de la segona fase

Cal situar les negociacions que varen tenir lloc entre els anys
2002 i 2004, corresponents a la segona fase del procés d’acostament
d’Andorra a la UE, dins d’un lapse de temps encara més llarg, ja que
el calendari corresponent a l’Acord de fiscalitat es remunta fins l’any
1987 (primer estudi de l’OCDE en què recomanava la limitació de
les pràctiques fiscals perjudicials), mentre que el calendari rellevant
sobre l’Acord de cooperació és més curt i comença l’any 1995, quan
el Consell Europeu convida Andorra a entrar en una nova fase de
cooperació amb la UE, atès l’èxit dels primers cinc anys de funcionament de l’Acord comercial de 1990.
Es pot argumentar, doncs, que les prenegociacions Andorra-UE
sobre fiscalitat de l’estalvi van des de l’any 1987 fins al 2001, i que
les negociacions pròpiament dites van del 2002 al 2004. Pel que fa a
l’Acord de cooperació, les prenegociacions van de l’any 1995 al 2001,
i les negociacions pròpiament dites, a l’igual que en el cas de l’Acord
sobre fiscalitat, van del 2002 al 2004.
Les amenaces i les incerteses sobre fiscalitat provinents de la UE
i del marc global internacional al llarg de tots aquests anys foren
certament considerables. El Govern i la diplomàcia andorranes varen
haver de donar mostres, una vegada i una altra, de previsió, prudència i fermesa. Efectivament, varen anar apareixent successivament
en l’escenari internacional, apuntant directament o indirectament al
Principat, durant tot aquest llarg període, manifestacions d’institucions
tan poderoses i influents com aquestes: UE, OCDE, City of London,
el G7, el G8, el Fòrum d’Estabilitat Financera (FEF), el Consell d’Eu34

ropa, etc. Fins que no es va arribar a tancar l’Acord de fiscalitat, tot
foren comentaris d’un i altre signe, rumors, nervis, però es pot dir al
capdavall que tot va acabar de manera satisfactòria per als interessos
andorrans.
Les negociacions sobre la fiscalitat de l’estalvi entre la UE i Suïssa,
com a tercer país clau (Estats Units va seguir un camí negociador
propi amb la UE, com era d’esperar d’una gran potència a escala
global), van arribar a viure —especialment al llarg de l’any 2002, però
també altra vegada a començaments de l’any 2004— moments de gran
tensió, amb amenaces de sancions per part de la UE. Suïssa va saber
aguantar amb serenitat la gran pressió que li arribava de Brussel·les
i d’alguna capital comunitària en concret (com Londres), i al final
va recollir els fruits d’una estratègia negociadora sòlida i rigorosa.
Això, de rebot, va beneficiar la resta de països tercers involucrats a
les negociacions, com Andorra.
Negociacions Andorra-UE sobre fiscalitat de l’estalvi
Al final de l’any 1998, el Consell ECOFIN va autoritzar la Comissió
Europea a iniciar contactes exploratoris amb els estats tercers sobre
fiscalitat de l’estalvi.
La primera reunió exploratòria de caràcter tècnic entre Andorra
i la UE va tenir lloc a Andorra la Vella el 19 de febrer de 1999. La
darrera reunió tècnica va tenir lloc el 17 de febrer de 2004. L’acord
de fiscalitat sobre l’estalvi va entrar en vigor l’1 de juliol de 2005.
Es poden distingir diversos períodes dins l’estratègia negociadora
andorrana:
1) Un període inicial caracteritzat per una gran prudència per part
andorrana. La UE demana molt (intercanvi automàtic d’informació,
eliminació del secret bancari) i Andorra ofereix molt poc, sempre mostrant, però, una clara voluntat de cooperació amb la UE. S’està sempre
a l’aguait per part andorrana del que passa a les altres negociacions
UE-països tercers, molt especialment a les negociacions UE-Suïssa.
2) Un segon període (2001-2003) en què les negociacions no avancen prou a causa sobretot dels dubtes interns dins de la mateixa UE.
Aleshores Andorra es concentra a definir la seva estratègia en altres
àmbits que són del seu interès, al marge de la fiscalitat, com és el
cas essencialment de l’Acord de cooperació, així com la possibilitat
d’equiparar els andorrans als ciutadans comunitaris pel passatge a les
fronteres de l’espai Schengen, l’inici d’una reflexió sobre la possibilitat
de produir euros andorrans i l’interès per l’evolució del projecte de
Tractat constitucional europeu.
3) Un tercer període a partir del moment que la UE arriba a un
compromís històric intern (21 de gener de 2003) sobre la fiscalitat
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de l’estalvi i que la UE i Suïssa arriben a una entesa (6 de març de
2003). És el moment de la veritat. Andorra arriba a la conclusió que
la UE voldrà negociar de seguida amb la resta de països tercers unes
previsions similars a les de l’acord amb Suïssa. Andorra estableix
aleshores unes contrapartides fiscals dins el mateix text de l’acord,
i així planteja la seva desaparició de les llistes de paradisos fiscals
dels països membres de la UE, l’ajuda de la UE per sortir de la llista de paradisos fiscals de l’OCDE i l’eliminació dels recàrrecs fiscals
per l’exportació dels seus serveis als països veïns i altres estats de
la UE. La Comissió Europea també intenta condicionar la conclusió
dels altres acords no fiscalitat, particularment el de cooperació, a la
fiscalitat de l’estalvi, però el ministre andorrà d’Afers Exteriors i els
ministres/secretaris d’Estat d’Afers Estrangers de França i d’Espanya
acorden en substitució una estratègia alternativa de “paral·lelisme” en
les negociacions, que resultarà guanyadora i que farà que l’acord de
cooperació sigui el primer de tots els acords europeus a ser conclòs,
el 30 d’abril de 2004.
4) Un quart període en què la UE arriba a una entesa amb Andorra sobre les seves demandes de contrapartides, que queden reflectides
en la possibilitat de començar negociacions en aquest sentit prenent
com a base jurídica un protocol d’entesa adjunt al conveni sobre
la fiscalitat de l’estalvi. Andorra accepta essencialment els principis
de l’acord UE-Suïssa, centrat en quatre punts clau de la negociació:
1) retenció a l’origen, 2) divulgació voluntària d’informacions, 3)
clàusula de revisió, 4) intercanvi d’informacions sota demanda d’un
estat en casos de frau o similars. A Andorra tot això ja li va bé, car
el secret bancari queda salvaguardat. A petició d’Andorra, el paper
del batlle queda assegurat en el mecanisme d’intercanvi d’informació
(com ja era el cas en matèria de blanqueig de diners). Andorra ha
admès una rebaixa en la seva demanda de contrapartides. La UE ha
rebaixat les seves peticions inicials i es limita als quatre punts essencials de l’acord amb Suïssa. Les dues parts han cedit. Així s’arriba
al compromís final.
El 2 de juny de 2004, el Consell de ministres d’Andorra va donar el
vistiplau a l’acord amb la UE sobre fiscalitat de l’estalvi. Els ministres
Mireia Maestre (Finances) i Juli Minoves (Exteriors) varen declarar
que l’acord sobre la fiscalitat de l’estalvi seguia “les mateixes premisses
marcades per Suïssa. La posició de força de la Confederació Helvètica
davant de la UE ha contribuït a fer que tots els països que negociaven un marc sobre la fiscalitat de l’estalvi hagin aconseguit pactes
més tous dels previstos inicialment... Andorra no perdrà competitivitat
fiscal, ja que tots els Estats han acceptat les mateixes regles del joc.
No estem en pitjor situació. Andorra preservarà el seu secret bancari.
36

Només intercanviarà informació sota la demanda de l’Estat d’origen de
l’inversor quan un batlle andorrà cregui que s’ha de fer; sempre que
hi hagi sobre l’impost que fiscalitza l’estalvi, només s’aplicarà sobre
aquest impost i cap altre. Hi ha garanties de seguretat molt fortes. El
codi penal andorrà per primera vegada inclourà el delicte de frau fiscal
per falsificació o estafes. L’acord també entreobre la porta a negociar
l’eliminació d’etiqueta de paradís fiscal, però la negociació s’haurà de
fer país per país. A la Declaració comuna d’intencions, en annex de
l’acord, es preveu la predisposició de la UE a negociar bilateralment
amb el Principat les condicions per fer possible l’exclusió de la llista
de paradisos fiscals de l’OCDE. A l’esmentada Declaració també es
fa esment de la predisposició a eliminar els elevats percentatges de
retenció a l’origen que s’apliquen als serveis andorrans. Valorem satisfactòriament l’acord”.
Negociacions UE-Andorra sobre l’Acord de cooperació
L’any 1997, com s’ha dit anteriorment, havia circulat, elaborat
per la Comissió Europea, un primer esborrany d’un possible acord de
cooperació, però no hi va haver cap seguiment de les negociacions,
vist que Andorra es trobava immersa en l’anomenada crisi del tabac.
Superada la crisi del tabac, el Govern d’Andorra, veient que no es
podia aconseguir un acord de lliure circulació amb la UE atès que
aquesta no acceptava una reciprocitat ponderada, com convenia a
Andorra, es va concentrar en la implementació del Tractat trilateral
de lliure circulació amb Espanya i França, signat a Brussel·les el 4
de desembre del 2000 i entrat en vigor el primer de juliol del 2003.
Al mateix temps, al llarg de l’any 2001, sobretot l’estiu d’aquell any,
la diplomàcia andorrana, dirigida pel ministre Juli Minoves, va mantenir
una ronda intensa de trobades amb diferents comissaris europeus i
alts responsables a Brussel·les per avaluar el camí a seguir. Els resums
d’aquelles trobades foren enviats al Consell General andorrà per a la
seva consideració. A començaments de 2002, va tenir lloc un seminari
de reflexió amb experts acadèmics convocat a Brussel·les pel ministre
andorrà d’Afers Exteriors, Juli Minoves. Després de cloure el període
de consultes parlamentàries i de reunir a Andorra la Vella un equip
d’experts que van treballar sobre el fons de la qüestió, es començava
a definir la segona fase del procés d’acostament d’Andorra a la UE.
Així, el 29 d’abril de 2002 el ministre andorrà d’Afers Exteriors va
entregar al ministre espanyol d’Afers Exteriors, Josep Piqué (Espanya
presidia aleshores la UE), un non paper (document informal de reflexió) sobre un possible acord de cooperació entre Andorra i la UE.
Aquest non paper era el fruit de les reflexions del ministre amb
el seu equip sobre la possibilitat de passar a una segona etapa de les
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relacions Andorra-UE centrada sobre el concepte de cooperació, però
anant més enllà de les propostes de la Comissió Europea de 1997. Es
proposava negociar sobre la base d’un mandat de negociació encara en
vigor (el de 1996). Es buscava per tant un acord comunitari i no pas
mixt (competència comunitària i dels estats membres conjuntament),
cosa que agilitzaria el procés negociador en evitar les ratificacions dels
estats membres. En el non paper es parteix d’una filosofia diferent de
l’anterior negociació avortada: en primer lloc esdevé important per a
Andorra que en el preàmbul s’esmentin les relacions entre Andorra
i la UE i la voluntat andorrana d’apropar-se a una UE que ha experimentat un procés integrador important des de la conclusió l’any
1990 d’un Acord d’unió duanera. Es vol que l’acord de cooperació
sigui un acord marc flexible i sobretot evolutiu, que possibiliti una
relació global entre Andorra i la UE, fins aleshores limitada a la circulació de béns, i que creï un nou òrgan, el Comitè de cooperació,
que no s’havia previst mai abans, que permeti prendre decisions per
a l’aplicació de l’acord i, si cal, la seva ampliació. Aquest Comitè de
cooperació, que el non paper proposa ambiciosament, i que s’acabarà
obtenint, és una de les innovacions més significatives. També convé
assenyalar el primer esment en aquest non paper de la voluntat andorrana d’apropar-se a l’espai Schengen, petició que evolucionarà cap
a l’obtenció del tracte comunitari dels andorrans en el seu passatge
per les fronteres exteriors de la UE en l’espai Schengen. El non paper
també esmenta el desig per part d’Andorra d’encunyar euros andorrans, que desembocarà més endavant en l’obtenció del mandat per
negociar un possible acord monetari que permeti, com ja era el cas
per a Mònaco i San Marino, l’encunyació d’euros propis del Principat.
Les negociacions van estar marcades per una progressió lineal
facilitada en gran mesura pel fet que Andorra s’hi va posar a treballar des d’un bon principi creant un marc de reflexió amb el non
paper i, més tard, lliurant, d’acord amb la UE, l’esborrany d’Acord
de cooperació que serviria de base negociadora. També van estar
marcades per l’acord polític que es va obtenir pel fet de no condicionar la negociació a la fiscalitat de l’estalvi, sinó de fer totes dues
negociacions en paral·lel (estratègia de paral·lelisme reeixida de part
dels negociadors andorrans).
El tema més espinós va ser el de la participació automàtica
andorrana en els programes comunitaris, per als quals finalment
l’Acord deixa la porta oberta a la iniciativa andorrana, vista sobretot
la necessitat d’avaluar el cost corresponent de cada iniciativa i la seva
idoneïtat per al Principat. També es va haver de convèncer la UE de
la importància de crear un Comitè de cooperació amb poders extensos,
recollit finalment en el text de l’acord, una condició essencial per a
Andorra a fi d’assegurar l’efectivitat de l’acord.
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El 26 de juny de 2002 el Consell Europeu, reunit a Sevilla, va
renovar el mandat de negociació per a un acord de cooperació. La
primera reunió política va tenir lloc el mes de setembre de 2002. Les
negociacions es van acabar el mes d’abril de 2004, l’Acord es va signar el 15 de novembre de 2004 i va entrar en vigor el dia primer de
juliol de 2005, al mateix temps que l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi.
1.7. Els

nous acords de la segona fase

(2005)

Els resultats de la segona fase d’acostament d’Andorra a la UE
són tres:
a) Un Acord de cooperació
b) Un Acord sobre fiscalitat de l’estalvi
c) Un conjunt d’arranjaments complementaris
L’Acord de cooperació
La diplomàcia andorrana va considerar l’Acord de cooperació com
el primer eix vertebrador de la segona fase d’acostament d’Andorra a
la UE. El segon eix era la decisió sobre el passatge dels andorrans
per les fronteres exteriors de la UE (Schengen), i el tercer la Declaració 11 annexa al projecte de Tractat Constitucional de la UE (mai
entrat en vigor), que donava base per a negociar futurs acords amb
la UE tenint en compte l’especificitat dels estats europeus de petita
dimensió territorial (això ha estat recollit posteriorment pel Tractat
de Lisboa de la UE).
Segons el ministeri andorrà d’Afers Exteriors, l’Acord de cooperació constitueix un “salt qualitatiu” important en els lligams del Principat amb la UE. On, fins aleshores, Andorra només tenia relacions
duaneres, s’establia un vincle concret de cooperació en els àmbits
d’interès comú sobre unes bases “al més àmplies possible”, definint
àmbits prioritaris com el medi ambient, la comunicació, la informació, la cultura, la llengua catalana, el patrimoni pirinenc, l’educació,
la formació professional, la joventut, les qüestions socials i de salut,
les xarxes transeuropees i els transports, les comunicacions, l’energia,
la política regional, els programes Interreg i la creació d’un espai
similar a l’espai alpí.
L’aplicació de l’Acord de cooperació, mancat de protocol financer,
ha vingut marcada per la diligència i el coneixement que cada departament de l’administració andorrana hagi pogut tenir sobre les seves
necessitats de desenvolupar programes conjunts amb la UE. Del que
es tracta és de determinar l’acció que convé prosseguir, cercar els
partners de França i Espanya que justifiquin l’interès mutu i després
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presentar-ho conjuntament a Brussel·les que, amb la base jurídica de
l’Acord, de cooperació, pot actuar. Un exemple clar d’aquesta manera
de procedir ha estat la creació per part de la Universitat d’Andorra
d’un programa sotmès a Brussel·les pel qual ha cooptat a universitats
franceses i espanyoles i ha obtingut finançament comunitari, dins del
qual 400.000 euros havien d’arribar al Principat al llarg de l’any 2009.
Al començament de la legislatura es va organitzar una reunió del
Comitè de Cooperació amb la UE en què es va intentar d’involucrar
funcionaris de tots els ministeris perquè coneguessin els mecanismes
i les oportunitats que oferia l’Acord de cooperació, però finalment
el Govern va optar perquè només hi fos present el ministeri d’Afers
Exteriors. D’aquesta manera es va perdre una més gran participació
transversal de la resta dels ministeris.
Un protocol financer podria resultar de la tasca del Comitè de
cooperació, reunit només una vegada després de la seva creació, però
l’experiència de la Universitat d’Andorra també indica que l’Acord
de cooperació és una bona base jurídica que, quan s’usa per actors
degudament informats, pot donar resultats molt concrets.
Com veurem més endavant, l’Acord de cooperació també ha facilitat
els lligams entre Andorra i la UE en l’àmbit de la política regional.
El professor Maresceau (11) va escriure que l’Acord de cooperació
“ofereix a les parts contractants un marc permanent per a un desenvolupament dinàmic de la cooperació bilateral en múltiples àmbits
d’interès comú”. Vegem a continuació una presentació de l’Acord de
cooperació segons el professor Maresceau:
Quadre 1
Informe del professor Maresceau
1. Introducció
L’acord de cooperació entre la Comunitat Europea i el Principat d’Andorra,
signat el 15 de novembre de 2004, és una anella particularment important
d’un gran conjunt d’accions de política europea del Govern del Principat
d’Andorra, com ara l’Acord sobre la fiscalitat de l’estalvi, el Projecte d’acord
monetari, la decisió del grup Fronteres del Consell de la UE que autoritza
el passatge dels nacionals andorrans pels corredors de la UE quan arriben a les fronteres exteriors de l’espai Schengen, o el reconeixement de
l’especificitat dels petits estats en el debat sobre la Constitució europea.
S’inscriu en un marc més ampli de relacions i d’acords entre Andorra i la
Comunitat Europea, i en aquest sentit ofereix una base jurídica àmplia i
dinàmica per desenvolupar la cooperació en múltiples àrees d’interès comú
entre les parts contractants.

40

L’Acord de cooperació reforçarà els lligams entre Andorra i la Comunitat,
però no substituirà l’Acord de 1990, que continuarà regulant el comerç entre
el Principat i la Comunitat Europea.
Abans d’entrar en l’essència de l’Acord, és important subratllar que,
pel que fa a la Comunitat Europea, l’Acord no ha estat signat pels estats
membres com a parts contractants de l’Acord i que només és el Consell,
en nom de la Comunitat, que va concloure l’Acord. Tanmateix, aquesta
conclusió no sols vincularà les institucions de la Comunitat, sinó també
els Estats membres de conformitat amb l’article 300, apartat 7, del Tractat
de la CE. El fet que l’Acord no sigui un “acord mixt” no deixa de tenir
conseqüències pràctiques. Efectivament, atès que no s’ha demanat als Estats membres que signin i concloguin l’Acord, no l’han de ratificar. Per
tant, l’Acord podrà entrar ràpidament en vigor després de la ratificació per
ambdues parts contractants, és a dir, el Principat d’Andorra, d’una banda,
i la Comunitat Europea, de l’altra.
—Preàmbul
El preàmbul de l’Acord es refereix al progrés d’integració europea que
ha tingut lloc des de la signatura el 1990 del primer acord entre Andorra i
la Comunitat, al fet que el Principat d’Andorra estigui inserit en el territori de la Unió Europea sense ser-ne membre, i també a la voluntat del
Principat de participar més en el moviment d’integració i d’estendre el
camp d’aplicació de les seves relacions amb la Unió Europea. El preàmbul reconeix l’especificitat andorrana i l’elecció decididament europea del
Principat d’Andorra.
—Articulat
Les parts contractants es comprometen a cooperar en els àmbits d’interès
comú en el camp de les seves competències respectives. Els àmbits a què
fan referència els articles del 2 al 8 de l’Acord es qualifiquen d’“àmbits
prioritaris”. No obstant això, no són exclusius.
—Conclusió
L’Acord de cooperació és un acord equilibrat i la seva importància rau
en el fet que proporciona una base política i jurídica àmplia, un marc
jurídic i pràctic per desenvolupar de manera dinàmica la cooperació entre
Andorra i la Comunitat Europea en benefici mutu.
Font: L’Acord de cooperació Andorra-UE. Els acords polítics amb Andorra. Govern d’Andorra,
ministeri d’Afers Exteriors, Andorra la Vella, 2005

L’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi
L’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi constitueix l’altre acord important signat entre el Principat d’Andorra i la UE, aquesta vegada per
iniciativa comunitària i no pas andorrana, com fou el cas de l’Acord
de cooperació.
A la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’acord sobre fiscalitat de l’estalvi, datada el 21 de febrer de 2005 i recollida al BOPA
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25/2005, es pot llegir el següent, que constitueix una bona carta de
presentació de l’Acord:
Aquest Acord té el seu origen en la decisió del Consell de la UE, de
16 d’octubre de 2001, que autoritza la Comissió Europea a negociar
uns acords amb Suïssa, els Estats Units d’Amèrica, Andorra, Liechtenstein, Mònaco i San Marino per garantir que aquests països adoptin
mesures equivalents a les aplicades dins la Comunitat per assegurar la
tributació efectiva dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament
d’interessos d’acord amb les conclusions del Consell de Santa Maria
de Feria dels dies 19 i 20 de juny de 2000.
Seguint la decisió de 16 d’octubre de 2001, la Comissió va escriure als estats tercers esmentats per sol·licitar-los que s’iniciessin les
negociacions, tot i que no va ser fins a l’aprovació del projecte de
text de la Directiva al Consell ECOFIN del 13 de desembre de 2001
que es van iniciar aquestes negociacions. Es van celebrar nombroses
reunions polítiques i tècniques. Després dels informes orals de la
Comissió Europea al Consell i al Parlament sobre els avenços de les
negociacions amb els estats tercers, es va presentar una comunicació
escrita en la sessió ECOFIN del 3 de desembre de 2002.
No obstant això, no va ser fins al 21 de gener de 2003 que el Consell
va fixar les bases de negociació d’aquests acords en els quatre punts
acordats amb Suïssa l’octubre de 2002: la retenció a l’origen, el repartiment dels ingressos, la divulgació voluntària de la informació i
la clàusula de revisió de l’Acord. El 3 de juny de 2003, el Consell de
la Unió Europea va aprovar per unanimitat la Directiva 2003/48/CE
en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos. Així, les negociacions amb el Principat d’Andorra
es van dur a terme d’acord amb aquests principis durant els anys
2003 i 2004. Aquesta Directiva té per objectiu gravar els interessos
pagats en un Estat membre a beneficiaris efectius, que són persones
físiques residents fiscalment en un altre Estat membre, d’acord amb
la legislació d’aquest últim Estat.
Per als estats membres, la Directiva estableix un sistema dual per assolir aquest objectiu: a escala general, es preveu un règim d’intercanvi
automàtic d’informacions mitjançant el qual les autoritats competents
dels estats membres es comunicaran la informació nominativa relativa
a les dades que conformen la base de tributació de la fiscalitat dels
rendiments de l’estalvi, i també es preveu un règim transitori, al qual
s’acullen Bèlgica, Luxemburg i Àustria, que autoritza aquests estats a
aplicar una retenció a l’origen sobre els rendiments esmentats sense
haver de comunicar les informacions. La Directiva en condiciona
l’aplicació per als Estats membres, a partir de l’1 de juliol de 2005,
al fet que la Confederació Suïssa, Liechtenstein, San Marino, Mònaco
i Andorra apliquin mesures equivalents a les que conté la Directiva.
En un marc de cooperació i d’apropament amb Europa en el qual el
Principat d’Andorra ha mostrat sempre la seva voluntat de participar
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de manera constructiva en el procés europeu, però alhora defensant
la seva especificitat i els seus interessos legítims, i després d’un llarg
procés de negociacions entre el Principat d’Andorra i la Comunitat
Europea, aquest Acord i la seva declaració comuna d’intencions
adjunta representen un compromís acceptable que salvaguarda els
interessos legítims de les dues parts. Alhora, l’Acord permet reforçar
la col·laboració institucional i establir nous vincles amb el conjunt
d’Estats membres.
L’Acord està format per un preàmbul, 19 articles i 2 annexos. També
forma part de l’Acord una declaració comuna d’intencions que n’amplia
l’abast i introdueix bilateralment amb cadascun dels estats membres
les bases per a una futura cooperació econòmica i fiscal per afavorir
la integració de l’economia andorrana dins l’economia europea.
L’Acord estableix una retenció a l’origen sobre els interessos pagats
a Andorra als beneficiaris efectius, definits com les persones físiques
residents en un dels Estats membres de la UE. Aquesta retenció serà
del 15 per cent durant els tres primers anys d’aplicació de l’Acord, del
20 per cent durant els tres anys següents i del 35 per cent després.
L’import recaptat es transfereix en un 75 per cent als països de residència dels beneficiaris efectius, mentre que el Principat d’Andorra
conserva el 25 per cent de la recaptació. Així mateix, s’estableix un
procediment de divulgació voluntària mitjançant el qual els beneficiaris de les rendes poden evitar la retenció. Queden fora de l’àmbit
d’aplicació de l’Acord els productes d’assegurança.
Paral·lelament a aquesta retenció, l’Acord estableix un intercanvi
d’informacions amb sol·licitud prèvia en relació amb els rendiments
subjectes a retenció i que es basen en comportaments que constitueixen
un delicte de frau fiscal. A aquest efecte, el Principat d’Andorra introduirà al Codi penal el delicte de frau fiscal, que s’aplicarà únicament
a les falsificacions o estafes en l’àmbit de la fiscalitat de l’estalvi, sobre
les quals es podrà intercanviar informació sota demanda complint
una sèrie de condicions. D’aquesta forma, l’Acord permet mantenir
la confidencialitat de les dades bancàries dels clients.
D’altra banda, l’aplicació de l’Acord queda supeditada al fet que els
altres territoris tercers esmentats anteriorment apliquin mesures equivalents i que els territoris dependents i associats als estats membres
apliquin les mateixes mesures que els altres membres.

Arranjaments complementaris
El conjunt d’arranjaments complementaris són:
a) Una declaració comuna d’intencions continguda a l’Acord fiscal
b) Declaració unilateral de la UE sobre passatge de fronteres dels
ciutadans andorrans
c) Declaració continguda en el projecte de Tractat Constitucional
de la UE (mai entrat en vigor) sobre els petits estats europeus, però
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recollida en la Declaració 3 de l’article 8 del Tractat de Lisboa en
vigor des del primer de desembre de 2009.
d) Un acord monetari, signat finalment el 30 de juny de 2011.
—Declaració comuna d’intencions continguda en l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi
A la Declaració comuna d’intencions continguda en l’Acord sobre
fiscalitat de l’estalvi, i que completa aquest Acord, es diu textualment:
2. Durant el període transitori previst a la Directiva 2003/48/CE,
la Comunitat Europea es compromet a entaular negociacions amb
altres centres financers importants per tal que aquestes jurisdiccions
apliquin mesures equivalents a les de la directiva.
4. El Principat d’Andorra i cadascun dels Estats membres de la
Comunitat Europea que ho desitgin establiran negociacions bilaterals per
tal de precisar el procediment administratiu d’intercanvi d’informacions.
5. Els signataris de la present Declaració comuna d’intencions
declaren solemnement que la signatura de l’Acord relatiu a la fiscalitat de l’estalvi i l’obertura de negociacions per a un acord monetari
constitueixen avenços significatius en l’aprofundiment de la cooperació
entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
En aquest context d’aprofundiment, paral·lelament a les negociacions
bilaterals previstes a l’apartat 4, el Principat d’Andorra i cada estat
membre de la Comunitat Europea es consultaran per tal de definir
un marc més ampli d’aplicació de la cooperació econòmica i fiscal.
Aquestes consultes es desenvoluparan en un esperit de cooperació que
tingui en consideració els esforços d’aproximació en l’àmbit fiscal que
ha fet el Principat d’Andorra i que s’han concretat amb la signatura de
l’Acord. En particular, aquestes consultes podrien conduir a l’aplicació:
—de programes bilaterals de cooperació econòmica a l’efecte de
promoure la integració de l’economia andorrana en l’economia europea,
—d’una cooperació bilateral en matèria fiscal amb l’objectiu
d’examinar les condicions en què les retencions a l’origen, en particular sobre els imports de les prestacions de serveis i dels productes
financers, percebudes als estats membres, es podrien reduir o eliminar.
A la Comissió Europea s’estima que és Andorra qui haurà de
decidir sobre els àmbits de cooperació futura amb la UE, i que la
iniciativa haurà de sortir sobretot d’Andorra.
Per la seva banda, fonts del ministeri espanyol d’Hisenda ja han
fet saber que ara correspon a Andorra fer els passos adequats cap a
un enfortiment de la cooperació bilateral en matèria econòmica i fiscal,
i que si Andorra vol sortir de la llista de paradisos fiscals espanyola
hauria de signar un intercanvi d’informació tipus OCDE, que va més
enllà de l’acord de fiscalitat que s’acaba d’estrenar amb la UE.
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—Passatge de fronteres
Després d’una llarga i intensa pressió negociadora per part del
Govern andorrà, els estats membres de la UE han acabat proposant,
en paraules del professor Marc Maresceau, “una solució pragmàtica”
a la demanda andorrana relativa al control dels nacionals andorrans
a les fronteres exteriors de l’espai Schengen (1). En efecte, els estats
membres de la UE han acceptat permetre als nacionals andorrans
(també als de San Marino) utilitzar les “finestretes UE” als estats
membres de la zona Schengen. En el cas que aquesta nova solució
provoqués retards per als nacionals de l’espai Schengen o per als
ciutadans dels països amb els quals la Comunitat Europea ha conclòs
acords en matèria de lliure circulació de persones, aleshores el control dels nacionals andorrans es faria fora de les finestretes UE. Per
consegüent, el principi del tractament “finestretes UE” a les fronteres
exteriors de l’espai Schengen per a tot ciutadà andorrà és, a partir
d’ara, la regla per a tots els ciutadans andorrans, mentre que les
derogacions només són possibles en casos limitats.
La solució pragmàtica pren forma en una Decisió del grup de treball sobre fronteres de 6 d’octubre de 2004, i en unes Conclusions del
Comitè estratègic sobre Immigració, Fronteres i Asil de 12 d’octubre
de 2004 (vegeu aquests textos en els annexos d’aquesta obra).
La Decisió del grup de treball sobre fronteres preveu el següent:
1) Els estats membres acorden que els ciutadans d’Andorra i de
San Marino poder fer servir les finestretes de control de passaports UE
a les fronteres exteriors dels estats membres aplicant les disposicions
pertinents del cabal Schengen. Això sense perjudici de l’aplicació del
règim de controls a les fronteres exteriors dels nacionals de països
tercers als ciutadans d’aquests països.
2) Quan un control acurat d’un ciutadà d’Andorra o de San
Marino pugui causar un retard als ciutadans de la Unió Europea i
a altres persones que gaudeixen de les disposicions de la legislació
comunitària sobre la lliure circulació de persones de la Unió Europea, aquest control es durà a terme fora de la finestreta de control
de passaports UE.
3) Els estats membres subratllen el fet que qualsevol relaxació dels
controls a la frontera més enllà de l’enfocament pragmàtic establert
en el punt 1) està subjecta a la conclusió d’un acord sobre la lliure
circulació de persones amb Andorra i San Marino, com és en el cas
per als països de l’EEE i Suïssa.
Val a dir també que a la proposta de Codi de fronteres Schengen,
de 18 de juliol de 2005 (Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que estableix el codi comunitari relatiu al règim
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de passatge de fronteres per part de les persones) (2), ja es fa una
referència als nacionals d’Andorra, Mònaco i San Marino en relació
amb el seu passatge per les fronteres de la UE.
—Declaració continguda en el projecte de Tractat constitucional de la
UE sobre els petits estats europeus
Quadre 2
El projecte de Tractat constitucional de la UE
i els petits estats europeus
El professor Maresceau assenyala que els estats de petita dimensió territorial
no van ser evocats ni en el projecte de Tractat per establir una Constitució
per a Europa, ni en els treballs de preparació d’aquest projecte. Un cop
finalitzats els treballs de la Convenció, i sota la presidència italiana de la
UE (segona meitat del 2003), el ministre d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra va presentar una proposta en la qual es demanava que la Constitució
prengués en consideració la situació particular dels estats de petita dimensió
territorial que mantenien amb la UE relacions específiques de proximitat.
Gràcies a aquesta iniciativa, es va introduir una referència explícita a l’especificitat dels petits estats que, finalment, va ser acceptada per la Conferència
intergovernamental.
El Títol VIII del Tractat es refereix a la Unió i el seu entorn pròxim i l’article
I-57 aconsella que es desenvolupin “relacions privilegiades” entre la UE i els
països del seu veïnatge. Una Declaració annexa a la Constitució (Declaració
11 annexa), que forma part integrant del Tractat que estableix la Constitució, remarca ara explícitament que “la Unió tindrà en compte la situació
particular dels Estats de petita dimensió territorial” en el desenvolupament
de les seves relacions de proximitat.
El reconeixement formal per part de la UE de l’especificitat dels petits
estats en les relacions d’aquests amb la UE marca una etapa important
—continua argumentant el professor Maresceau— en les relacions de veïnatge
de la UE. Té un significat polític i jurídic considerable i ajudarà Andorra
a desenvolupar les seves relacions bilaterals amb la UE. El reconeixement
explícit de la doble especificitat, és a dir, d’una banda, proximitat i, de l’altra,
estatut de país de petita dimensió territorial, hauria de facilitar en el futur
el desenvolupament d’unes relacions bilaterals privilegiades (vegeu l’annex 8).
Font: Els acords polítics amb Europa. Govern d’Andorra, ministeri d’Afers Exteriors, Andorra
la Vella, 2005

L’article 7 bis del Tractat de Lisboa (en vigor des del primer de
desembre de 2009), que correspon a l’article 8 de la nova numeració
del Tractat de la Unió Europea, diu així:
Article 7 bis
1. La Unió desenvoluparà amb els països veïns relacions preferents,
amb l’objectiu d’establir un espai de prosperitat i de bon veïnatge
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basat en els valors de la Unió i caracteritzat per unes relacions
estretes i pacífiques basades en la cooperació.
2. A efectes de l’apartat 1, la Unió podrà celebrar acords específics
amb els esmentats països.

Aquests acords podran incloure drets i obligacions recíproques,
així com la possibilitat de realitzar accions en comú. La seva aplicació
serà objecte d’una concertació periòdica.
Aquest article fou completat amb una Declaració que diu així:
“La Unió tindrà en compte la situació particular dels països de petita
dimensió territorial que mantinguin amb ella relacions específiques
de proximitat.”
1.8. L’experiència
de 2005

dels primers anys de funcionament dels nous acords

Acord de cooperació
L’Acord de cooperació no crea obligacions jurídiques vinculants,
amb l’excepció de les previstes en el seu article 5 (discriminacions
basades en la nacionalitat). En conseqüència, l’aplicació efectiva de
les disposicions de l’acord depèn essencialment dels andorrans i de
la seva voluntat d’implementació de l’acord.
Des de la seva entrada en vigor, Andorra està desenvolupant especialment l’article 7 de l’Acord de cooperació amb la UE, el primer
paràgraf del qual diu així:
Política regional. Les parts contractants, de conformitat amb la seva
legislació respectiva, convenen reforçar la seva cooperació regional,
inscrivint-se en l’esperit de la política de cooperació transfronterera,
transnacional i interregional de la Comunitat Europea.

L’objectiu de l’article 7, de gran interès per a Andorra, és construir
un espai pirinenc en el marc de la política regional europea.
La nova política regional europea, com veurem en el capítol
següent, permet la participació de països veïns en l’objectiu de cooperació territorial.
Andorra pot explotar les possibilitats que li ofereix l’esmentat article
7 de diferents maneres, com són la seva participació en programes de
cooperació transfronterera (Interreg) o el plantejament d’una estratègia sobre l’espai pirinenc (emmirallant-se en la ja existent a Europa
dedicada a l’espai alpí). La participació del Principat en el programa
Interreg, ateses les possibilitats que ofereix, hauria d’augmentar en
intensitat.
El 18 de desembre del 2007 la Comissió Europea va aprovar
oficialment el Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya47

França-Andorra 2007-2013, que serà gestionat per un consorci situat
dins de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP).
Andorra és membre fundador de la CTP, però no és membre de
ple dret de l’esmentat consorci, on solament figura com a observadora, ja que Andorra no és membre del Tractat de Baiona del 1995
de cooperació territorial entre Espanya i França, i per això crea un
organisme de cooperació transfronterera assimilable a les Comunitats
Autònomes i Regions franceses que hi participen. S’està considerant,
per part espanyola i francesa, l’adhesió d’Andorra a aquest darrer
Tractat, sobretot després que la CTP aprovés per unanimitat l’adhesió
d’Andorra al Consorci, a la seva reunió plenària de setembre de 2007.
De fet s’ha signat amb França i Espanya una modificació del Tractat
de Baiona l’any 2010.
Andorra figura al costat d’Espanya i França en l’esmentat Programa
Operatiu de Cooperació Territorial, dotat amb 257 milions d’euros.
Aquest Programa Operatiu 2007-2013 constitueix la quarta generació de
suport financer comunitari orientat a reforçar la integració econòmica
i social de la zona fronterera entre Espanya i França.
Les possibles actuacions sobre territori andorrà haurien de ser
assumides financerament pel Principat, però val a dir que, d’acord
amb el Reglament 1080/2206 del Parlament Europeu i del Consell
relatiu al Feder i pel qual es deroga el Reglament 1783/1999, el
Principat es pot beneficiar fins al deu per cent dels fons Feder assignats al total del programa, segons preveu el nou reglament Feder,
sempre que hi participin socis francesos i espanyols i hi hagi un
interès comunitari.
Andorra ha presentat, fins 2009, sis projectes a la quarta generació del programa Interreg: 1) Gallipyr (Xarxa pirenaica de galls de
muntanya) (Departament de Patrimoni Natural), 2) Rando-Pirineus
(xarxa de camins de muntanya del Pirineu oriental) (Departament
de Patrimoni Natural i Comuns d’Andorra), 3) Geoportail (xarxes
numèriques i informàtiques d’internet als Pirineus) (Servei de Telecomunicacions d’Andorra, STA), 4) Cecasals 2 (Centre transfronterer
d’estudis Pau Casals amb residència de la Universitat Catalana d’Estiu)
(Universitat d’Andorra), 5) Fluxpyr (Xarxa transfronterera per a la
determinació i gestió de fluxos d’aigua, carboni i energia sota canvi
climàtic en sistemes agrícoles i de pastura del Pirineu) (Departament
de Medi Ambient), 6) Transversalis (Projecte d’Innovació i Cooperació
Universitària per al treball transfronterer) (Universitat d’Andorra). El
projecte sobre la ruta del ferro finalment no ha estat presentat.
El Principat hauria d’augmentar els seus esforços d’implementació
de l’Acord de cooperació en matèria de política regional, car li són
ofertes oportunitats de realització d’importants projectes d’infraes48

tructures. També s’hauria de mostrar encara més proactiu en d’altres
àmbits previstos per l’Acord de cooperació, com per exemple medi
ambient o protecció civil. Un exemple a considerar en aquest sentit
és l’èxit aconseguit per la Universitat d’Andorra que, en conjunt amb
altres universitats, ha rebut fons comunitaris en virtut de l’Acord de
cooperació.
Per a la implementació de l’Acord de cooperació, un Protocol
Financer annex a l’acord, tot i no ser essencial, podria ajudar després
d’identificar la seva necessitat en una reunió del Comitè de Cooperació.
Si cada portador de programa per part de l’administració andorrana
sabés estructurar projectes conjunts i d’interès mutu amb els veïns,
com ho ha fet per exemple la Universitat d’Andorra, l’aplicació ja
estaria molt més desenvolupada. D’altra banda, la participació del
Principat com a actor sol en les polítiques comunitàries recollides
en l’Acord, resulta també frenada per la qüestió de la contribució
financera andorrana a cada programa. Andorra no forma part de la
UE, i per tant no contribueix als fons comunitaris: és normal que si
vol participar a algun programa comunitari motu proprio, hi hagi de
contribuir proporcionalment, cosa que topa amb les polítiques pressupostàries de contenció.
En qualsevol cas, a la implementació de l’Acord de Cooperació es
troba a faltar un Protocol Financer annex. La participació del Principat
en les polítiques comunitàries recollides en l’acord resulta frenada per
la qüestió de la contribució financera andorrana a cada programa.
Però també és cert que el Comitè de Cooperació només s’ha reunit
una vegada, l’any 2005, des de l’entrada en vigor de l’Acord de cooperació. El Govern andorrà hauria pogut tractar de reunir el Comitè
en d’altres reunions i plantejar davant de la UE la conveniència de
dotar l’Acord de cooperació amb un protocol financer.
Les dades actualitzades fins a juny del 2011, pel que fa referència
a l’Acord de cooperació, ens diuen que s’ha seguit treballant sobre
temes regionals dins del programa Poctefa (Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra) (vegeu Quadre núm. 3),
la nova generació del programa Interreg, i per al període 2007-2013.
S’han presentat diferents projectes pertanyents a diversos àmbits com
ara medi ambient, universitats, Servei de Telecomunicacions d’Andorra
(STA), Comuns, etc. El Principat no ha rebut finançaments perquè
encara no ha pogut participar del consorci de la Comunitat de Treball
dels Pirineus (CTP). Recentment s’ha creat una entitat de cooperació
transfronterera, l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera
(OACT), a través del qual es podrà participar de manera formal en
el consorci de la CTP.
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Quadre 3
Poctefa, un programa al servei del territori transfronterer
Poctefa és l’acrònim del Programa de Cooperació Territorial Espanya-FrançaAndorra 2007-2013. Aquest programa constitueix la quarta generació de
suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i
social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El pressupost Feder
puja a cent seixanta-vuit milions d’euros. La seva ajuda es concentra en el
desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament
territorial sostenible. En correlació, aquest programa ha d’afavorir la percepció dels ciutadans de la zona transfronterera com un espai únic i així
disminuir l’efecte frontera.
ELS EIXOS DE LA COOPERACIÓ
S’han definit tres eixos prioritaris en relació amb la seva contribució específica respecte a l’abast dels objectius recomanats per la Comissió Europea.
Eix 1: reforçar la integració transfronterera valorant les complementarietats
en l’àmbit de les activitats econòmiques d’innovació i del capital humà
Reforçar la integració transfronterera posant en relleu les complementarietats
en el camp de les activitats econòmiques, de la innovació i del capital humà.
• Desenvolupament econòmic.
• Formació professional.
• I + D.
Eix 2: avaluar els territoris, el patrimoni natural i cultural en una lògica
sostenible, protegir i gestionar els recursos ambientals
Posar en valor els territoris, el patrimoni natural i cultural en una lògica
sostenible, protegir i gestionar els recursos mediambientals.
• Protecció i valoració del patrimoni natural. Prevenció de riscos, energia.
• Turisme sostenible.
• Valoració dels productes locals.
Eix 3: millorar la qualitat de vida de les poblacions mitjançant estratègies
comunes d’estructuració territorial i de desenvolupament sostenible
Millorar la qualitat de vida de la població mitjançant estratègies comunes
d’estructuració territorial i de desenvolupament sostenible.
• Accessibilitat: transport i tecnologies de la informació i de la comunicació.
• Estructuració territorial: cultura, salut, educació, inclusió social, igualtat
d’oportunitats.
ALGUNES XIFRES
La dotació Feder concedida al Programa Operatiu ascendeix a 168.641.485
euros. La tasa de cofinançament Feder és d’un màxim del 65% del cost públic
total elegible. S’han aprovat 95 projectes en el conjunt del territori pirinenc.
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Acord de fiscalitat
De manera general, es pot dir que el resultat de l’aplicació de
la directiva sobre fiscalitat de l’estalvi ha resultat decebedor per a la
UE en relació amb els rendiments que esperava obtenir dels països
tercers. El mes de juliol del 2006, el diari Financial Times comentava
al respecte el següent (12):
Els esforços de catorze anys de la UE han fracassat, ja que els inversors en països com Luxemburg o Suïssa s’han aprofitat dels forats
o buits (loopholes) que permet la directiva sobre fiscalitat de l’estalvi.
Al llarg dels primers sis mesos d’aplicació, Suïssa —el més important
centre offshore del món— només ha recaptat cent milions d’euros en
concepte de retencions a l’origen sobre els estalvis de residents de la
UE. Les recaptacions de Luxemburg han estat de 48 milions, Jersey
13 milions, Bèlgica 9,7 milions, Guernsey 4,5 milions i Liechtenstein
2,5 milions. Això és molt poc, sobretot si es pensa que països com
Alemanya tenen més de 300.000 milions d’euros d’estalvis dels seus
nacionals situats fora del país (...) Els forats de la directiva són
evidents: només s’aplica a persones físiques, només a no residents
i només a interessos dels comptes corrents (...) És clar que, segons
fonts fiscals suïsses, “és completament un acte sense precedents que
un país reculli impostos per altres països a una escala tan gran”.

El 6 de març del 2008, el Financial Times tornava a parlar sobre
la directiva de fiscalitat de l’estalvi afirmant que presentava fortes debilitats i escapatòries: “els trusts, les empreses i les fundacions estan
exemptes, només s’aplica a pagaments d’interessos i no a altres tipus
de rendiments com dividends o guanys del capital, tot això explica
per què els rendiments de la retenció han estat baixos a Liechtenstein
o a Suïssa” (Bertrand Benoit i Vanessa Houlder: “Trounched on tax.
Raids to halt Europe’s havens”). En virtut d’això, la Comissió Europea
ha procedit al llarg de l’any 2008 a una reapreciació de la directiva
sobre fiscalitat de l’estalvi entrada en vigor l’any 2005.
El mes de setembre del 2008, la Comissió Europea publica
un document de treball en el qual es presenta una avaluació dels
efectes de la directiva, on reconeix la necessitat de millorar la seva
eficàcia (13).
Segons dades del Govern d’Andorra, els rendiments de la Directiva
en aquells països que apliquen la retenció en origen corresponents als
anys 2005 (segon semestre) i 2006 es poden veure en el següent quadre:
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Quadre 4
Directiva sobre fiscalitat de l’estalvi
Països que apliquen la retenció
en origen
Estats membres de la UE

Àustria
Bèlgica
Luxemburg
Tercers països
Andorra
Liechtenstein
Mònaco
San Marino
Suïssa
Territoris dependents i associats

Illes Virgin britàniques
Turks i Caicos
Guernsey
Jersey
Illa de Man
Antilles Neerlandeses

Rendiments fiscals compartits (75% enviat als
estats de residència dels estalviadors). (Milions
d’euros)
2a meitat 2005

2006

9,48
7,51
35,90

44,32
25,92
124,59

3,50
1,94
3,75
1,13
77,23

12,77
7,08
11,70
7,47
255,92

2a meitat 2005

2006

0,00
0,01
4,93
13,26
13,26
no disp.

No disp.
0,02
16,83
20,35
20,35
no disp.

Font: Servei d’Estudis, ministeri de Finances, Govern d’Andorra

La Comissió Europea, d’altra banda, ha reaccionat immediatament
davant de l’acord del mes de febrer de 2009 entre el banc suís UBS
(Union des Banques Suïsses) i el Departament de Justícia dels Estats
Units i la Comissió de Valors dels Estats Units, segons el qual UBS
paga una quantitat i accedeix a revelar la identitat de clients nordamericans que presumiblement evadien impostos aprofitant-se del
secret bancari suís. La Comissió Europea exigeix el mateix tracte per
als països membres de la UE. El president helvètic ha hagut d’intervenir i declarar que es tracta d’un acord puntual, que entre Suïssa i
la UE ja existeix un acord sobre fiscalitat de l’estalvi, que existeixen
acords de doble imposició entre Suïssa i determinats estats membres
de la UE i que el secret bancari seguirà en el país, car “aquesta és
la voluntat del Govern” (14).
Pel que fa al Principat, segons fonts del ministeri andorrà de
Finances, l’Acord de fiscalitat entre Andorra i la UE funciona correc52

tament i sense incidències des de la seva entrada en vigor el mes de
juliol del 2005. El sistema bancari andorrà ha sabut aplicar l’acord de
manera adequada. El ministeri considera que Andorra està aplicant
bé la nova figura fiscal de retenció a l’origen. En efecte, la recaptació
en origen andorrana enviada als estats de residència de les persones
físiques amb dipòsits a bancs andorrans és més important, en termes
relatius, que les quantitats enviades pels altres petits estats europeus
que varen negociar un acord sobre fiscalitat de l’estalvi similar a l’andorrà. Proporcionalment, doncs, es considera que Andorra està fent
bé els seus deures. Això es pot comprovar comparant les retencions
obtingudes a Andorra amb les obtingudes en els països abans esmentats, per exemple en relació amb el segon semestre de l’any 2005.
Segons dades del ministeri andorrà de Finances, les retencions
han estat les següents a partir de l’entrada en vigor del sistema l’1
de juliol del 2005 fins l’any 2009:
2005 (darrers sis mesos de l’any): 4.691.997 euros (total transferit:
3.518.997,57)
2006: 17.023.939 euros (12.767.953,89)
2007: 21.762.595 euros (16.343.323,80)
2008: 25.116.865,99 euros (18.837.649,49)
2009: 18.591.535,23 euros (13.943.651,42)
D’aquests imports el Govern d’Andorra transfereix a cada país el
75% de la retenció (xifres entre parèntesis).
Segons declaracions de l’anterior cap de Govern, Albert Pintat
(15), “amb la signatura de l’acord de fiscalitat s’entén la confirmació
del secret bancari, però aquesta situació de retencions creixents en
origen no és competitiva i per això l’any 2011 (és a dir, amb una
retenció en origen del trenta-cinc per cent) haurem de trobar alguna
solució... Haurem d’arribar a acords de doble imposició, ens hi anem
acostant a través de la reforma econòmica i fiscal en curs: adopció
de lleis de societats, comptabilitat, obertura a la inversió estrangera,
etc., tot el que conforma l’anomenat Programa Andorra 2020... Cap
economia petita aconsegueix tirar endavant sense obrir-se”.
Albert Pintat considerava aleshores que les reformes econòmiques
i fiscals ja dutes a terme, més les projectades, deixaven el Principat en
disposició d’iniciar la negociació sobre els convenis de doble imposició.
Considerava que el Principat estava disponible per sortir de la llista de
paradisos fiscals de l’OCDE, deia que “Andorra està a punt... Andorra
ha de saber quin tipus d’economia vol, si una economia basada en
privilegis que ja no accepten enlloc del món o una economia basada
en la competitivitat”. La voluntat del Govern és la d’alinear-se amb
els mateixos estàndards d’intercanvi d’informació i de protecció del
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secret professional que tenen establertes d’altres places financeres com
Luxemburg o Suïssa.
La possibilitat d’una revisió de la Directiva del 2003 es contemplava amb tranquil·litat a Suïssa, ja que implicaria la negociació d’un
nou acord, amb tots els entrebancs que això suposa. A més els tres
estats membres de la UE que varen optar per la retenció en origen
—Àustria, Bèlgica i Luxemburg— actuaven per la seva banda com a
fre a una possible revisió.
En qualsevol cas, l’Acord de fiscalitat no establia en cap de les
seves disposicions que a partir del 2011 hi hagués una pèrdua del
secret professional que garanteix la confidencialitat de les informacions bancàries.
Segons les darreres dades de què es disposa, els totals a transferir
per país corresponents a l’any 2010, en el cas d’Andorra, són els que
es poden veure en el quadre següent:
Quadre 5
Acord de fiscalitat de l’estalvi
Total retencions i import a transferir. Any 2010
Retencions: 7.671.922,46 euros
Import a transferir: 5.753.941,84 euros
Font: Departament de Tributs, ministeri de Finances i Funció Pública

El total de retencions ha baixat considerablement els darrers
anys. La caiguda de les retencions va ser del vint-i-nou per cent l’any
2009 respecte a les de 2008. A l’any 2010 la davallada ha estat de
més del setanta-tres per cent. Aquestes diminucions es poden deure
a la baixada dels tipus d’interès, a la reducció del volum de diners
que persones estrangeres tenen als bancs i a la derivació d’aquests
diners cap a productes que no estan subjectes a retenció. El país líder
de transferències a rebre és Espanya, amb molta diferència sobre el
segon (França).
La Comissió Europea, a través de la seva Direcció General de
Fiscalitat i Duanes (DG Taxud), ha tret el mes de juny de 2011 un
document de treball sobre el funcionament de la Directiva de 2003
sobre fiscalitat de l’estalvi a enviar properament al Consell (vegeu
l’Annex número 6), que serà objecte d’una segona revisió abans de
finals de l’any 2011. Aquest document és fruit de les respostes a un
qüestionari de preguntes enviat per la Comissió als estats membres
de la UE.
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La Comissió Europea, per altra banda, està preocupada pels recents acords Rubik entre Suïssa i Alemanya i entre Suïssa i el Regne
Unit, que fixen unes retencions inferiors a les establertes a la directiva
de fiscalitat de l’estalvi i, per tant, són vistes amb mals ulls pels tres
estats membres de la UE que encara apliquen retencions —Àustria,
Luxemburg i Bèlgica— i que en algun moment hauran de passar de
les retencions a l’intercanvi automàtic d’informació. La Comissió espera
les reaccions de França i Espanya, entre altres estats membres de la
UE, i no descarta recórrer els acords Rubik davant del Tribunal de
Justícia de la UE.
Cap a un acord monetari
En el document de reflexió (non paper) lliurat pel ministre d’Afers
Exteriors d’Andorra al president en exercici del Consell de la UE, el
ministre d’Afers Estrangers d’Espanya, Josep Piqué, el 29 d’abril de
2002 a Madrid, es deia el següent:
Després de la posada en circulació de l’euro com a moneda única
des de l’1 de gener de 2002, el Principat d’Andorra ha seguit el moviment dels països de la zona euro, ja que el país no ha tingut mai
cap moneda pròpia, sinó que ha fet servir sempre les monedes dels
països veïns.
El 1992, quan es va signar el Tractat de Maastricht, Andorra no tenia
cap acord monetari específic amb els seus veïns (França i/o Espanya) per fer servir la pesseta o el franc francès com a moneda d’ús
corrent. Per aquesta raó, no se la va incloure en la Declaració núm.
6 annexa al Tractat de Maastricht, que va ser la base jurídica que
va permetre la negociació monetària entre la UE i tres estats tercers
(San Marino, Mònaco i el Vaticà).
La Constitució del 1993 ha assegurat el reconeixement internacional
complet del Principat i també la seva sobirania en matèria monetària.
Tenint en compte que la moneda única és una realitat a l’eurozona des de l’1 de gener de 1999 i sobretot des de l’1 de gener de
2002, després de la desaparició de les monedes nacionals, Andorra
desitja declarar l’euro moneda oficial al Principat, tot i que ja és la
moneda d’ús corrent des de l’1 de gener de 2002.
Desitja sobretot, a aquest efecte, emetre monedes d’euros andorrans
que tinguin curs legal i monedes de col·lecció en euros andorrans,
mitjançant disposicions monetàries bilaterals entre Andorra i la UE
en aquest Acord monetari que es prepara.

La primera reunió tècnica entre les dues parts va tenir lloc el 28
d’octubre del 2004.
Al llarg del 2008, es procedia a un examen sobre la concordança entre les lleis financeres andorranes i les directives de la UE. El
responsable de verificar tècnicament la concordança era el ministeri
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andorrà de Finances, responsable d’enviar els documents analitzats
tècnicament i comparativament a la Comissió Europea (aquesta hauria volgut acaparar aquesta responsabilitat, però el Govern andorrà
va aconseguir de capgirar aquest propòsit al seu favor), encarregada
de donar el seu vistiplau. La voluntat política del Govern andorrà
era d’anar avançant a mesura que s’anava adoptant nova legislació
i s’esperava que en els propers anys es podrien imprimir euros de
circulació i de col·lecció.
El 3 de febrer de 2009 es va celebrar la tercera reunió tècnica
de negociació entre el Principat d’Andorra i la UE amb la finalitat
d’intercanviar informacions sobre avenços legislatius del Principat en
matèria econòmica, monetària i financera que havien de permetre en
un futur encunyar euros andorrans.
La situació a començaments de 2009 era que seguien les negociacions entre Andorra i la UE. S’estava en una fase d’anàlisi de la
concordança de normes entre la UE i Andorra. Existia voluntat política
per part d’Andorra d’arribar a un acord, en la mesura que el Govern
continuava el seu procés de reformes internes que havien d’acabar de
fer possible aquella concordança.
L’acceleració dels esdeveniments, tant interiors com internacionals, produïda entre els anys 2009 i 2011, tal com veurem a l’apartat següent, ha suposat que les negociacions entre Andorra i la UE
per a la firma d’un Acord monetari també s’acceleressin i arribessin
finalment a la seva conclusió, de tal manera que aquest acord es va
signar formalment a Brussel·les el 30 de juny de 2011 (i adoptat pel
Consell General el 30 de novembre de 2011). Els signataris varen ser
el cap de Govern, Antoni Martí, i el comissari europeu d’afers econòmics, Oli Rhen (vegeu el text de l’acord en l’Annex núm. 5). L’acord
s’ha signat acompanyat d’un Memorandum of Understanding (MOU),
que precisa dues qüestions: a) no hi haurà passaport bancari per a
entitats europees (lliure establiment), i b) es fixen ràtios de solvència
dels bancs andorrans.
1.9. Acceleració

de la política europea i internacional d’Andorra com a

conseqüència de la crisi financera i econòmica internacional

(2009-2011)

Avís del president Sarkozy de 5 de febrer de 2009
L’acceleració es produeix a partir de l’avís del 5 de febrer de 2009
per part del president de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Nicolas Sarkozy, segons el qual avisava que podria dimitir com a
copríncep si Andorra no feia els deures que li pertocaven en matèria
de transparència fiscal. Aquest avís suposa el factor desencadenant, el
revulsiu necessari o el desllorigador dels esdeveniments posteriors en
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matèria de relacions amb la UE i amb l’entorn financer internacional,
fins als moments actuals.
El mateix mes de febrer de 2009, Sarkozy envia a Andorra el seu
representant personal, Christian Frémont, amb un missatge d’advertència molt clar. Gordon Brown, aleshores primer ministre britànic,
s’afegeix a la crida d’una acció enèrgica contra els paradisos fiscals,
tot desitjant que la propera reunió del G-20 del 2 d’abril a Londres
adopti les decisions oportunes al respecte (15).
En vista de totes aquestes iniciatives, l’aleshores cap de Govern
d’Andorra, Albert Pintat, declara que cal continuar amb les reformes
encetades, completar “el mapa fiscal” i després buscar convenis de
doble imposició, tal com ja havia expressat reiteradament en ocasions
anteriors. Manifesta que “sempre hem mostrat la nostra disposició, un
cop tinguem establert el mapa fiscal, a establir convenis d’imposició amb
intercanvi d’informació d’acord amb els estàndards de l’OCDE” (16).
A més, en una declaració produïda el 17 de febrer de 2009, Albert Pintat decideix de no presentar-se a la reelecció a les eleccions
generals del proper mes d’abril, per tal de concentrar-se en la preparació d’un “dossier explicatiu ben estructurat sobre el camí recorregut
pel Principat en relació amb l’OCDE i amb la sortida de les llistes
de paradisos fiscals, amb particular atenció a la propera reunió del
G-20 del mes d’abril a Londres, tot evitant que Andorra pugui rebre
sancions com a paradís fiscal no cooperant”. Albert Pintat interpreta
la visita de l’enviat del copríncep francès, Christian Frémont, com
“molt dura” i decideix dedicar tots els seus esforços a convèncer París
i l’OCDE, abans de la cimera del G-20 a Londres, del bon camí fet
pel Principat al llarg dels darrers anys.
Març 2009
Nota del Govern:
Per l’acord signat dimarts dia 10 de març, Andorra es compromet a
aprovar pel Govern abans del 1r de setembre del 2009 i pel Consell
General abans del 15 de novembre del 2009 una llei a fi d’aixecar
el secret bancari en cas d’intercanvi d’informacions en el marc dels
acords bilaterals d’intercanvi d’informació fiscal que es concloguin
amb els països. També, Andorra es compromet a fomentar negociacions d’un conveni que eviti les dobles imposicions amb intercanvi
d’informació amb França i amb altres estats tan bon punt la reforma
fiscal estigui assolida.
El cap de Govern, Albert Pintat, va signar una declaració unilateral
a París en presència del representant personal del copríncep francès,
Christian Frémont, del conseller fiscal del primer ministre francès,
François Fillon, Yohann Bénard, i de la ministra d’Afers Exteriors
Meritxell Mateu.
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La declaració està formulada d’acord amb la política del Govern
d’Andorra mantinguda des de l’any 2005 per sortir de la llista de
paradisos fiscals de l’OCDE i per l’eliminació de les retencions a
l’origen que fan alguns països a l’exportació de serveis del Principat
i d’acord amb la voluntat ferma del Principat d’Andorra en matèria
de transparència i de cooperació internacional.
En aquesta declaració, Andorra es compromet a aprovar pel Govern
abans del 1r de setembre del 2009 i pel Consell General abans del
15 de novembre del 2009, una llei a fi de permetre d’aixecar el secret
bancari en cas d’intercanvi d’informacions en el marc dels acords bilaterals d’intercanvi d’informació fiscal que es concloguin amb els països.
Andorra es compromet també a fomentar negociacions d’un conveni que
eviti les dobles imposicions amb intercanvi d’informació amb França
i amb altres estats tan bon punt la reforma fiscal estigui assolida.

La premsa econòmica internacional comenta que, per evitar possibles sancions provinents de la reunió del G-20 a Londres del 2 d’abril,
en la qual es tractarà de la crisi econòmica i financera global, una
sèrie de països han acceptat la introducció d’estàndards internacionals en matèria de transparència, cooperació i intercanvi d’informació
fiscal. Aquests països són Singapur, Hong Kong, Àustria, Luxemburg,
Liechtenstein, Suïssa i Andorra. Segons el secretari general de l’OCDE,
Àngel Gurría, “aquests anuncis signifiquen un canvi fonamental i un
moment important en la història de la cooperació fiscal internacional”.
Reunió a Londres del G-20 de 2 d’abril de 2009
Resolució final: “Estem d’acord a actuar contra les administracions que no cooperin, inclosos els paradisos fiscals. Estem disposats a
aplicar sancions per protegir les nostres finances públiques i els nostres sistemes financers. L’era del secret bancari queda darrere nostre.”
En opinió posterior del proper cap de Govern, Jaume Bartumeu,
“No es podia dir més clar, el G-20 no es ficava amb Andorra per temes com la lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme,
sabien a Europa que en aquests temes Andorra actuava correctament.
La qüestió era una altra: es retreia a Andorra no facilitar informació
quan les Administracions tributàries europees volien conèixer l’existència
de comptes bancaris a nom de persones sobre les quals hi havia la
sospita de comissió d’un delicte o frau fiscal. La qüestió fonamental
per aconseguir una bona col·laboració financera amb Europa era
l’intercanvi d’informació en l’àmbit administratiu”.
El G-20 es disposa a elaborar una llista grisa de paradisos fiscals
dins de la qual es troba Andorra.
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Abril de 2009: eleccions legislatives a Andorra
Els liberals perden el Govern, els socialdemòcrates són els seus
successors. Albert Pintat deixa el càrrec de cap de Govern i el substitueix Jaume Bartumeu. La composició del nou Consell General és
la següent: catorze consellers del Partit Socialdemòcrata, onze de la
Coalició Reformista i tres d’Andorra pel Canvi.
El nou Govern socialdemòcrata a Andorra, presidit per Jaume
Bartumeu, es proposa “posar les bases, tan sòlides com sigui possible,
per afrontar els problemes econòmics del present i del futur i fer
d’Andorra un país amable en les seves relacions exteriors, lleial amb
els seus veïns. Un país que, cooperant amb les normatives europees i
internacionals, no quedi al marge de la recuperació econòmica i pugui oferir noves oportunitats a empresaris i a professionals del país”.
Es proposa que “Andorra passi des de l’excepcionalitat a la relació
positiva amb Europa”, “endegar una profunda reforma de normes i
situacions que, fins fa ben poc, havien definit el perfil d’Andorra, un
perfil que partia d’excepcionalitats i sovint ens apropava a una caricatura”. Bartumeu, d’aquesta manera, s’inspira en les recomanacions
del llibre de Michel Camdessus de 2005, que recomanava textualment
que Andorra passés de les excepcions a l’exemplaritat. “Els seus bons
i sensats consells no varen ser escoltats —declara Bartumeu sobre
Camdessus— i Andorra haurà hagut d’esperar quatre anys i el canvi
de Govern —dels liberals als socialdemòcrates— per posar-se mans a
l’obra i abandonar l’excepcionalitat per tal d’avançar cap a la normalitat
en les seves relacions amb l’entorn europeu (...) L’agenda institucional
ens planteja la necessitat urgent d’avençar cap a la transparència de
l’activitat financera (...) L’acció del nostre Govern s’orientarà a complir
els compromisos amb l’OCDE...” (17).
28 de maig de 2009: discurs d’investidura del nou cap de Govern,
Jaume Bartumeu
“El Govern tindrà com a prioritat absoluta poder disposar d’una
llei que autoritzi un aixecament parcial del secret bancari en el cas
d’intercanvi d’informacions fiscals”.
5 de juny de 2009: declaracions del nou cap de Govern, Jaume Bartumeu
Quan vam arribar al Govern, l’agenda institucional ens plantejava la
urgent necessitat d’avançar cap a la transparència de l’activitat financera
(...) Per això en el meu discurs del debat d’investidura, el 28 de maig
del 2009, ja anunciava que el Govern tindria com a prioritat absoluta
poder disposar, al final d’estiu, d’una llei que autoritzés l’aixecament
parcial... del secret bancari en cas d’intercanvi d’informacions fiscals.
L’OCDE, l’FMI, la UE i els nostres veïns, França i Espanya, volien i
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defensaven, en aquells moments, un nou sistema financer internacional
sòlid, transparent i ètic (18).

El Consell General (parlament andorrà) adopta el 7 de setembre de
2009 una llei (Llei 3/2009) que autoritza l’intercanvi d’informació fiscal
prèvia petició
Tal com es va anunciar a la Declaració de París, el Consell General
d’Andorra aprova la Llei d’intercanvi d’informació en matèria fiscal
amb sol·licitud prèvia.
La norma permetrà la signatura dels posteriors acords d’intercanvi
d’informació, recull els criteris demanats per l’OCDE en relació amb
l’intercanvi d’informació fiscal, concretament pel que fa a l’article 26
del Model de Conveni Estàndard d’aquest organisme. Aquest article
estableix que l’intercanvi d’informació sigui rellevant per a la correcta aplicació de la convenció fiscal, així com per als propòsits de
l’administració i l’aplicació de les lleis fiscals dels països contractants.
Segons l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) (20), aquest nou text
legal estableix un nou marc de seguretat jurídica en les relacions del
Principat amb tercers països en matèria d’intercanvi d’informacions,
però contempla, sobretot, qüestions clau en relació amb els mecanismes
de respecte a la confidencialitat dels clients de la plaça.
Es tracta d’una petició que —en paraules del cap de Govern Jaume
Bartumeu— no pot ser genèrica sinó concreta sobre una persona sotmesa a una inspecció tributària—, i concretada, és a dir, que reuneixi
una sèrie de requisits i condicions, entre les quals la prohibició de
qualsevol retroactivitat.
Andorra demostra que vol unes relacions amb l’entorn europeu que
siguin normals, positivament normals. Es busca una relació positiva
amb Europa (18).

Entre setembre de 2009 i febrer de 2010 el Govern andorrà signa disset
acords bilaterals d’intercanvi d’informació fiscal prèvia sol·licitud
Entre setembre de 2009 i febrer de 2010 Andorra signa acords
bilaterals d’intercanvi d’informació (Tax Information Exchange Agreements, TIEA) (vegeu el quadre número 6) amb França, Portugal i
Espanya. Són, en paraules del secretari general de l’OCDE, Àngel
Gurría, “acords de qualitat” perquè es tracta de tres estats amb els
quals Andorra té una relació econòmica i financera important. També
firma acords amb altres països com Àustria, Bèlgica, Països Baixos,
Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Noruega, Islàndia, Liechtenstein, San
Marino, Mònaco, Argentina, les Illes Fèroe i Groenlàndia.
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Quadre 6
Acords d’intercanvi d’informació fiscal (Tiea)
Model d’acord sobre intercanvi d’informació d’assumptes fiscals, desenvolupat per
l’OECD Global Forum Working Group sobre Intercanvi Efectiu d’Informació
L’objectiu d’aquest acord és promoure la cooperació interna en assumptes
fiscals mitjançant l’intercanvi d’informació. Va ser desenvolupat per l’OECD
Global Forum Working Group sobre Intercanvi Efectiu d’Informació (el
“Working Group”). El Working Group va consistir en representants de països membres de l’OECD així com delegats d’Aruba, Bermuda, Bahrain, Illes
Caiman, Xipre, Illa de Man, Malta, Maurici, Antilles Holandeses, Seychelles
i San Marino.
L’acord va sorgir de la feina duta a terme per l’OECD per fer front a les
pràctiques fiscals perjudicials. La manca d’intercanvis efectius d’informació
és una de les claus per determinar les pràctiques fiscals perjudicials. La
missió del Working Group era desenvolupar un instrument legal que es pogués usar per establir un intercanvi d’informació efectiu. L’acord representa
l’estàndard d’intercanvi efectiu d’informació per als objectius de la iniciativa
de l’OECD sobre pràctiques fiscals perjudicials.
Aquest acord, que va ser emès l’abril de 2002, no és un instrument vinculant
però conté dos models per a acords bilaterals. Un nombre d’acords bilaterals
s’han basat en aquest acord.
Font: OCDE

Signatura de l’acord d’intercanvi d’informació fiscal entre Andorra i
França el setembre de 2010 a Andorra la Vella: primer acord d’intercanvi
d’informació fiscal signat per Andorra amb el copríncep
L’acord amb França es va firmar el mes de setembre de 2009 a
Andorra la Vella. El ministre francès de Finances i Pressupost, Eric
Woerth, fou l’encarregat de tancar el tractat amb l’aleshores cap de
Govern d’Andorra, Jaume Bartumeu. Durant la trobada oficial, els dos
estats es varen comprometre a intercanviar-se informació fiscal per via
administrativa sota demanda sempre que existís indici de frau fiscal.
Eric Woerth va declarar que “no hi haurà intercanvi industrial de
dades” i que la feina es farà sempre “a partir d’informes precisos”.
Jaume Bartumeu va afegir-hi que “l’acord supera el principi històric
de l’anomenada doble incriminació i que no es permetran expedicions
de pesca [fishing expeditions]”. L’acord amb França era el cinquè signat per Andorra en menys d’una setmana. Tots aquests acords obrien
un nou marc de seguretat jurídica en les relacions del Principat amb
els estats firmants i s’inspiraven en la llei andorrana d’intercanvi
d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia.
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Signatura de l’acord d’intercanvi d’informació entre Andorra i Espanya
el 14 de gener de 2010 a Madrid: Espanya deixa de considerar Andorra
com un paradís fiscal
Comenta la premsa econòmica especialitzada que es tracta d’un
acord especialment important per a Andorra, no solament per ser veïns
i per la força de la relació històrica entre Andorra i Espanya, sinó
també perquè, a partir del moment en què l’acord sigui efectiu —entra
en vigor el 10 de febrer de 2011—, el Principat d’Andorra deixarà de
ser considerat com un dels territoris als quals remet l’apartat 1 de la
Disposició addicional primera de la Llei 36/2006 de mesures per a la
prevenció del frau fiscal, del 29 de novembre de 2006. Això vol dir
un salt endavant en la consideració internacional d’Andorra. Espanya
deixarà de considerar Andorra com un paradís fiscal. El salt endavant
necessitarà, però, que es pugui, a continuació, negociar un conveni
per evitar la doble imposició entre ambdós estats. Però Andorra ja
haurà sortit de la llista de paradisos fiscals.
L’acord amb Andorra suposa, des de la perspectiva espanyola, la
continuïtat de la tendència de negociar tractats d’aquest tipus amb
territoris considerats paradisos fiscals, tal com ha succeït en relació
amb Aruba i Antilles Holandeses —amb acords entrats en vigor el
gener de 2010— o amb San Marino i Bahames, encara en tràmit en
el moment d’entrada en vigor de l’acord amb Andorra.
Tal com estableix l’article 12 de l’acord entre Espanya i Andorra, l’acord permet a Andorra abandonar la llista negra de paradisos
fiscals que té establerta el Govern espanyol, cosa que es tradueix en
implicacions tributàries molt rellevants. Per una banda, deixen de
ser aplicables les limitacions previstes a les Lleis de l’Impost sobre
Societats i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques respecte a
Andorra. Per altra banda, la firma d’aquest document, juntament amb
l’aprovació recent de la Llei de l’Impost sobre Societats andorrana,
permetrà que es firmi en un futur proper un conveni per evitar la
doble imposició entre Espanya i Andorra.
El contingut de l’acord, en la línia dels altres signats per Espanya,
adopta un procediment de sol·licitud d’informacions que és certament
restrictiu, de tal manera que cal identificar clarament la persona que
es troba sota investigació, quin tipus d’informació se sol·licita sobre
ella, el fi tributari pel qual se sol·licita la informació i els motius pels
quals es considera que la informació previsiblement és rellevant per a
l’administració de la part demandant, entre altres aspectes. Per tant,
no es permeten sol·licituds globals de dades (“barridos”), cosa que
representa un plus de seguretat jurídica per als contribuents d’ambdós territoris. Una vegada vigent l’acord, tindrà efectes per aquells
assumptes que puguin constituir delicte, mentre que en la resta de
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casos serà aplicable respecte a totes aquelles obligacions fiscals que
neixin a posteriori.
Aquest acord és el desè conveni que el Principat firma en els darrers
quatre mesos i el tercer de qualitat segons el criteri de l’OCDE. Els
dos altres acords de qualitat han estat signats amb França i Portugal.
L’ABA (Associació de Bancs Andorrans) valora positivament l’acord
i recorda que manté la confidencialitat dels clients. També ressalta que
l’acord no serà retroactiu. Manifesta que l’acord forma part dels dotze
que, com a mínim, Andorra ha de signar per complir amb els criteris
de l’OCDE amb l’objectiu d’accedir al grup de països cooperants amb
aquest organisme en matèria d’intercanvi d’informació fiscal, tal com
ja han fet Suïssa o Luxemburg.
19 de gener de 2010: l’OCDE publica el document “Promovent la
transparència i l’intercanvi d’informació a efectes fiscals”
En aquest document es pot llegir el següent:
A causa de la crisi, les expectatives de l’opinió pública global són
altes, la seva tolerància vers el no compliment (en matèria de transparència, intercanvi d’informació i lluita contra l’evasió fiscal) és zero
i nosaltres hem de fer la nostra feina.

El 25 de febrer de 2010 l’OCDE exclou Andorra de la llista grisa,
elaborada en el G-20 de Londres el mes d’abril de 2009
L’OCDE situa Andorra a la llista blanca, en la qual figuren estats
que han procurat complir substancialment amb els compromisos internacionals en la matèria.
El Govern andorrà ho considera un pas molt important, tot un
canvi de paradigma en la manera de funcionar del país, el partit socialdemòcrata andorrà se’n mostra orgullós. El cap de Govern, Jaume
Bartumeu, declara que “Andorra surt de l’excepcionalitat i s’apropa a
la positiva normalitat”.
El 22 d’abril i el 13 de maig de 2010 el Consell General ratifica els
primers acords d’intercanvi d’informació fiscal
Ratifica els acords ja signats amb Àustria, Països Baixos, Mònaco, Liechtenstein, San Marino, Espanya, França, Portugal, Bèlgica i
Argentina.
Juliol de 2010: el copríncep francès visita Andorra
Nicolas Sarkozy reconeix que el fet d’haver abandonat la llista
grisa de l’OCDE ha donat més credibilitat internacional a Andorra.
Reconeix els progressos d’Andorra per deixar de ser un paradís fiscal.
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“Respecto la vostra Constitució, però vull veure com Andorra assumeix
plenament les responsabilitats que implica pertànyer a la comunitat
internacional.”
Sarkozy es declara amic d’Andorra, felicita el Govern Bartumeu
per posar-se al dia en transparència fiscal i s’ofereix per ajudar el
Principat a trobar un nou encaix en la UE. El síndic Dallerès declara que l’havia irritat l’advertència de Sarkozy a Andorra per tal que
solucionés els seus problemes de transparència fiscal, però reconeix
que havia estat el revulsiu necessari per “reaccionar”. “Ho reconec
i lamento que s’hagi arribat a aquest extrem.” El cap de Govern
Bartumeu diu a Sarkozy que “com a cap d’Estat andorrà i àrbitre
dels nostres poders públics, ens indiqueu el camí adequat per fer-nos
avançar com a país” (20).
El 14 d’octubre de 2010 el Consell General ratifica més acords d’intercanvi
d’informació
Ratifica els acords ja signats amb països nòrdics com Suècia,
Noruega, Finlàndia i Dinamarca.
Novembre de 2010: acord bilateral d’intercanvi d’informació signat amb
Alemanya
Amb aquest, ja s’han signat divuit acords bilaterals, existeixen negociacions obertes amb Austràlia, Estats Units, Gran Bretanya, Itàlia,
República Txeca i Polònia.
Contingut dels acords d’intercanvi d’informació
Tots els acords negociats o que es negocien han adoptat els principis per a l’intercanvi d’informació en matèria tributària continguts en
el model de conveni fiscal redactat per l’OCDE i de manera essencial
s’han inspirat —com també fa la llei andorrana de 7 de setembre de
2009— en els principis que estableix l’article 26 d’aquell model de
conveni, en el seu text de 17 de juliol de 2008.
En els acords es defineixen els impostos objecte de l’intercanvi
d’informació.
Les peticions d’informació han de formular-se de la manera més
detallada possible i han d’incloure entre altres coses:
a) la identitat de la persona que és objecte d’un control o d’una
investigació
b) la finalitat tributària per la qual se sol·licita la informació
Això vol dir que no s’admeten les demandes genèriques ni tampoc
peticions de llistes de persones.
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Els acords també estableixen la possibilitat de rebutjar una sol·
licitud, per exemple:
1. No s’obliga a proporcionar informació que reveli secrets comercials, empresarials o industrials.
2. No s’obliga a obtenir o proporcionar informació que pugui revelar
comunicacions confidencials entre un client i un advocat o qualsevol
altre representant legal reconegut, quan aquestes comunicacions: a) es
produeixin amb l’objectiu de rebre o prestar assessorament jurídic, o
b) es produeixin amb l’objectiu de ser utilitzades en un procediment
en curs o previst.
3. Andorra també pot denegar una sol·licitud d’informació quan
el fet de revelar-la pugui ser contrari a l’ordre públic.
Segons l’ABA (Associació de Bancs Andorrans), els TIEA obren un
nou marc de seguretat jurídica en les relacions del Principat amb els
estats signataris i manté la confidencialitat dels clients. Les demandes
hauran de complir amb les garanties que tant la llei com l’acord fixen
per a les persones:
— S’estableix una limitació a l’hora d’obtenir o proporcionar
informació que l’Estat requeridor no pogués obtenir en virtut
de la seva pròpia legislació.
— Cal que la petició estigui degudament fonamentada amb indicis
i proves suficients que existeixen comptes a Andorra.
— Es fixa un procediment de notificació i d’oposició a la demanda d’informació on és possible formular davant de l’autoritat
competent un recurs d’oposició degudament motivat.
— Recull la no retroactivitat, és a dir, estableix el principi de
no donar informació dels clients que faci referència a fets
anteriors a l’entrada en vigor de cada acord.
— Prohibeix les fishing expeditions —sol·licituds col·lectives i generalizades d’informació— i, a més, garanteix la confidencialitat i
el level playing field —mateixes regles de joc— amb relació als
altres acords que s’hagin firmat prèviament. En aquest sentit,
la norma aprovada és molt semblant als acords que Suïssa o
Luxemburg ja han signat amb França o Alemanya.
Convenis de doble imposició
S’han signat divuit TIEA fins a juny de 2011, n’hi ha vuit més a
la cua. Els seguiran convenis de doble imposició (CDI). Els acords
d’intercanvi d’informació constitueixen un fet històric que obre camí
cap a posteriors negociacions per establir convenis que evitin la doble imposició. Es negociaran amb França i Espanya i amb la resta
de països oberts a establir aquest tipus d’acords (Luxemburg, etc.).
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Reforma tributària
S’ha anat avançant en paral·lel en matèria de reforma tributària,
es tracta de deures interns d’Andorra. El Consell General aprova el 29
de desembre de 2010 les bases d’una reforma tributària que confirma
que Andorra desitja treballar de forma transparent i homologable.
S’han aprovat tres lleis:
— La llei de l’impost de la renda dels no-residents fiscals del
Principat d’Andorra (Llei 94/2010).
— La llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra (Llei
95/2010).
— La llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques
(Llei 96/2010).
Queda pendent la llei sobre l’IVA. El mes de febrer del 2011 el
president de la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA), Altimir,
declara que la reforma tributària és el camí cap a la normalització
total i la culminació de l’encaix amb Europa. Afegeix que els empresaris desitjen la implantació d’un IVA moderat. “Tot el que s’està fent
és incomplet sense l’IVA.”
En relació amb la llei d’inversió estrangera en marxa des de 2008,
la CEA declara que ja s’han constituït a Andorra cinquanta-una noves
societats mercantils amb més del cinquanta per cent de capital estranger (21). Es pensa, però, que aquella llei va néixer molt limitada
i que el Govern andorrà hauria de modificar-la en un sentit d’oferir
una obertura més gran a la inversió estrangera.
L’Associació de Bancs Andorrans (ABA) a la publicació Andorra
i el seu Sistema Financer de 2011 afirma el següent: “Durant l’any
2010 s’ha mantingut la voluntat de situar Andorra en el context
internacional com a país amb un ordenament tributari equiparable
al dels països de la Unió Europea i l’OCDE; en aquesta línia, s’han
aprovat les noves lleis fiscals. També cal destacar la signatura de divuit convenis bilaterals d’intercanvi d’informacions en matèria fiscal
amb sol·licitud prèvia.”
L’efectivitat de l’acord entre Espanya i Andorra sobre intercanvi
d’informacions fiscals i les tres lleis fiscals adoptades configuren per
primer cop en la història andorrana una regulació completa i moderna del gravamen de les rendes de les activitats econòmiques del
Principat, alhora que també obre una nova era de les seves relacions
amb Espanya, el màxim exponent de la qual és la desaparició del
Principat de la llista de paradisos fiscals.
Estiu de 2011: el ministeri de Finances treballa sobre el nou text
de la llei de l’IVA, que condiciona l’entrada en vigor de les tres lleis
esmentades.
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Octubre de 2011: el cap de Govern, Antoni Martí, declara que el
nou model fiscal “suscita un ampli acord de totes les forces polítiques
i dels agents econòmics, i aquest Govern promourà les modificacions
legislatives necessàries perquè els impostos de societats i d’activitats
econòmiques entrin en vigor el proper 1 de gener del 2012. La refosa
de tots els impostos indirectes en un TVA o IVA entrarà en vigor l’1 de
gener del 2013..., però encara cal anar més enllà... El ministeri
de Finances elaborarà un projecte de llei per introduir un impost
sobre la renda de les persones físiques que entrarà en vigor durant
aquesta legislatura”.
18 de gener de 2011: desplegament dels acords duaners de 1990
Publicació al Diari Oficial de la UE de la Decisió del Consell de
18 de gener de 2011 (2011/90/UE) relativa a la firma, en nom de la
UE, i aplicació provisional del Protocol pel qual s’amplia a les mesures
duaneres de seguretat l’acord en forma d’intercanvi de notes entre la
CEE i el Principat d’Andorra.
Valoracions de Jaume Bartumeu sobre la gravetat de les amenaces de
l’entorn internacional (17) (18)
Es va produir una greu crisi constitucional a Andorra, quan el president de la República francesa i també copríncep, és a dir, cap d’Estat
d’Andorra, ens va advertir que revisaria el seu paper institucional si
Andorra no es movia ràpidament cap a l’establiment d’una relació
diferent i positiva amb Europa.
L’OCDE, l’FMI, la UE i els veïns Espanya i França volen i defensen
un nou sistema financer internacional, sòlid, transparent i ètic.
Aquest objectiu havia estat recordat el 22 de febrer a Berlín, seguint
la línia traçada pel president de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, el 5 de febrer. Un objectiu que passava, i cito, per... “eradicar
els paradisos fiscals”. El 25 de febrer del 2009, el “Grup d’Alt Nivell
sobre la supervisió financera a la Unió Europea”, presidit per Jacques
de Larosière, havia publicat a Brussel·les un informe sobre la crisi
financera internacional que li havia encarregat la Comissió Europea.
L’Informe deia que... “la comunitat internacional ha de fer front als
països... que no cooperin en l’intercanvi d’informació”. També feia
referència a la possibilitat d’aplicar mesures com “...prohibir a les
entitats financeres... realitzar transaccions amb entitats establertes en
aquelles jurisdiccions”. Un altre toc d’atenció que no podíem ignorar
ni menystenir.

16 de febrer de 2011: Jaume Bartumeu dissol el parlament i convoca
eleccions pel 3 d’abril
La decisió es deu a problemes per aprovar la llei de l’IVA i els
pressupostos generals de l’any en curs i de l’any passat. El Partit
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Socialdemòcrata d’Andorra (PS) no disposa de majoria absoluta per
ultimar la reforma del sistema econòmic. El Consell General està
format per catorze consellers del PS, onze de Coalició Reformista i
tres d’Andorra pel Canvi.
23 de febrer de 2011: aprovació del Reglament de desenvolupament de
la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud
prèvia
En aquest Reglament es determinen i precisen els requisits a complir, tant per les autoritats estrangeres com per les autoritats públiques
andorranes, en el marc d’una petició d’informació, fonamentada en
la Llei 3/2209 i en els convenis bilaterals d’aplicació. El Reglament
estableix criteris per a les sol·licituds d’intercanvi d’informació formulades i dirigides al ministeri de Finances encarregat.
Eleccions generals del 3 d’abril del 2011
Convocades de manera anticipada el mes de febrer pels socialdemòcrates en no poder obtenir la majoria necessària per tirar endavant
els pressupostos en el Consell General ni una llei sobre l’IVA.
Demòcrates per Andorra (DA), que aglutina els partits liberal i
reformista, guanyen les eleccions per àmplia majoria, obtenen vint
escons sobre vint-i-vuit del Consell General i Unió Laurediana, també
vinculada a DpA, n’obté dos més, els socialdemòcrates obtenen sis
escons. És la primera vegada que una formació política obté una
majoria parlamentària tan gran al Principat.
Juny de 2011: ¿cap a un acord antifrau Andorra-UE?
La Comissió Europea va presentar al Consell de Ministres el mes
de novembre de 2009 una recomanació d’obrir negociacions amb
Andorra sobre un acord antifrau i intercanvi d’informació fiscal. A
l’estiu del 2011 encara es troba en fase de discussió en el si de l’Ecofin. La qüestió segueix, doncs, en stand by. El possible acord antifrau
UE-Liechtenstein segueix també aturat.
1.10. Signatura

de l’Acord monetari amb la

Unió Europea

L’Acord monetari entre Andorra i la UE se signà a Brussel·les el
30 de juny de 2011. Fins aleshores, Andorra havia utilitzat l’euro com
la seva moneda nacional de facto.
A les negociacions entre Andorra i la UE de 2002-2004, corresponents a la segona fase d’acostament del Principat a la UE, com s’ha
dit anteriorment, a més dels acords sobre fiscalitat de l’estalvi i coo68

peració, es varen acordar un conjunt d’arranjaments complementaris,
entre els quals figurava un acord monetari.
L’any 2002 s’iniciaren converses per a establir amb la UE i el
Banc Central Europeu un acord en matèria monetària. La primera
reunió tècnica entre les dues parts va tenir lloc el 28 d’octubre del
2004. En el mes de novembre del 2009 es varen mantenir contactes
informals entre la Comissió i la missió d’Andorra davant la UE, que
fan aparèixer una nova proposta de text acompanyada d’un calendari
per implementar el cabal comunitari pertinent de manera progressiva
del 2011 al 2015. Andorra estudia amb interès aquest nou text i una
reunió de negociació té lloc el 4 de maig de 2010.
Arriba una carta de 9 de juny 2010 de Benjamin Angel, cap de
la Unitat d’establiments financers i estabilitat financera de la Direcció
General d’Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea, dirigida a Imma Tor, aleshores ambaixadora d’Andorra davant la UE, en
virtut de la qual la UE es compromet a excepcionar de la transposició del cabal comunitari requerit la recíproca llibertat d’establiment
mitjançant sucursals dels bancs de la UE a Andorra i dels bancs
andorrans a la UE.
Els contactes es van mantenint al llarg dels anys, fins que el mes
de novembre de 2010 arriba a Andorra una carta amenaçadora del
comissari Oli Rhen, responsable d’assumptes econòmics, en què ve
a dir que, si no s’avança, seria millor renunciar a l’acord. A partir
d’aquella carta es varen agilitzar els tràmits. Va haver-hi, a continuació, una reunió tècnica el 26 de gener de 2011 a Brussel·les i el 10
de febrer de 2011 es va rubricar el text de l’acord, poc temps abans
de les eleccions generals d’abril de 2011. El nou Govern s’ho trobaria
com un fet consumat.
Segons l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), el projecte d’Acord
monetari entre la UE i Andorra amb data de 26 de gener de 2011,
recull possibles modificacions de les competències legislatives i de
supervisió que exerceixen el Consell General i l’Institut Nacional de
Finances (INAF), que requereixen una valoració detallada de la seva
transcendència. L’Annex que acompanya l’Acord inclou cinquanta disposicions comunitàries que haurien de ser implementades a l’ordenament
jurídic andorrà en uns terminis de transposició d’entre divuit mesos
i sis anys a partir de la seva eventual entrada en vigor.
Segons l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), l’Acord monetari
pot comportar modificacions rellevants per a l’activitat bancària a
Andorra. La transposició compromesa de la normativa europea en
matèria financera pot ser una càrrega feixuga.
L’Annex amb les disposicions comunitàries que haurien de ser
implementades per l’ordenament jurídic andorrà d’acord amb uns
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terminis de transposició d’entre divuit mesos i sis anys a partir de
la seva eventual entrada en vigor, divideix aquelles disposicions en
quatre grans àmbits:
Prevenció del blanqueig de capitals
Prevenció del frau i la falsificació
Legislació bancària i financera
Legislació sobre informació estadística
Addicionalment, l’Acord Monetari requereix l’adhesió d’Andorra a
l’Acord multilateral Iosco (Organització Internacional de Comissions
de Valors) sobre consulta, cooperació i intercanvi d’informació, de
maig 2002 (vegeu el quadre número 7).
Quadre 7
Iosco (Organització Internacional de Comissions de Valors)
L’Organització Internacional de Comissions de Valors (OICV) (en anglès: International Organization of Securities Commissions, IOSCO) és una organització
internacional que reuneix els reguladors de valors del món i els mercats
de futurs. Juntament amb les seves organitzacions germanes, el Comitè de
Basilea de Supervisió Bancària i l’Associació Internacional de Supervisors
d’Assegurances, formen el Fòrum Conjunt de les normes internacionals de
regulació financera. Actualment, els membres d’OICV (IOSCO) regulen més
del noranta per cent dels mercats de valors del món.
Formada originalment el 1974 com la “Conferència Interamericana de Comissions de Valors”, el nom es va canviar per l’actual el 1983, perquè hi van
entrar per primera vegada membres no procedents d’Amèrica del Nord ni
d’Amèrica del Sud. (Un remanent del seu origen americà és que les “llengües
oficials” són l’anglès, el francès, l’espanyol i el portuguès; si bé el seu web
és únicament en llengua anglesa, el web de la darrera conferència, la de Tel
Aviv l’any 2009, està disponible en els idiomes esmentats.) Els membres de
l’OICV es divideixen en tres categories principals:
— Membres ordinaris, que han de ser els principals reguladors de valors i/o
mercats de futurs en una jurisdicció. Una borsa de valors o l’autoorganització
de regulació pot ser un membre ordinari, però només si és primari de la
jurisdicció reguladora de valors. Cadascun d’aquests membres té un vot.
— Membres associats, que són valors i/o futurs dels reguladors en una jurisdicció, posat cas que la competència en tingui més d’un. Per exemple,
la Commodity Futures Trading Commission, el Nord d’Amèrica Associació
d’Administradors de Valors dels Estats Units, la Comissió de Valors d’Alberta
i la British Columbia Securities Commission de Canadà són membres associats de l’OICV (amb la Comissió de Borsa i Valors dels EUA, la Comissió
de Valors d’Ontario i L’Autorité des Marchés Financiers en Québec hi ha
els membres ordinaris dels Estats Units i Canadà, respectivament).
		 Els membres associats no tenen dret a vot i no són elegibles per al comitè
executiu; això no obstant, són membres del comitè de presidents.
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— Membres afiliats, que inclouen borses de valors, organitzacions autònomes
i diverses associacions del mercat de valors de la indústria. Els afiliats no
tenen vot, no són elegibles per al comitè executiu i no són membres del comitè de presidents. Els membres afiliats que són SRO, són membres del
comitè consultiu SRO.
Actualment, l’OICV té cent vuitanta-dos membres, cent nou dels quals són
membres ordinaris, onze són membres associats i seixanta-dos membres afiliats.
Font: IOSCO

El Govern socialdemòcrata d’Andorra, presidit per Jaume Bartumeu,
va declarar en el seu moment que el Principat necessitava arribar a
l’acord monetari i que era impensable que Andorra pogués assumir el
risc de mantenir-se com l’únic país europeu que usava l’euro com a
moneda nacional sense haver establert prèviament cap acord monetari
amb la Unió Europea. El Govern insistia que els criteris de normalitat
i d’apropament a Europa eren la via per solucionar molts dels reptes
que Andorra tenia plantejats.
La posició del Govern socialdemòcrata andorrà contrastava amb
altres veus que consideraven que Andorra havia cedit i que el contingut
de l’acord no era bo per als interessos del Principat.
L’Acord monetari se signà finalment a Brussel·les el 30 de juny
del 2011. L’acompanya un Memorandum of Understanding (MoU),
document que condiciona el lliure establiment d’entitats financeres a
l’autorització del supervisor de cada part i deixa la qüestió de les ràtios
de solvència en mans del comitè mixt de seguiment, dues qüestions
que havien preocupat especialment la banca andorrana.
Amb aquesta signatura, es completa la segona fase d’acostament
d’Andorra cap a la Unió Europea (UE). El protagonista de la tercera
serà un acostament al mercat interior europeu.
El Diari d’Andorra de l’1 de juliol de 2011 ho comenta afirmant que
l’accés al mercat interior de la Unió Europea ja és una mica més a
prop. Amb la signatura d’ahir a Brussel·les de l’acord monetari, el
Govern posava punt final a set anys de negociacions, de reunions,
d’ultimàtums i d’intercanvis de documents, que van començar ja amb
Marc Forné com a cap de Govern.
A l’acte hi van assistir el líder de l’executiu, Toni Martí, i el ministre
d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya. Completaven la delegació l’ambaixadora a Brussel·les, Eva Descarrega, i l’ambaixador per a les relacions
amb Europa, Òscar Ribas. Per part de la Unió Europea, van acudir
a la firma el comissari d’Afers Econòmics i Monetaris, Olli Rehn,
i el cap d’unitat, Benjamin Angel. Els efectes més immediats de la
signatura són que el Principat ja té l’euro com a moneda oficial. Això
significa la possibilitat de poder encunyar 2,4 milions en monedes,
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a partir que l’acord estigui ratificat per la corresponent votació al
Consell General. El vuitanta per cent d’aquestes emissions s’hauran
de posar obligatòriament en circulació, mentre que la resta es podran
destinar al mercat del col·leccionisme.
Més a llarg termini, l’estratègia del Govern és que a partir d’aquest
acord es puguin reformular les relacions amb els estats membres,
especialment en l’àmbit econòmic. Malgrat que el text firmat ahir es
refereix especialment al món bancari, és un primer pas ferm “per
accedir al mercat interior de la Unió Europea”, tal com va explicar
Gilbert Saboya. El titular d’Exteriors va posar en relleu que “el camí
per al nou embrancament amb Europa està en l’espai econòmic que
es crearà entre els microestats europeus”. La lectura més encertada
de la signatura, segons Saboya, és que aquesta obrirà “nous camins
i noves oportunitats”.
Una altra de les conseqüències de la firma de l’acord monetari, potser la més feixuga, és la transposició del cabal comunitari. Un pas
que segons el ministre d’exteriors, Saboya, és necessari perquè el
país “estigui homologat internacionalment”. El ministre va precisar
que “hi ha una única via, una única manera, que és situar Andorra
per poder competir”, especialment ara que el sector bancari estudia
l’expansió internacional.
Tot això no estarà exempt de “la defensa de les peculiaritats del
Principat”. En aquest sentit, Saboya va ressaltar la importància de
l’aliança amb la resta dels petits estats, com San Marino, Mònaco o
Liechtenstein, segons el que està previst en el tractat de Lisboa. També
en va quedar constància en l’informe final de la presidència de torn
de la Unió Europea, ostentada els darrers nou mesos per Hongria.
Abans de la firma va tenir lloc una reunió amb el comissari Michel
Barnier. Les autoritats, segons van explicar, van aprofitar per engegar
diversos contactes que han de facilitar el camí per al nou embrancament amb la Unió Europea.
El viatge de la delegació a Brussel·les es va completar amb la trobada
amb el president del Consell Europeu, Herman van Rompuy. Durant
la reunió de treball, que va tenir lloc a la tarda, el president va felicitar Andorra per la signatura del text, segons un comunicat que
va facilitar l’executiu, i al mateix temps va expressar la satisfacció
per haver rebut, per primera vegada, una delegació del Principat.
La reunió es va desenvolupar en un clima “de cordialitat” segons el
mateix comunicat, i el cap de Govern va manifestar la voluntat d’Andorra de continuar fent passos per l’acostament a la Unió Europea.
Cal recordar que, a banda del text rubricat de l’acord monetari, ahir
també es va signar el memoràndum de bona entesa, que el nou executiu
va aconseguir negociar amb Brussel·les. La primera disposició d’aquest
document aclareix que l’establiment d’entitats financeres estrangeres
està subjecte a l’aprovació del Govern, mentre que el segon suavitza
les ràtios de solvència exigides pel cabal comunitari.
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El Periòdic d’Andorra de l’1 de juliol del 2011, de la seva banda,
ho veu d’aquesta manera:
Andorra i Europa ja tenen oficialment acord monetari, després de vuit
anys de negociacions. La signatura es va concretar ahir al matí, entre
el cap de Govern, Toni Martí, i l’eurocomossari d’Afers Exteriors, Olli
Rehn. L’acord “obre una nova era en les relacions entre Andorra i la
UE”, va manifestar Rehn, i és el primer pas per avançar cap a un
espai econòmic adaptat als microestats europeus. Així ho va destacar
ahir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que va acompanyar
ahir a Martí durant la signatura efectuada a Brussel·les.
Paral·lelament a la signatura de l’acord, les dues parts també van
estampar la seva firma en el protocol d’entesa (Memorandum of Understanding), document que condiciona el lliure establiment d’entitats
financeres a l’autorització del supervisor de cada part i que deixa la
qüestió de les ràtios de solvència en mans del comitè mixt de seguiment. Aquesta era una de les lluites del Principat, que podrà controlar
amb més definició l’establiment d’entitats bancàries (conjuntament
amb la pròpia UE). Amb tot, l’acord permetrà, va manifestar Saboya,
“continuar construint un sistema financer sòlid, solvent i competitiu”,
al mateix temps que es dissenya “el procés d’internacionalització
perquè el sector pugui anar creixent des d’Andorra, generant riquesa,
activitat i llocs de treball”.
La delegació andorrana a Brussel·les va estar integrada, a més de
per Martí i Saboya, pel cap de Gabinet, Esteve Vidal, l’ambaixadora
a Brussel·les, Eva Descarrega, i l’ambaixador especial per a les relacions amb Europa, Òscar Ribas. En el moment de la signatura, per
part europea hi va ser present Rehn i el cap d’unitat de la direcció
general d’Afers Econòmics i Financers de la UE, Benjamin Angel.
Aquest ha estat el principal negociador amb el Principat durant els
darrers anys. L’acord monetari va signar-se en quatre idiomes: català,
castellà, francès i anglès.
Martí va manifestar posteriorment a la signatura de l’acord que
ha quedat demostrat que el Govern d’Andorra i els seus ciutadans
“demostren un cop més que són conscients que tenen l’obligació de
complir els seus compromisos internacionals”. El cap de Govern va
rebre ahir mateix la felicitació del president del Consell Europeu,
Herman Van Rompuy.
Amb la signatura de l’acord, a Andorra li arriben els deures. Uns
deures que haurà de finalitzar en pràcticament tot el seu volum entre
l’abril del 2013 i el 2018. Al 2013 el Principat haurà de complir la
normativa sobre bitllets i monedes i a l’octubre la que preveu controls contra la falsificació i el blanqueig de capitals. Aquell mateix
any, i si compleix amb l’acordat, Andorra podrà encunyar fins a 2,3
milions d’euros, que s’emetran a partir d’un conveni amb la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre Espanyola i amb la Monnaie francesa.
El 80% d’aquests s’hauran de posar en circulació i el 20% restants es
destinaran a edicions especials i al col·leccionisme.
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Saboya va qualificar “d’anecdòtic i exòtic” aquest encunyament d’euros,
tot i que sí que va voler destacar que permetrà posar el Principat “al
mateix nivell que d’altres petits estats sense moneda, com Mònaco o
el Vaticà, que ja encunyen els seus propis euros”.
Pel que fa a la resta de condicions, l’abril del 2016 Andorra haurà de
complir la normativa que regula la recollida d’informació estadística, i
encara disposarà de dos anys més, fins el 2018, per acabar d’assumir
la resta de legislació bancària i financera de la UE.
A més, l’acord sotmet Andorra al Tribunal de Justícia de la UE, i
preveu assistència tècnica per part de la Comissió Europea, dels dos
estats veïns, França i Espanya, i dels seus bancs centrals.
Finalment, des de l’entrada en vigor de l’acord monetari, el país té
un any i mig per signar el conveni multilateral amb l’Organització
Internacional de Comissió de Valors, una exigència que el G-20 també
ha imposat a Luxemburg, Àustria o Suïssa.
Després de tots aquests esdeveniments, és de notar una acceleració
en el procés d’internacionalització de la banca andorrana.

1.11. A les
d’Andorra a

portes de la tercera fase del procés gradual d’acostament
la

Unió Europea:

futur acord sobre participació en el mercat

interior europeu

La signatura de l’Acord monetari ja es presenta, per part del Govern
andorrà, com “un primer pas ferm “per accedir al mercat interior de
la Unió Europea”, tal com va explicar el ministre d’Afers Exteriors,
Gilbert Saboya, el 30 de juny del 2011 a Brussel·les.
El camí cap al mercat interior europeu ja va començar, de manera més oficial, el mes de maig de 2010 quan Andorra presentà un
document informal de reflexió (non-paper) a la UE demanant un nou
acord a la UE, amb el següent contingut, presentat de manera resumida (vegeu el document complet a l’Annex número 4):
a) Raons per a un nou acord. Es fa una síntesi de les relacions
d’Andorra amb Europa i explica que “ara Andorra vol participar de
forma adequada dels moderns i inevitables processos de globalització.
El Govern vol donar una nova orientació general a les relacions amb
la UE ara que Andorra està desenvolupant una activitat internacional
intensa i que la mateixa UE veu completat el seu propi procés de
reforma amb l’entrada en vigor, des del primer de desembre del 2009,
del Tractat de Lisboa. Precisament aquest tractat preveu de forma
explícita la possibilitat d’acords específics d’associació amb els països
inserits —com ara Andorra— en el territori de la Unió”.
“És en moments de crisi —i de replantejament a escala internacional de les relacions bilaterals i de les relacions multilaterals— quan es
pot obrir una finestra d’oportunitat tant a la UE com a Andorra per
tal d’explorar noves vies que aprofitant la culminació de les reformes
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internes de la UE com a Andorra puguin concretar-se en un marc de
relacions més ambiciós i més d’acord amb un específic i més intens
apropament al mercat que ens envolta: el mercat interior comunitari.”
En virtut de tot això “cal dissenyar un nou model de relacions
amb la UE”.
b) El marc jurídic actual de les relacions del Principat d’Andorra
amb la UE. Es fa un repàs dels acords ja signats amb la UE des de
1990.
c) Un acord ad hoc. Es fa referència a la declaració comuna
d’intencions signada a Brussel·les el 15 de novembre del 2004 entre
Andorra, la Comunitat Europea i els països membres en el moment
de concloure un acord relatiu a l’establiment de mesures equivalents
en la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels
rendiments de l’estalvi, que suposa un pas important en l’acostament
d’Andorra a la UE. L’apartat 5 d’aquella Declaració Comuna d’intencions diu així:
5. Els signataris de la present Declaració comuna d’intencions declaren
solemnement que la signatura de l’Acord relatiu a la fiscalitat de l’estalvi i l’obertura de negociacions per un acord monetari constitueixen
avançaments significatius en l’aprofundiment de la cooperació entre
el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
El Govern d’Andorra demana l’inici d’unes noves negociacions per
avançar cap a una associació ad hoc que prengui en consideració la
proximitat específica que contempla el veïnatge “interior” d’Andorra
(...) L’enclavament específic d’Andorra entre dos Estats membres de
la Unió Europea ens permet demanar, amb les noves bases jurídiques
de la Declaració 3 de l’article 8 del Tractat de la Unió Europea, un
acostament a la Unió Europea que estigui basat en uns vincles estructurals en un marc institucional clar, amb drets i obligacions recíprocs (...) Andorra vol reforçar la seva relació amb la Unió Europea
mitjançant el desenvolupament dels actuals acords i sense perdre de
vista un acostament progressiu al mercat interior de la Unió Europea.
La llarga i positiva experiència (de relacions d’Andorra amb la UE)
reforça la credibilitat de la proposta actual d’anar més enllà en aquest
procés gradual d’associació.

Es planteja, doncs, un nou acord amb Europa acollint-se a l’article
7 bis del Tractat de Lisboa, que correspon a l’article 8 de la nova
numeració del Tractat de la Unió Europea. Aquest article diu així en
la seva versió original:
Article 7 bis
1. La Unió desenvoluparà amb els països veïns relacions preferents,
amb l’objectiu d’establir un espai de prosperitat i de bon veïnatge basat
en els valors de la Unió i caracteritzat per unes relacions estretes i
pacífiques basades en la cooperació.
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2. A efectes de l’apartat 1, la Unió podrà celebrar acords específics
amb els esmentats països.
Aquests acords podran incloure drets i obligacions recíproques, així
com la possibilitat de realitzar accions en comú. La seva aplicació
serà objecte d’una concertació periòdica.

L’esmentat article fou completat amb una Declaració, que diu:
“La Unió tindrà en compte la situació particular dels països de petita
dimensió territorial que mantinguin amb ella relacions específiques
de proximitat.”
Reunió del Consell d’Afers Generals de la UE, Grup de Treball EFTA,
competent pels assumptes andorrans, del 10 de desembre de 2010
Dóna un mandat a la presidència hongaresa (acabada el 30 de
juny del 2011) sobre un informe relacionat amb els petits estats, per
veure si es poden integrar al mercat interior europeu.
L’ambaixadora d’Andorra davant la UE, Eva Descarrega, informa
davant del Grup EFTA el 8 de febrer de 2011. Les propostes andorranes d’acostament al mercat interior són ben rebudes. Tres coses a
tenir en compte:
— Enfocament comú (common approach) de la UE cap als microestats.
— Respecte a les especificitats de cadascun d’ells.
— La Comissió no vol que el common approach suposi una pèrdua de la integritat del mercat interior.
Abans es produí una visita a Andorra del Servei Europeu d’Acció
Exterior (SEAE), que mantingué reunions amb diferents autoritats
andorranes.
Press Release (comunicat de premsa) de la reunió del Consell d’Afers
Generals celebrat a Luxemburg el 21 de juny del 2011
Afers Exteriors. Relacions de la UE amb Andorra, Mònaco i San
Marino. El Consell ha pres nota d’un informe de la presidència sobre
relacions amb el Principat d’Andorra, el Principat de Mònaco i la
República de San Marino.

El contingut resumit de l’esmentat informe és el següent:
Introducció
1. Europa Occidental comprèn un nombre de països de petita dimensió territorial que no són membres de la UE: el Principat d’Andorra,
la República de San Marino, el Principat de Liechtenstein i la Santa
Seu. Sobre la base de l’article 8 del Tractat de la Unió Europea, la UE
manté relacions amb tots ells, tot i que hi ha diferències importants pel
que fa referència a l’extensió i al marc institucional de les relacions.
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2. Mentre que Liechtenstein és membre del l’Associació Europea de
Lliure Comerç (EFTA, European Free Trade Association) i està íntimament lligat amb la UE en el marc de l’Espai Econòmic Europeu
(EEE) (EEA, European Economic Area), les relacions amb Andorra,
Mònaco i San Marino estan governades per un nombre d’acords que
cobreixen determinades àrees del cabal comunitari de les polítiques
de la UE. Les relacions de la UE amb els tres darrers estats estan
fragmentades i divergeixen de manera significativa d’un país a l’altre.
En els darrers anys, Andorra i San Marino de manera particular han
mostrat un fort interès per reforçar, estendre i possiblement reestructurar les seves relacions amb la UE.
3. En el mes de desembre del 2010, en el moment d’adoptar conclusions sobre les relacions de la UE amb els països EFTA basades
sobre l’avaluació d’aquestes relacions feta durant la Presidència belga,
el Consell va acordar que una avaluació semblant hauria d’adoptar-se
amb relació als països de petita dimensió territorial, particularment
Andorra, Mònaco i San Marino, per tal d’analitzar possibilitats i modalitats de la seva progressiva integració en el mercat interior.
4. La Presidència hongaresa va incloure aquesta tasca a les seves
prioritats per tal de ser tractada en el Grup de Treball EFTA. Durant
la primera meitat del 2011, el Grup de Treball EFTA va tenir debats
d’orientació sobre Andorra, San Marino i Mònaco. Aquests debats
varen ser precedits per reunions informals entre membres del Grup
de Treball i els Ambaixadors dels tres països. A la llum d’aquests
debats d’orientació, la Presidència ha confeccionat aquest informe,
que inclou el resultat dels debats i una recomanació sobre els treballs que han de seguir.
Resultat dels debats d’orientació
5. En el transcurs dels debats d’orientació i els contactes informals
amb representants d’institucions de la UE durant la primera meitat
del 2011, Andorra, San Marino i Mònaco han expressat el desig de
desenvolupar les seves relacions amb la UE. Els tres països han mostrat un fort interès a continuar en aquest sentit el diàleg iniciat amb
la UE a la primera meitat del 2011.
6. El Grup de Treball EFTA va acollir positivament el desig expressat
pels tres països, així com el seu compromís i esforç. Va acordar de
continuar el diàleg amb els tres estats així com la discussió interna
en el si de la UE, amb vista a permetre que tots els actors implicats
aclarissin les seves posicions i fossin examinades detalladament les
opcions per una acció possible.
7. El Grup de Treball va prendre nota dels diferents punts de vista
dels tres Estats en relació amb la seva integració més estreta dins de
la UE. San Marino va expressar la seva obertura a considerar una
àmplia gamma d’opcions per a una integració europea més forta, que
van des d’una adhesió a la UE i a l’EEE fins a un acord marc comú
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o individual. Andorra també va expressar la seva disposició a considerar diverses opcions, mostrant una certa preferència per un Acord
d’Associació ad hoc. El nou Govern andorrà que ha començat la seva
feina el mes de maig del 2011 necessitarà temps per a definir amb
més precisió la seva posició. Mònaco es mostra aparentment satisfet
amb el marc actual de relacions, però es mostra igualment obert a
discutir una possible nova estructura i apreciaria millores en relació
amb determinades parts del marc actual de relacions.
8. Malgrat diferències de punts de vista i de situacions, tots tres països
coincideixen en la seva disposició a considerar un marc comú que
tingués en compte les seves particularitats.
9. Les discussions en el si del Grup de Treball EFTA en relació amb
una nova estructura de relacions varen examinar la possibilitat d’un
marc comprensiu amb vista a les relacions futures amb elements de
flexibilitat. Aquest marc comprendria elements comuns aplicables als
tres països i alguns elements que podrien variar de país a país.
10. El Grup de Treball EFTA va arribar a la conclusió que un nou
possible marc institucional de relacions, així com àrees d’interès comú
i individual, necessiten ser examinades amb més detall. Va ser subratllada la importància d’una posició coherent per als tres països, amb
total respecte de la seva situació particular, d’acord amb la declaració
de la UE de l’article 8 del Tractat de la Unió Europea. La utilització
d’instruments existents no hauria pas de ser exclosa a priori.
11. Malgrat que la UE ja disposa d’una base considerable d’informació,
es considera que aquesta és encara incompleta. El Grup de Treball
EFTA va invitar l’EEAS (European External Action Service) i la Comissió a completar aquesta informació de base en contacte amb els
tres països implicats, per permetre que els Estats Membres disposin
d’una bona informació sobre possibles passos a donar en el futur.
12. Al mateix temps que continuarà l’anàlisi de possibilitats i modalitats
d’una possible integració progressiva d’aquests tres països al mercat
interior, el Grup de Treball EFTA va encoratjar passos actuals i futurs
d’Andorra, San Marino i Mònaco per augmentar la convergència de
la seva legislació amb l’acquis del mercat interior de la UE, així com
un examen aprofundit de la capacitat administrativa requerida per a
un posterior desenvolupament de les relacions.
Recomanació
13. Andorra, Mònaco i San Marino són països de dimensió territorial i població petites, enclavats dins del territori de la UE i són
socis propers a la UE. La seva població sembla tenir un fort sentit
d’identitat europea encara que siguin considerats “països tercers” en
la mateixa línia que altres països tercers amb els quals la UE no
experimenta la mateixa proximitat. L’exercici de debat d’orientació
sota la presidència hongaresa va constituir la primera revisió política
horitzontal amb aquests països mai endegada per la UE. Aquests fets
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necessiten ser presos en consideració quan es contemplin nous passos
a donar en el moment oportú, basats en l’article 8 del Tractat de la
Unió Europea (TUE).
14. Amb relació al proper pas, i subjecte a la confirmació del COREPER, es recomana el següent:

Tenint en compte l’avaluació realitzada i l’interès mostrat per Andorra, San Marino i Mònaco d’estrènyer les seves relacions amb la UE,
el Consell convida el SEAE (Servei Europeu d’Acció Exterior) o EEAS
(European External Action Service) i la Comissió a continuar la seva
anàlisi i reflexió sobre el desenvolupament futur de les relacions de la
UE amb els tres països. Això hauria d’incloure l’exploració d’un possible
nou marc institucional de relacions, prenent nota de la importància
d’un enfocament coherent per als tres països, tot respectant les particularitats de cada país d’acord amb la declaració de la Unió continguda
a l’article 8 del TUE. En el transcurs de l’anàlisi, es necessita prestar
atenció a l’impacte institucional, polític i econòmic d’un possible nou
marc, particularment en vista de la necessitat d’assegurar la integritat
del Mercat Interior.
Sobre aquesta base, el Consell convida el SEAE i la Comissió a
presentar les seves primeres conclusions al Consell sota Presidència Polonesa i abans de la fi de juny de 2012 recomanacions sobre possibles
nous passos, que podrien conduir a una integració progressiva d’aquests
països en el mercat interior.
Les tres presidències semestrals de la UE —l’actual polonesa, i les
properes danesa i xipriota— formen un trio presidencial homogeni,
de la mateixa manera que ho han fet les anteriors tres presidències
espanyola, belga i hongaresa, segons està previst en el Tractat de
Lisboa, en vigor des del dia primer de desembre del 2009.
Discurs d’investidura del nou cap de Govern, Antoni Martí, maig de 2011
En el seu discurs d’investidura, el nou cap de Govern andorrà,
Antoni Martí, dedica una especial atenció a la situació econòmica del
Principat i declara que “Andorra viu en un veritable estat d’emergència” a causa de la crisi econòmica i s’hauran de dedicar els millors
esforços a la superació de la crisi.
Sobre les relacions amb la UE diu el següent:
De manera menys urgent i més estratègica, el Govern continuarà
vetllant pel manteniment i la potenciació de les bones relacions amb
els estats veïns, i enfocarà l’apropament al mercat interior de la Unió
Europea de forma positiva. Obrirem un procés de convergència cap a
una futura integració a l’Espai Econòmic Europeu o a una estructura
equivalent específica per a petits estats, tal com recull el Tractat de
Lisboa. La relació amb la Unió Europea obre oportunitats per a les
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empreses andorranes, per als estudiants i per al mercat del treball.
Tenim una vocació ferma de ser proactius en la nostra relació amb
la Unió Europea, amb tota la responsabilitat. Però també tenim el
dret i l’obligació de prendre el temps que calgui per valorar què és
el millor per a Andorra.
No renunciaré, ho dic des d’ara, a organitzar tan aviat com sigui
possible un grup de treball per Europa que aglutini el màxim possible d’agents socials i econòmics convidant com a mínim la Cambra
de Comerç, les organitzacions patronals, els sindicats, l’Agrupació de
Bancs Andorrans i l’INAF.

A l’estiu del 2011 encara no havien estat consultats els agents
socials i econòmics andorrans. És important agilitzar la constitució
de l’esmentat grup de treball i escoltar les veus dels sectors i forçes
andorranes implicades.
Discurs del nou cap de Govern, Antoni Martí, l’octubre de 2011: cap a
un nou model econòmic caracteritzat per l’obertura a l’exterior
Parla de la situació difícil que travessa el Principat després de
quatre anys de crisi econòmica i dels esforços que s’hauran de fer
per superar-la. Avisa que “no estem en una època de canvis, sinó en
un canvi d’època”. Calen profundes reformes estructurals per canviar
el model de creixement. “El nou marc fiscal ha de permetre la signatura d’acords internacionals que acabin amb la retenció que grava
les exportacions de serveis des d’Andorra. En aquest sentit, treballaré
per tancar un conveni de doble imposició amb França el primer semestre del 2012 i també, si és possible, amb Espanya. Aquest procés
ha d’anar de la mà d’una clara i planificada obertura a la inversió
estrangera que tindrà lloc l’any que ve. Ja no hi ha lloc per a actituds
proteccionistes ni per a aquells que creuen que es poden obrir tots
els sectors excepte el seu. Aquesta obertura afecta tots els sectors,
tots els empresaris i tots els professionals. Només així es pot dur a
terme de manera efectiva i justa. Tinc prou confiança en Andorra
i en la seva gent per saber que sereu capaços de competir en peu
d’igualtat amb qualsevol, vingui d’on vingui.”
Estat de situació de les relacions entre Andorra i la UE, octubre 2011
El nou Govern andorrà ha posat en marxa un grup de treball
restringit, assistit per dos experts en afers europeus, que té per
missió arribar a establir una definició de la posició andorrana sobre les tres grans qüestions recollides en l’informe de la Presidència
hongaresa presentat al Consell d’Afers Generals de la UE el mes de
juny de 2011:
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1) Marc institucional
2) Accés al mercat interior
3) Particularitats a tenir en compte
Més endavant, la posició andorrana així definida haurà de ser
compartida amb els altres dos microestats implicats (Mònaco i San
Marino) i amb la UE.
Sobre el nou marc institucional, l’anàlisi que es realitza pretén
privilegiar la idea d’un Espai Econòmic per als microestats europeus
(EEmEE), prenent com a font inspiradora l’experiència del ja existent
EEE.
Pel que fa referència a l’accés al mercat interior, el Govern andorrà
pretén convergir cap a aquest objectiu no solament a través del nou
marc institucional, sinó també a través de reformes estructurals internes, com són l’obertura econòmica i la reforma fiscal. L’objectiu d’una
participació en el mercat interior coherent amb les reformes internes
obeeix a la voluntat del Govern de situar Andorra en una posició de
competitivitat. Aquesta posició haurà de mantenir un equilibri entre
la necessària harmonització i el manteniment o el reforçament de
determinades especificitats.
L’especificitat dels tres microestats ja està recollida a la Declaració
3 de l’article 8 del Tractat de Lisboa. Andorra presenta una extensió
territorial reduïda, una proporció molt alta d’estrangers en el seu
territori (lleugerament superior al cinquanta per cent) i un interès
vital de voler conservar la seva identitat nacional. Tot això hauria de
permetre una adopció particular del cabal comunitari corresponent al
mercat interior, adequada als interessos d’Andorra.
El Govern, a més, ha creat recentment un grup de treball interministerial amb la tasca d’avaluar l’impacte de la transposició i de
la implementació del cabal comunitari (acquis communautaire): les
quatre llibertats i les polítiques horitzontals corresponents.
Els agents econòmics i socials andorrans seran consultats posteriorment per part del Govern andorrà. El Govern andorrà considera que
el principal partit de l’oposició dóna suport a l’estratègia negociadora
en vigor en relació amb la UE.
Es preveu també un nou mandat a la Comissió Europea per a negociar
amb Andorra sobre fiscalitat de l’estalvi, que implicarà una revisió de
l’Acord de Fiscalitat de 2004 amb la UE
Abans caldrà revisar la directiva. La setmana de 20 de juny de 2011
ha sortit l’informe de la DG Taxud (Direcció General de la Comissió
Europea sobre fiscalitat i duanes) al Consell sobre aquesta qüestió
(vegeu l’Annex número 6). S’espera una nova directiva que superi els
seus buits o loopholes, car l’anterior només s’aplica a:
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1. persones físiques
2. interessos
3. no residents
Andorra haurà, doncs, probablement, d’encarar dues negociacions
amb la UE en els propers temps:
—En relació amb un possible acord sobre mercat interior.
—Revisió de l’existent acord sobre fiscalitat de l’estalvi.
A l’hora de revisar l’acord existent sobre fiscalitat de l’estalvi,
és recomanable que Andorra estudiï a fons el contingut dels acords
“Rubik” de Suïssa amb Alemanya i Gran Bretanya, acords bilaterals
centrats en la retenció en origen i que salvaguarden la continuïtat
del secret bancari helvètic (vegeu en el capítol sisè d’aquest llibre
l’apartat dedicat a Suïssa).
Aquests acords dificulten la renovació de la directiva sobre fiscalitat
de l’estalvi. No semblen acceptables per part de països com França i
Espanya i és possible que la Comissió Europea els denunciï davant del
Tribunal de Justícia de la UE. El mateix Bundesrat alemany (cambra
baixa) es proposa revisar algunes parts de l’acord amb Suïssa.
1.12. Qüestions

sensibles per a

Andorra

en el marc de la seva participació

en el mercat interior europeu

Pel que fa referència a la lliure circulació de mercaderies, Andorra i la CEE varen concloure l’any 1990 un acord d’unió duanera
que excloïa els productes agrícoles. Aquell acord es completa amb el
Protocol de 1997 sobre qüestions veterinàries i el Protocol extenent
l’acord a mesures duaneres de seguretat, signat l’any 2011. Aquest marc
jurídic constitueix una bona base sobre la qual es pot aprofundir en
el principi de la lliure circulació de mercaderies.
Àmbits sobre els quals la convergència cap al mercat interior es pot
realitzar sense obstacles majors, a curt termini, atès que la legislació
andorrana existent ja s’inspira en la legislació comunitària, són, per
exemple, transports i medi ambient. Altres polítiques d’acompanyament
dins dels àmbits turístic, suport a les Pimes i protecció civil, també
podrien ser implementades de manera ràpida.
Altres sectors d’activitat sobre els quals caldria realitzar un esforç
legislatiu considerable serien, per exemple, protecció dels consumidors
i propietat intel·lectual.
Finalment, val a dir que existeixen àmbits sobre els quals la convergència cap al mercat interior europeu exigiran canvis legislatius
profunds. La seva evolució es fonamenta sobre el concepte d’obertura
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econòmica desitjat pel nou Govern andorrà. Quatre exemples serien
els següents:
—Lliure circulació de persones. Aquí es necessitarà adoptar certes
derogacions, particularment una possibilitat de manteniment de quotes
d’immigració que responguin a les especificitats del territori i de la
població. Igualment, s’hauran d’establir les condicions que permetin
als andorrans d’estudiar, treballar i instal·lar-se en els estats membres
de la UE, així com la seva participació en els programes comunitaris
d’educació i formació.
—Lliure circulació de capitals. Caldrà reflexionar sobre les adaptacions necessàries als efectes d’una obertura total a les inversions
estrangeres i sobre possibles distorsions del mercat immobiliari, tot
això en virtut de la dimensió del país i de les seves característiques
pròpies.
—Dret de societats i protecció social. Caldrà un desenvolupament
legislatiu important que permeti l’adopció gradual del cabal comunitari
relatiu a la llibertat de circulació de persones i de capitals.
—Dret d’establiment i lliure circulació de serveis. Caldrà anar obrint
gradualment aquests àmbits amb els períodes transitoris que calguin.
1.13. La

integració en el mercat interior europeu comparada amb

altres alternatives

La possible integració d’Andorra en l’Espai Econòmic Europeu
(EEE) constitueix un pas endavant cap a la UE, que podria resultar
la darrera destinació del procés gradual d’acostament a la UE prèvia
a l’adhesió, que de moment no es preveu ni per part del Principat
ni per part de la UE.
L’adhesió no és d’interès d’Andorra —gran cost econòmic, manca
d’estructura administrativa adequada, pèrdua d’especificitats vitals— ni
és actualment possible per raons institucionals i perquè la UE no té
definit un marc jurídic adequat per a l’adhesió dels països de petita
dimensió territorial com Andorra.
L’únic Estat europeu de petita dimensió territorial que ha pres
la iniciativa amb vista a una possible adhesió a la UE ha estat San
Marino (2007), però de fet ha estat rebutjada per la Comissió Europea,
que, com ja hem explicat, ha al·legat que aquests tipus de plantejaments cal discutir-los en el si del Comitè de Cooperació ja existent
entre les dues parts.
El que interessa a Andorra actualment en el seu procés gradual
d’acostament a la UE, a banda de començar a plantejar i properament negociar la seva integració en el mercat interior europeu, és
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la correcta implementació dels acords ja en vigor —unió duanera de
1990 i cooperació i fiscalitat des de 2005— i l’acostament unilateral
als estàndards del mercat interior des de les seves pròpies reformes
internes (procés de convergència).
L’acord d’unió duanera existent afecta els productes industrials,
però no pas els agrícoles. La seva ampliació cap a aquests darrers pot
presentar un interès econòmic per a Andorra, es tracta d’una possibilitat que el Govern ja considera que val la pena de ser estudiada,
com així ho aconsella un dictamen de la Duana andorrana. El Govern,
consegüentment, ja ha fet saber a la UE l’interès d’Andorra d’ampliar
l’abast de la unió duanera. A part de l’acord duaner amb Andorra,
la UE només manté en vigor dos altres acords d’unió duanera amb
països tercers: Turquia (no s’aplica als productes agrícoles) i amb San
Marino (acord duaner complet).
Les possibilitats de l’Acord de cooperació depenen en bona part
de la iniciativa (Comitè de Cooperació) i dels projectes de l’administració andorrana, conjunts amb França i Espanya, i millorarien amb
l’establiment d’un protocol financer específic.
La possibilitat més realista d’un acord d’associació s’emmarca en
un acostament cap a l’EEE. Cal tenir en compte que una associació
és un acord de caràcter mixt (competències dels estats membres de
la UE i comunitàries) que, per tant, requereix la ratificació feixuga
de tots els estats membres, com ja ha patit San Marino en les seves
pròpies carns.
El model suís d’acords bilaterals és interessant, però no és fàcil
d’implementar en el cas d’Andorra, car Andorra no té la força internacional negociadora de Suïssa. La UE mostra reticències creixents
a aquest tipus de relació amb els suïssos i no té interès a ampliar
aquest model a d’altres estats veïns. No obstant això, Andorra hauria
d’estudiar en detall el nou acord bilateral negociat entre Suïssa i
Alemanya (i el que farà aviat amb la Gran Bretanya), que apunta a
evitar l’evasió fiscal alemanya tot respectant el tradicional secret bancari
helvètic. L’acord entre Alemanya i Suïssa podria entrar en vigor l’any
2013, i no solament respecta la privacitat dels clients bancaris, sinó
que també assegura la implementació de les legítimes reclamacions
d’impostos. Els bancs suïssos pagaran dos mil milions de francs suïssos
a l’Estat alemany en qualitat de garantia. Els guanys de capital dels
clients bancaris alemanys a Suïssa estaran subjectes a una retenció
fiscal del 26,37 per cent, similar a l’existent a Alemanya. El número
de sol·licituds d’informació que podrà presentar Alemanya tindrà un
límit, fins a 999, i hauran d’existir motius plausibles.
La integració en l’Espai Econòmic Europeu (EEE) té el gran
avantatge que es tracta d’un model ja establert, que funciona bé des
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de fa temps, i que, a més, ja inclou un país membre de reduïda
dimensió territorial, Liechtenstein. La possibilitat d’establir entre la
UE i Andorra un mercat interior ad hoc, una mena d’EEE entre
dues parts, sembla exclosa per part de la UE, que no és partidària
d’experiments quan ja es disposa d’una fórmula ben rodada des de fa
gairebé dues dècades. Però Andorra ha manifestat que li interessa una
associació ad hoc amb la UE, i això expressa una preferència per un
EEE adequat a les especificitats andorranes, més que no pas un accés
a l’EEE actualment existent, amb Noruega, Liechtenstein i Islàndia.
Andorra, en qualsevol cas, ha de reflexionar profundament sobre
els avantatges i els inconvenients de la seva adhesió al model EEE.
Les anomenades quatre llibertats (mercaderies, persones, serveis i
capitals) constitueixen el nucli dur de l’EEE, però també comprèn
un conjunt de polítiques horitzontals que es consideren indispensables
per al bon funcionament de la “lliure circulació”. Aquests àmbits horitzontals tracten de política social, protecció dels consumidors, medi
ambient, estadístiques i dret de societats. Al costat de les polítiques
horitzontals, també s’hi troben altres polítiques d’acompanyament en
el cas de països EFTA membres de l’EEE: recerca i desenvolupament
tecnològic, serveis d’informació, medi ambient, educació, formació i
joventut, política social, protecció dels consumidors, petites i mitjanes empreses, turisme, audiovisual i protecció civil. Tot això suposa
aproximadament la meitat del cabal comunitari. Queden fora aspectes
tan importants com la política agrària comuna, la política estrangera
i de seguretat comuna, la justícia i afers interiors, etc.
En el cas d’Andorra, hi hauria àmbits on la transposició seria més
o menys difícil de realitzar, que caldria analitzar acuradament cas per
cas i arribar a conclusions puntuals sobre els seus avantatges i els
seus inconvenients. L’acquis communautaire inclòs en l’EEE és molt
ampli i hi figuren àmbits d’escàs interès per a Andorra.
L’Acord EEE va ser signat l’any 1992 amb els països EFTA menys
Suïssa. Actualment, en formen part Noruega, Islàndia —en ple procés
d’adhesió a la UE— i Liechtenstein.
Jurídicament, l’Acord EEE és un acord d’associació i en el moment de la seva constitució va ser concebut com una alternativa a
l’adhesió a la UE.
Les excepcions a les normes del mercat interior són molt rares,
però es poden assolir. Liechtenstein ha aconseguit, per exemple, determinades excepcions que Andorra hauria d’estudiar detalladament
(lliure circulació de persones, etc.). A Andorra li convé un model EEE
adaptat a les seves necessitats i resultat d’un procés de negociació
que pugui liderar.
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2

El marc europeu

Com s’ha examinat en el capítol anterior, Andorra evoluciona i
s’acosta gradualment cap a la Unió Europea (UE). A la vegada, la
UE experimenta naturalment la seva pròpia evolució. Es tracta d’una
mena de mobilis in mobile, lema del submarí Nautilus del capità
Nemo a la novel·la de Juli Verne Vint mil llegües de viatge submarí, al
qual sovint es referia l’ambaixador Ullastres quan dirigia els esforços
d’acostament progressiu d’Espanya cap a les Comunitats Europees, a
començament de la segona meitat del segle passat.
Val a dir que la UE ha anat evolucionant per onades d’eurooptimisme i d’europessimisme, en general acompanyades per èpoques de
creixement econòmic i de crisi o regressió econòmiques, respectivament.
La primera onada d’eurooptimisme va anar des del començament de
l’estratègia d’integració europea per la via comunitària, amb la creació
de la CECA l’any 1951, fins a l’any 1973. L’economia acompanyava
de tal manera que aquells anys han sigut després coneguts com els
trenta gloriosos.
La segona onada d’optimisme va començar l’any 1985 i va durar
fins al 1992, moment àlgid de la creació del mercat interior únic.
Després va seguir la crisi monetària dels anys 1993 i 1994, quan
Espanya es va veure obligada a devaluar tres vegades la pesseta. El
darrer pic d’optimisme a l’evolució de la UE es produeix a finals de
segle xx, amb l’adopció de l’euro (1999), l’Agenda de Lisboa 2000-2010,
la cinquena ampliació de la UE i el full de ruta per a un Tractat
constitucional, que mai ha vist la llum.
L’explosió de la crisi de les empreses dedicades a tecnologies de
la informació (puntcom) de finals de segle va començar a posar fi a
aquest tercer període d’optimisme europeista i d’expansió econòmica.
El fons de la nova vall d’europessimisme va arribar amb el rebutjament
del Tractat constitucional en els referèndums francès i holandès de
2005. Va aconseguir d’aixecar una mica el vol l’any 2009 amb l’entrada
en vigor del Tractat de Lisboa, successor del Tractat constitucional,
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però la gran crisi financera i econòmica començada l’any 2007 als
Estats Units ha acabat influint de manera negativa a la UE. Aquesta
crisi s’ha transformat darrerament en la greu crisi del deute sobirà
i la conseqüent crisi de l’euro, de les quals encara la UE no se n’ha
sortit. Grècia, Portugal i Irlanda són els països més afectats, seguits
immediatament per Espanya i Itàlia. Al pic d’optimisme de l’any 2000
ha seguit, doncs, una forta davallada, esperonada per la crisi financera
començada l’any 2007, que no ha aconseguit parar l’entrada en vigor
del Tractat de Lisboa el mes de desembre del 2009.
La sensació a mitjan 2011 a Brussel·les és no solament de crisi
profunda de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) sinó també de la
mateixa Unió Europea (UE). És dins d’aquest marc que Andorra haurà
de negociar la seva possible integració en el mercat interior europeu.
És molt important per a Andorra efectuar un seguiment puntual
de l’evolució de la UE i de treure conclusions sobre com aquesta
evolució, i la situació actual de la UE, afecta els interessos negociadors del Principat. Aquest és precisament l’objectiu d’aquest capítol.
Comentarem a continuació els esdeveniments més importants
experimentats per la Unió Europea al llarg de la darrera dècada fins
els nostres dies:
— Implantació de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) a partir
de 1999
	— Adopció de l’Agenda de Lisboa (2000-2010)
— La cinquena ampliació de la UE
— La crisi de 2005: el fracàs del projecte de Tractat constitucional
— Entrada en vigor del Tractat de Lisboa (2009)
— Informe sobre el futur de la UE del Grup de Savis i la seva
rèplica a Catalunya (2010)
— L’euro en perill: la crisi del deute sobirà
— Nou sistema de governació econòmica i financera
— Perspectives de futur de la UE
— Perspectives financeres 2014-2020
— Europa 2020
— Cooperació transfronterera
— Canvis a la política regional i de cohesió
— La nova política de veïnatge
Amb anterioritat a la implantació de la Unió Econòmica i Monetària (UEM), la gran realització de la UE va ser la constitució del
Mercat Comú i la seva posterior transformació en gran mercat interior
europeu (1992), al qual Andorra pretén entrar dins de la seva tercera
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fase d’acostament a la UE. El mercat interior europeu interior és el
mercat més important del món, amb cinc-cents milions de consumidors d’alt poder adquisitiu (vegeu el quadre 8).
Quadre 8
Importància del mercat interior de la Unió Europea
El mercat interior és una de les pedres angulars de la Unió Europea. El mercat únic, que es va acabar d’implantar plenament el 1992, és un espai sense
fronteres interiors en el qual les persones, les mercaderies, els serveis i els
capitals poden circular lliurement, de conformitat amb el Tractat constitutiu
de la Comunitat Europea. El mercat interior és un element fonamental per a
la prosperitat, el creixement i la ocupació en la Unió, els objectius del qual
contribueix a aconseguir dins el marc de l’estratègia de Lisboa. El mercat
interior, que constitueix un espai integrat, obert i competitiu, afavoreix de fet
la mobilitat, la competitivitat i la innovació, en coordinació amb les polítiques
sectorials de la Unió. A fi que cadascun dels ciutadans i de les empreses pugui
obtenir el màxim profit del mercat únic, la Unió es concentra en l’eliminació
dels obstacles que en dificulten el funcionament i intenta harmonitzar les
diverses legislacions, per tal de fer front d’una manera més adequada als
desafiaments que planteja la globalització i adaptar-se al progrés, com, per
exemple, les noves tecnologies.
El mercat únic és beneficiós per als consumidors i les empreses, en la mesura
que dóna suport a la creació de feina i estimula el creixement, la competitivitat i la innovació. Així mateix, el mercat únic ha estat essencial per al bon
funcionament de les polítiques econòmica i monetària de la Unió Europea
(UE). Això no obstant, encara no se n’aprofita tot el potencial.
El comissari de Mercat Interior i Serveis és el membre de la Comissió Europea encarregat dels assumptes relatius a l’harmonització i el desenvolupament
del més alt potencial d’un mercat de gairebé cinc-cents milions d’habitants i
vint-i-set estats. Per a això disposa dels poderosos instruments que els tractats
concedeixen a la Unió en aquesta matèria amb la finalitat de garantir la lliure
circulació de persones, béns, serveis i capitals en el si de la Unió Europea.
Així mateix, inclouen la regulació dels mercats financers.
Per al bon desenvolupament de les seves funcions, el comissari de Mercat
Interior disposa de la Direcció General de Mercat Interior i Serveis, així com
de l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior, ubicada a Alacant.
En la segona Comissió Barroso, el comissari de Mercat Interior i Serveis és
el polític conservador francès Michel Barnier, que prèviament havia ocupat
el càrrec de comissari de Desenvolupament Regional en la Comissió Prodi.

L’acostament d’Andorra a Europa ha anat acompanyant la trajectòria de la UE. A la fase d’unió duanera i mercat comú (19511973), Andorra va replicar amb l’acord duaner de 1990, i a les fases
posteriors ha reaccionat amb els acords de cooperació i fiscalitat de
2004, l’Acord monetari de 2011 i l’intent actual d’integració al Mercat
Interior Únic (MIU).
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2.1. Implantació

de la

Unió Econòmica

i

Monetària (UEM)

Com dèiem abans, al llarg de la història de la UE hi ha hagut
tres grans onades de realitzacions (eurooptimisme), de contingut predominantment econòmic (mercat comú, mercat interior únic i moneda
única). La quarta onada, de caràcter més polític, s’hauria d’haver vist
coronada amb l’adopció del Tractat constitucional, que hagués culminat
el procés comunitari d’institucionalització, però el resultat negatiu dels
referèndums francès i holandès de l’any 2005 ho va impedir, resultant
finalment en la substitució del projecte de Tractat constitucional pel
Tractat de Lisboa, que després de moltes vicissituds va entrar en vigor
el mes de desembre de l’any 2009.
La primera onada d’eurooptimisme va des de principis dels anys
cinquanta del segle passat fins a l’any 1973, any del començament d’una
greu crisi econòmica i també institucional europea (europessimisme)
que va durar fins a l’any 1985. El cicle econòmic subjacent era molt
favorable, a Europa s’estaven vivint els trenta anys gloriosos que varen
seguir al final de la Segona Guerra Mundial. A cavall d’aquest cicle
favorable es varen constituir les primeres tres Comunitats Europees —la
CECA, la CEE i Euratom— i l’any 1973, al final del cicle, va veure
la primera ampliació de les comunitats a tres nous estats membres:
el Regne Unit, Irlanda i Dinamarca.
La segona onada va començar l’any 1985 i va culminar l’any
1992 amb la realització del Mercat Interior Únic (MIU), que venia a
completar el mercat comú que havia posat en marxa la Comunitat
Econòmica Europea (CEE) l’any 1957. Aquesta segona onada també
va acabar amb una forta crisi econòmica i financera (1992-1994), de
la qual no es va començar a sortir fins l’any 1995.
La tercera onada es produeix a la segona meitat dels anys noranta, a cavall d’una gran dinàmica econòmica centrada en la revolució de les tecnologies de la informació (bombolla tecnològica o de
les empreses puntocom) i l’anomenada aleshores nova economia. La
preparació i implantació de la Unió Econòmica i Monetària (UEM)
es produeix dins d’aquest context d’optimisme, que durarà fins 2001,
quan, després d’esclatar la bombolla tecnològica, es produeixen els
atemptats terroristes de les Torres Bessones de Nova York.
A l’any 1995 es va aprovar el calendari definitiu per a la implantació de la divisa única europea, segons es pot apreciar en el quadre
següent:
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Quadre 9
Escenari per implantar la divisa única europea
Primera

etapa

Data d’inici: començament de 1998.
Selecció de països. Amb les dades de 1997, els caps d’Estat i de govern
dels Quinze decidiran quants països compleixen els cinc criteris de convergència fixats al Tractat de Maastricht. No caldrà que una majoria (8
sobre 15) els compleixi per accedir al primer grup de la UEM.
Banc Central. Començarà a funcionar el Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC), format pel Banc Central Europeu (BCE) i els bancs centrals nacionals.
Moneda. El Banc Central Europeu, que heretarà l’estructura de l’IME,
iniciarà la producció de bitllets i monedes tres anys abans que comencin
a circular.
Segona

etapa

Data d’inici: 1 de gener de 1999 a desembre de 2001.
Tipus de canvi. Fixació irrevocable dels tipus de canvi de les divises de
la UEM.
Política monetària. El SEBC dirigirà la política monetària, que s’expressarà
en la divisa única.
Mercats. Els mercats interbancaris, monetaris i de capitals començaran
a utilitzar la divisa única.
Deute públic. L’IME recomana també que les emissions de deute públic
dels integrants de la UEM es faci en la nova divisa, que es transformi
la comptabilitat al sector públic i que es llanci una gran campanya
d’informació al públic.
Tercera

etapa

Data d’inici: començament de 2002.
Coexistència de monedes. Les monedes nacionals coexistiran amb la nova
divisa europea. Durant el primer semestre, la divisa única es convertirà
en una realitat per als ciutadans dels països membres de la UEM. Serveis públics, impostos i cotitzacions a la Seguretat Social es faran en la
nova divisa.
La nova divisa. El primer de juliol de 2002, la divisa única europea esdevé l’únic instrument de pagament legal als països membres de la UEM.
Progressivament, es van retirant els bitllets i les monedes nacionals.
(Nou calendari aprovat el desembre de 1995).
Font: Comissió de les Comunitats Europees

Els criteris de convergència per a l’entrada en la tercera etapa de
la UEM eren cinc, segons es pot veure en el quadre següent:
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Quadre 10
Criteris de convergència per a l’entrada a la tercera fase de la Unió
Econòmica i Monetària (UEM)
Inflació
Els estats membres hauran de tenir un comportament de preus sostenible
i una taxa mitjana d’inflació, observada durant un període de dotze mesos
abans de l’examen, que no superi en més d’1,5 punts percentuals la de,
com a màxim, els tres estats membres amb un comportament més bo
en matèria d’estabilitat de preus. La inflació es mesurarà utilitzant l’índex
de preus al consum sobre una base comparable, tenint en compte les
diferències en les definicions nacionals.
Finances

públiques

La relació entre el dèficit de les administracions públiques real, o previst, i
el producte interior brut a preus de mercat no ha de superar el 3%, llevat
que aquesta relació hagi disminuït de manera substancial i continuada i
s’hagi acostat fins a aquest nivell de referència, o bé que l’excés sobre el
nivell de referència sigui només excepcional i temporal, i que la relació
es mantingui propera al nivell de referència.
La relació entre l’endeutament de les administracions públiques i el producte
interior brut a preus de mercat no ha de superar el 60%, llevat que hagi
baixat suficientment i s’acosti al nivell de referència a un ritme satisfactori.
Tipus

de canvi

L’Estat membre haurà d’haver respectat els marges de fluctuació normals
del mecanisme de canvis del Sistema Monetari Europeu (SME), sense
experimentar greus tensions almenys durant els dos últims anys abans
de la data de l’avaluació. Particularment, l’Estat membre no ha d’haver
devaluat, per iniciativa pròpia, la seva paritat central contra cap altra
divisa membre de l’SME durant el mateix període.
Tipus

d’interès

Durant els dotze mesos anteriors a l’examen, la mitjana dels tipus d’interès
nominals a llarg termini no ha d’excedir de dos punts percentuals, com
a màxim, els tres millors països en termes d’estabilitat de preus. Els tipus d’interès es mesuraran sobre la base d’obligacions de l’Estat a llarg
termini, o bé sobre títols comparables, tenint en compte les diferències
en les definicions nacionals.
Altres
També s’examinaran altres criteris, com el grau d’integració dels mercats,
el saldo de la balança de pagaments per compte corrent, els costos laborals unitaris i altres índexs de preus, a més de la compatibilitat entre
la legislació nacional i allò que estableix el tractat i l’estatut del Banc
Central Europeu respecte de la seva independència i de la d’altres bancs
centrals nacionals.
Font: Comissió de les Comunitats Europees
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L’any 1998 es van designar els estats membres que complien els
criteris de convergència i que volien entrar a la UEM. En total eren
onze (tots els membres de la UE menys el Regne Unit, Suècia, Dinamarca i Grècia).
A partir de l’any 1998, s’han anat produint progressives incorporacions d’estats membres a la UEM, són els següents:
Grècia (2001)
Eslovènia (2007)
Xipre (2008)
Malta (2008)
Eslovàquia (2009)
Estònia (2011)
La zona euro té actualment un total de disset estats membres
(vegeu el quadre següent).
Quadre 11
Estats membres de la zona euro (2011)
Dades dels països de la zona euro
País

PIB (PPA)

Alemanya

2.806.266

Població

Adopció

81.802.000 1 de gener de 1999

Àustria

328.571

8.396.760 1 de gener de 1999

Bèlgica

389.518

10.827.519 1 de gener de 1999

Xipre
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Estònia
Finlàndia

22.703
119.268

2.59.510 1 de gener de 2007
47.0121.031 1 de gener de 1999

27.207

1.340.127 1 de gener de 2011

190.862

5.377.000 1 de gener de 1999

Grècia

341.688

Itàlia
Luxemburg
Malta

5.429.763 1 de gener de 2009

59.316

2.108.228

Irlanda

801.851 1 de gener de 2008 República Turca
del Nord de Xipre

1.438.959

França

Excepcions

Nova Caledònia
65.447.374 1 de gener de 1999 Polinèsia francesa
Wallis i Futuna
11.306.183 1 de gener de 2001

188.112

4.470.700 1 de gener de 1999

1.740.123

60.494.632 1 de gener de 1999

40.025

502.100 1 de gener de 1999

9.806

416.333 1 de gener de 2008
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Països Baixos

658.228

Aruba
Curaçao
16.638.200 1 de gener de 1999
Sint Maarten
Carib Neerlandès

Portugal

235.904

10.636.888 1 de gener de 1999

Eurozona

12.188.781

320.225.704

PIB: Producte Interior Brut
PPA: Paritat de Poder Adquisitiu
Font: Comissió Europea

Quadre 12
Futures adhesions a la zona euro
Les dates previstes són les següents; però cal tenir en compte que poden
variar fàcilment a causa de l’evolució econòmica de cada país. Cap de les
següents dates no és oficial:
Bulgària: 2012, 2013 o 2014.
Polònia: 2012, 2013 o 2014.
Hongria: 2013 o 2014.
Romania: 2014 o 2015.
República Txeca: no abans de 2013.
Letònia: no abans de 2013.
Lituània: no abans de 2013.
Suècia: sense data, però adoptarà l’euro.
Dinamarca: per ara no adoptarà l’euro, però se celebrarà un referèndum
sobre la qüestió.
Regne Unit: per ara no adoptarà l’euro.
Andorra: tot i que no forma part de la UE, segueix els mateixos passos de
Mònaco, San Marino i el Vaticà (acords monetaris), així podrà encunyar
les seves pròpies monedes d’euro.
Font: Comissió Europea

San Marino, Mònaco, el Vaticà i Andorra són els únics països que
formen part de la zona euro i, en canvi, no són membres de la UE.
Andorra ha entrat a la zona euro de facto, quan França i Espanya
s’incorporaren a la moneda única europea l’any 1999, i l’euro és la
moneda corrent en el Principat des de l’1 de gener de 2002. Pel que fa
referència a San Marino, Mònaco i el Vaticà, el Tractat de Maastricht
preveia a la seva declaració número sis que la moneda única no havia
de perjudicar els països amb els quals els estats que formen part de
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l’euro tinguessin un acord monetari particular, com era el seu cas.
Andorra, com hem vist en el capítol anterior, ha signat el seu propi acord monetari amb la UE el 30 de juny de 2011 a Brussel·les.
2.2. L’Agenda

de

Lisboa (2000-2010)

L’Estratègia de Lisboa s’adopta en moments d’eufòria econòmica i amb
un excés d’optimisme
Amb el canvi de mil·lenni, i ja encarrilada la Unió Econòmica i
Monetària (UEM), amb l’euro financer en vigor des de 1999 i a la
butxaca dels ciutadans a partir del 2002, la UE era conscient que s’enfrontava també a un canvi de paradigma a causa de la globalització
i de l’esclat de la nova economia del coneixement. Els anys anteriors
al canvi de mil·lenni havien estat els de la gran bombolla tecnològica
i de l’anomenada per molts nova economia. El canvi de paradigma
presentava nombroses vessants i requeria una transformació radical
de l’economia i de la societat.
El Consell Europeu celebrat a Lisboa l’any 2000 va ser la resposta dels líders europeus al repte de la globalització, en definir una
ambiciosa estratègia de canvi (s’anomenaria en el futur Estratègia de
Lisboa) capaç de trencar el trade-off entre ocupació i productivitat,
convençuts que una economia basada en el coneixement i la tecnologia era capaç de generar ocupació i augmentar al mateix temps la
producció per treballador (1).
L’economia europea, encara que situada en una conjuntura favorable, presentava l’any 2000 un creixement econòmic inferior al dels
Estats Units. La tendència a reduir la distància entre el PIB per càpita
europeu i nord-americà s’havia estancat des dels anys 1970, el nivell
d’atur era més elevat i l’absorció de noves tecnologies menor que la
dels seus principals competidors. L’emergència de països com la Xina
i l’Índia presentava nous reptes.
A més, les tendències demogràfiques indicaven que la població en
edat de treballar començaria a disminuir a partir de 2010. Europa
havia d’introduir un nou i més gran dinamisme a la seva economia,
augmentar la productivitat, augmentar la participació en el mercat
laboral i modernitzar el seu sistema social per fer front a aquests
reptes i aprofitar els beneficis de la nova societat basada en el coneixement. Amb un llenguatge que reflectia l’optimisme d’una conjuntura
favorable a Europa (eurooptimisme), l’economia de la qual va créixer
l’any 2000 fins a un 3,6 per cent, i la creença que el desenvolupament
i la difusió de les tecnologies de la informació havien posat les bases als Estats Units per a una nova economia que podia estendre’s a
Europa, el Consell Europeu de Lisboa es va marcar com a objectiu,
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de manera agosarada, convertir la UE, entre 2000 i 2010, en “l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món,
capaç de créixer econòmicament de manera sostenible, amb més i
millors llocs de treball i una més gran cohesió social”. Igualment de
manera ambiciosa, es pretenia augmentar el nivell d’ocupació fins al
setanta per cent de la població en edat de treballar i la despesa en
I+D (Investigació i Desenvolupament) fins al tres per cent del PIB.
La nova Estratègia de Lisboa era un projecte molt més ampli i
ambiciós que les iniciatives precedents de creació del Mercat Interior
i de la UEM, que tenien uns objectius més definits, amb calendaris
precisos amb relació al seu assoliment. A més, la nova estratègia havia
de combinar l’actuació de diferents nivells de govern. Així, mesures
sota la responsabilitat de la Comunitat Europea, com les relatives al
desenvolupament del Mercat Interior, s’havien de posar en paral·lel
amb altres mesures de política fiscal, social o d’I+D, competència
dels estats membres, en un marc de política econòmica sota la responsabilitat dels estats membres, encara que coordinada pel Consell.
Quadre 13
El procés de Lisboa
Objectius
L’any 2000 els responsables polítics de la UE es van adonar que calia modernitzar l’economia europea si es volia mantenir la productivitat enfront dels
Estats Units i els altres grans actors de l’economia mundial. Així, reunit a
Lisboa el març de 2000, el Consell Europeu es va fixar un nou i ambiciós
objectiu: convertir-se l’any 2010 en “l’economia basada en el coneixement més
competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament de manera
sostenible amb més i millors ocupacions i amb més cohesió social”.
Estratègia
El Consell Europeu també va adoptar una estratègia concreta per assolir
aquest objectiu: l’Estratègia de Lisboa, que abasta una àmplia sèrie d’àmbits,
com ara la recerca científica, l’educació, la formació professional, l’accés a
Internet i les transaccions de negocis en línia (e-business). Inclou, igualment,
la reforma dels sistemes de seguretat social europeus. Aquests sistemes són
un dels principals actius d’Europa: permeten a les nostres societats adaptarse als canvis estructurals i socials sense excessives dificultats. Però han de
ser sostenibles, de manera que les generacions futures puguin beneficiar-se’n.
Cada primavera, el Consell Europeu es reuneix per passar revista als avenços
de l’Estratègia de Lisboa.
Enfocament

cap al creixement i l’ocupació

El Consell Europeu de la primavera de 2006 no va amagar que, sis anys
després del llançament del procés de Lisboa, els resultats eren contradictoris.
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Per això, va decidir solucionar el problema continuat de l’alta desocupació
de molts dels països de la UE i centrar les prioritats de la Unió en el creixement i l’ocupació.
Font: Pascal Fontaine, Dotze lliçons sobre Europa, Oficina de Publicacions Oficials de les
Comunitats Europees, Luxemburg, 2007

L’Estratègia de Lisboa es basa en un nou model d’implementació
En vista de tot això, el Consell Europeu va decidir que l’Estratègia de Lisboa necessitava un nou mètode d’implementació, que es va
batejar amb la denominació de mètode obert de coordinació. Aquest
nou mètode consistia en la definició d’objectius i directrius comuns
sense caràcter vinculant, preparats per la Comissió i acordats pel Consell, mentre que la posada en pràctica d’aquests objectius respondria
a plans definits i executats pels governs nacionals, i al final es faria
una revisió conjunta dels progressos assolits cap als objectius abans
definits. Cada Estat membre hauria d’adoptar plans nacionals coherents
amb les directrius del Consell per aconseguir els objectius acordats
i hauria de redactar un informe anyal sobre el progrés realitzat. El
conjunt dels estats membres, dins del Consell, revisaria periòdicament
els avenços d’aquests plans sobre la base d’un informe de la Comissió.
La principal diferència entre el mètode comunitari i el mètode
obert de coordinació consistia, doncs, en l’absència de caràcter vinculant dels acords del Consell i, per tant, en la substitució del control
jurisdiccional per la persuasió conjunta. La peer pressure que s’esperava hauria de conduir els governs a prendre mesures adequades
per no aparèixer davant dels altres governs i de l’opinió pública en
general com els pitjors de la classe. Aquest mètode es desenvoluparia
progressivament per coordinar els esforços nacionals en camps com
ara la política d’innovació, empresa, inclusió social, pensions, educació
o formació professional.
El mètode obert de coordinació representava un instrument més
lleuger si es comparava amb el mètode comunitari d’harmonització,
i s’afegia als mecanismes de coordinació ja existents per exemple en
polítiques d’ocupació i en la coordinació de polítiques econòmiques,
segons preveia el Tractat.
A la Cimera de Lisboa el Consell Europeu també va decidir que
se celebraria cada primavera una reunió especial monogràfica per
debatre temes d’índole econòmica i social, durant la qual es faria un
repàs dels progressos assolits amb relació als objectius de l’Estratègia
de Lisboa. La Comissió faria cada any un informe sobre l’evolució
dels progressos, tenint en compte una sèrie d’indicadors econòmics i
socials prèviament definits de comú acord amb els estats membres.
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Un any després, el Consell Europeu d’Estocolm de 2001 es reunia en un ambient encara d’optimisme, basat en l’onada d’alt creixement econòmic que estava travessant aleshores el continent europeu,
acompanyat per uns tipus d’inflació baixos i unes finances públiques
sanejades. S’estaven ultimant els preparatius per a la posada en
circulació de l’euro, mentre que el Tractat de Niça havia obert el
camí sobre les reformes institucionals que necessitava la futura ampliació. Res feia presagiar un escenari de desacceleració econòmica
imminent. Tot semblava indicar que la via escollida a Lisboa era la
correcta. Els objectius econòmics i socials (augment de l’ocupació, de
la productivitat, pas a l’economia del coneixement, reforma i millora
del sistema de protecció social) es varen ampliar, sota presidència
sueca, per ampliar-los cap a la dimensió mediambiental. Amb això es
pensava que quedava més ben reflectit el model europeu de desenvolupament sostenible, que concilia el creixement econòmic, els nivells
alts d’ocupació i la protecció social, juntament amb el medi ambient
(respectant la tríada economia-societat-medi ambient que és pròpia
del desenvolupament sostenible). D’aquesta manera, a Estocolm es
varen presentar deu àmbits prioritaris:
	 1) Més i millors llocs de treball.
	 2) Nous mercats de treball europeus accessibles per a tothom.
	 3) Reformes econòmiques en els sectors de béns i serveis.
	 4) Mercats financers integrats.
	 5) Marc reglamentari adequat.
	  6) Programa eEurope 2002 d’integració de les tecnologies de la
informació.
	 7) Reduir el dèficit de capacitació a les tecnologies de la informació.
	 8) Recerca, innovació i iniciativa empresarial.
	  9) Tecnologies d’avantguarda.
10) Protecció social eficaç per fer front a l’envelliment de la població.
A més, el Consell Europeu d’Estocolm va subratllar que els objectius esmentats s’assolirien més eficaçment si es combinaven amb
polítiques macroeconòmiques ben coordinades.
Constatació de resultats insuficients i rellançament de l’Estratègia de
Lisboa l’any 2005
Durant els primers quatre anys d’aplicació de l’estratègia de Lisboa
(2000-2004) es varen fer progressos, però aquests varen resultar clara98

ment insuficients. El mètode obert de coordinació també va mostrar les
seves limitacions. Els retards més importants s’acumulaven en aspectes
vitals per al creixement: el coneixement i les xarxes, la competitivitat
del sector industrial i de serveis i l’envelliment. El Consell Europeu
de 2004 va decidir revisar, doncs, l’estratègia i encarregar a un Grup
d’Alt Nivell, presidit per Wim Kok, que analitzés les causes del desfasament i la formulació de recomanacions per al seu rellançament.
L’Informe Kok va assenyalar que: “l’aplicació de l’Estratègia de
Lisboa és avui encara més urgent davant de la intensificació del
diferencial de creixement amb relació als Estats Units i Àsia, en un
moment en què, a més, Europa ha d’afrontar el doble repte d’un
creixement demogràfic escàs i d’un envelliment de la seva població.
Queda poc temps i no podem permetre’ns l’autocomplaença”. L’informe recomanava concentrar esforços a millorar la productivitat i
crear ocupació. També recomanava identificar (naming and shaming)
els estats membres que realitzaven els progressos més grans i els més
febles per tal de reforçar la peer pressure. Amb tot això, es va arribar
a una Agenda de Lisboa renovada que concentrava els seus reptes en
tres eixos principals:
— Augmentar l’atractiu d’Europa com a lloc en el qual invertir
i treballar.
— Convertir el coneixement i la innovació en els motors del
creixement.
— Millorar l’entorn empresarial, de forma que les empreses puguin crear més ocupació i de major qualitat.
L’estratègia renovada proposava la idea d’un pla conjunt de la Comunitat i dels estats membres per al creixement i l’ocupació (growth
and jobs). Es va batejar amb la denominació Estratègia de Lisboa per
al Creixement i l’Ocupació (Lisbon Growth and Jobs Strategy). Cada
Estat membre havia de procedir a elaborar els seus Plans Nacionals
de Reforma, sota les orientacions generals aprovades en l’àmbit comunitari europeu. Cada any, a la cimera de primavera del Consell
Europeu, s’haurien d’examinar els progressos realitzats.
El mes de desembre del 2007 es va reapreciar el funcionament
de la nova Estratègia de Lisboa i es va arribar a la conclusió que
l’Estratègia funcionava i era responsable d’una clara millora de la
situació econòmica a Europa, però també es va constatar que alguns
estats membres havien tingut uns resultats millors que altres i que
s’estaven produint senyals d’una fatiga causada per les reformes (reform fatigue) en el si de la UE. Per altra banda, l’impacte de la crisi
financera global iniciada als Estats Units l’estiu del 2007 i l’augment
dels preus de les matèries primeres exigien noves respostes per part
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de la UE. S’assenyalaven millores en: creixement econòmic, reformes
estructurals, creació de llocs de treball, reducció dels dèficits pressupostaris i del deute públic, adopció de mesures de flexiseguretat
(flexicurity) en el mercat de treball, augment de la despesa en I+D,
etc. Però al mateix temps es reconeixia que quedava molt per fer.
També es va decidir que la nova Estratègia s’organitzaria al voltant
de cicles de tres anys de durada.
Al capdavall, l’Agenda de Lisboa (2000-2010) ha resultat poc
afortunada i ha estat substituïda per l’Agenda 2020, a la qual ens
referirem més endavant.
2.3. La

cinquena ampliació de la

UE

L’ampliació és un dels instruments més poderosos de l’actuació política
de la UE. Respon als seus interessos estratègics en matèria d’estabilitat, seguretat i prevenció de conflictes. Ha contribuït a la prosperitat
i a assegurar les rutes de transport i d’energia, que són vitals, i ha
generat oportunitats de creixement (Comunicació de la Comissió al
Parlament Europeu i al Consell sobre l’estratègia i els desafiaments
de l’ampliació de novembre de l’any 2007).

La UE pot ser considerada com un club molt exitós en funció
de les seves contínues ampliacions: foren sis els països fundadors i
actualment els membres són vint-i-set, després de cinc ampliacions
successives, efectuades els anys 1973, 1981, 1986, 1995 i 2004/2007
(vegeu el quadre 14).
A més dels vint-i-set estats membres actuals, actualment hi ha fins
a nou països a la porta: tres amb els quals s’està negociant (Croàcia,
Turquia i Islàndia), Macedònia, Montenegro, Albània, Sèrbia, Bòsnia
i Hercegovina i Kosovo. Molts d’aquests països —tal com ha declarat Javier Solana, anterior Mr. PESC— el que busquen essencialment
amb l’accés a la UE és la seva estabilització. A més, el cert és que
les fronteres d’Europa no estan definides i això fa que, per exemple,
països com el Marroc, per proximitat, o Israel, per valors, pensin en
l’adhesió. Actualment a la UE es nota un cansament (enlargement
fatigue) en relació amb futures ampliacions.
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Quadre 14
Les cinc ampliacions de la Unió Europea
1957: Països fundadors: Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i
Luxemburg.
1973: Primera ampliació. Regne Unit, Irlanda i Dinamarca.
1981: Segona ampliació. Grècia.
1986: Tercera ampliació. Portugal i Espanya.
1995: Quarta ampliació. Àustria, Suècia i Finlàndia.
2004 i 2007: Cinquena ampliació. Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, República
Txeca, Hongria, Eslovàquia, Eslovènia, Malta, Xipre, Bulgària i Romania.
Font: Comissió de les Comunitats Europees

La cinquena ampliació s’ha efectuat en dues etapes. La primera
començà l’1 de maig del 2004, amb l’entrada de deu nous països: vuit
del centre i est d’Europa i dues illes (Xipre i Malta). La segona etapa
s’efectuà l’any 2007 amb l’entrada de Bulgària i Romania.
Aquesta cinquena ampliació ha estat la més gran de la UE en
tota la seva història.
La cinquena ampliació cal situar-la en el context de la caiguda
del mur de Berlín l’any 1989. Aquesta ampliació històrica de la Unió,
la més nombrosa de totes les anteriors, que va permetre el pas de
quinze a vint-i-cinc estats membres l’any 2004 i a vint-i-set l’any 2007,
va ser el resultat d’un llarg procés d’adhesió que va fer possible la
reunificació del continent, dividit durant mig segle per l’anomenat
Teló d’Acer i la Guerra Freda.
Així, entre 1987 i 1996 tretze països van presentar la seva sol·licitud
d’entrada a la UE: Xipre, Estònia, Hongria, Polònia, República Txeca,
Eslovènia, Bulgària, Letònia, Lituània, Malta, Romania, Eslovàquia i
Turquia. El Consell Europeu, reunit a Luxemburg els dies 12 i 13 de
desembre de 1997, va posar en marxa el procés d’ampliació de la UE,
que es desenvoluparia de forma gradual.
Per tal de preparar la seva adhesió, els països candidats varen
signar acords europeus (els països d’Europa central i oriental) o
acords d’associació (Turquia, Xipre i Malta). Posteriorment, el 31 de
març de 1998, varen començar les negociacions d’adhesió amb els sis
països més ben preparats (Xipre, Estònia, Hongria, Polònia, República
Txeca i Eslovènia) i, el 15 de febrer de 2000, amb la resta de països
candidats (Bulgària, Letònia, Lituània, Malta, Romania i Eslovàquia),
amb l’excepció de Turquia. Aquestes negociacions es varen basar en
el principi de diferenciació, és a dir, la durada de les negociacions
variava d’un país a l’altre, en funció dels progressos de cada país.
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El Consell Europeu de Copenhaguen, celebrat el desembre de 2002,
va comprovar que deu dels tretze països candidats, tots els anteriorment esmentats, excepte Turquia, Romania i Bulgària, complien amb
les condicions d’entrada a la UE. Així doncs, el 16 d’abril de 2003 a
Atenes, aquests països candidats varen signar el seu Tractat d’Adhesió i, l’1 de maig de 2004, mitjançant els respectius procediments de
ratificació, es varen adherir oficialment a la UE.
Els deu nous països —tres antigues repúbliques soviètiques (Estònia, Letònia i Lituània), quatre antics satèl·lits de la URSS (Polònia,
República Txeca, Hongria i Eslovàquia), una antiga república iugoslava (Eslovènia) i dues illes mediterrànies (Xipre i Malta) amb uns
729.000 km2 i uns setanta-cinc milions d’habitants— varen convertir
la UE en un espai polític i econòmic de 3.975.397 km2 i de quatrecents cinquanta milions de ciutadans.
Aquest procés històric es va completar l’1 de gener de 2007, amb
l’adhesió de dos països més de l’Europa oriental: Romania i Bulgària.
Aquests dos estats d’uns 349.300 km2 i uns trenta milions d’habitants
han configurat una UE de vint-i-set estats que compta, l’any 2008,
amb un territori de 4.324.782 km2 i una població de quatre-cents
noranta milions d’habitants.
En definitiva, la cinquena ampliació de la UE ha suposat la voluntat de materialitzar la pau, l’estabilitat i la prosperitat en un continent europeu reunificat, de forma que conflictes com el de l’antiga
Iugoslàvia no tornin a reproduir-se i, a més, ha permès estimular el
creixement econòmic i comercial.
Països candidats a l’adhesió
El Procés d’Associació i Estabilització (PAS) fa referència al marc
polític adoptat per la UE en relació amb els països dels Balcans occidentals. La Cimera de Zagreb va definir quins eren els seus principals
objectius i les seves condicions essencials. Aquest procés té com a
finalitat el desenvolupament i la preparació de la futura adhesió dels
països anteriorment esmentats i consta de tres instruments principals:
L’Acord d’Associació i Estabilització, mesures comercials autònomes i
assistència financera.
Les properes ampliacions de la UE, a més del cas especial d’Islàndia, se centraran en països del sud-est d’Europa. Aquests països es
troben en diferents estadis en el seu camí cap a Europa.
Així, el ritme diferent en què es troben aquest grup de països ens
permet diferenciar dos grans grups:
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1. Grup dels països candidats
Són aquells estats que ja disposen de la condició de país candidat.
Sèrbia espera obtenir l’estatus de país candidat abans de finals de 2011.
Els cinc països actualment candidats oficials a formar part de
la UE són Croàcia i Turquia (ambdós des de 2004), la República de
Macedònia (des de 2005), Islàndia (des de 2010) i Montenegro (des
de 2010). Un informe de la Comissió Europea d’octubre de 2009 va
valorar positivament Croàcia i la República de Macedònia per a una
futura ampliació, però va instar a ajornar el procés amb Turquia.
Croàcia: el 29 d’octubre de 2001, Croàcia signa l’Acord d’Associació
i Estabilització amb la UE i el 21 de febrer de 2003 Croàcia demana
l’adhesió a la UE.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Europea, el Consell
Europeu, celebrat els dies 16 i 17 de desembre de 2004, decideix
que l’inici de les negociacions amb Croàcia restarà condicionat al fet que
existeixi una bona cooperació amb el Tribunal Penal Internacional
per a l’Antiga Iugoslàvia (TPIAI), tribunal ad hoc amb seu a l’Haia.
Així doncs, les negociacions per a l’adhesió a la UE varen romandre
suspeses per manca de cooperació i no va ser fins al 3 d’octubre de
2005, data en què el fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional
informa favorablement sobre la cooperació de Croàcia, que van tornar
a ser rellançades. El 18 d’octubre de 2006, les negociacions sobre el
primer capítol de Ciència i Recerca es van obrir formalment. Les negociacions s’han tancat l’any 2011 i l’adhesió de Croàcia a la UE és
prevista per l’any 2013. La signatura del Tractat amb Croàcia tindrà
lloc el desembre de 2011.
Islàndia: abans de la crisi financera de l’any 2008, la possibilitat
d’incorporar-se a la UE era àmpliament rebutjada a causa, en gran
part, de la por de perdre l’alt nivell de vida i els recursos pesquers.
Islàndia ha estat un dels països més perjudicats per la crisi econòmica
i financera mundial, fet que ha dut els ciutadans de l’illa a replantejar-se el fet d’adherir-se al projecte europeu.
El govern d’Islàndia va sol·licitar al seu congrés nacional el maig
de 2009 el consentiment per poder iniciar converses per a la possible
adhesió a la Unió Europea. Arran d’aquesta sol·licitud, el 16 de juliol
de 2009, el parlament d’Islàndia va admetre la presentació formal a la
Unió Europea de la seva sol·licitud d’adhesió. La votació al Parlament
va ser de trenta-tres vots a favor, enfront de vint-i-vuit vots en contra.
Així, el govern islandès va formalitzar el 23 de juliol de 2009 la seva
sol·licitud d’iniciar els tràmits per integrar-se a la UE, a Estocolm.
El 24 de febrer de 2010, la Comissió Europea va recomanar iniciar les negociacions amb Islàndia per a la seva adhesió a la Unió
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Europea, per considerar que comparteix els valors comuns del bloc
com a democràcia, estat de dret i respecte als drets humans. Per
això, el Consell Europeu, celebrat a Brussel·les el 17 de juny de 2010,
va acordar l’obertura de les negociacions amb Islàndia per a la seva
adhesió a la Unió Europea.
D’aquesta manera, tant el govern islandès com la Comissió Europea especulen sobre la data de la possible adhesió d’Islàndia a la
UE, que podria ser el 2013, al mateix temps que Croàcia.
La Unió Europea estaria formada, per tant, per vint-i-nou membres, mentre que Turquia i la República de Macedònia continuarien
a l’espera.
Turquia: l’any 1959, Turquia ja va demanar a la CEE celebrar un
Acord d’Associació. El setembre de 1963, se signa l’anomenat Acord
d’Ankara, mitjançant el qual Turquia passaria a formar part d’una
futura Unió Duanera amb la CEE, a més, aquest acord assenyalava
la possibilitat per a Turquia d’adherir-se a les Comunitats. Així, a
l’abril de 1987, Turquia va demanar l’adhesió a la CEE, com a estat
membre de ple dret.
L’any 1995, se celebra el Consell d’Associació UE-Turquia i s’adopta
l’Acord pel qual es crea una Unió Duanera entre Turquia i la UE.
La Cimera de Luxemburg, de desembre de 1997, declara Turquia
possible membre de la UE i dos anys més tard, el Consell europeu
de Helsinki atorga a Turquia l’estatus de país candidat, en igualtat
de condicions que la resta de països candidats a l’adhesió de la UE.
El març de 2001, el Consell de Ministres va adoptar l’Acord
d’Adhesió i Associació de Turquia amb la UE i, gairebé un any més
tard, el Consell Europeu de Copenhaguen anuncia que si el Consell
Europeu de desembre de 2004, sobre la base del dictamen de la Comissió, decideix que Turquia compleix els criteris de Copenhaguen,
la UE obriria les negociacions sobre l’adhesió. Així mateix, els líders
polítics del Consell de Copenhaguen varen convenir aprofundir en la
unió duanera i incrementar l’ajut financer al govern turc, per tal de
complir els requisits de la preadhesió.
El desembre de 2004, el Consell Europeu va assenyalar quines
eren les condicions per a l’adhesió de Turquia i a l’octubre del 2005,
s’obren formalment les negociacions per a aquesta adhesió.
El juny de 2006 s’obre i tanca el capítol sobre Ciència i Recerca,
ara bé, el desembre de 2006, les negociacions són aturades per part
de la UE, davant la negativa de Turquia d’assolir una solució al problema xipriota i, fins al mes de març del 2007, les negociacions no
s’obren de nou.
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El ritme negociador amb Turquia fins a l’actualitat és lent i les
autoritats turques s’han queixat manta vegades d’aquesta situació,
convençudes que determinats països membres de la UE no desitjen
la seva adhesió al club comunitari.
Antiga República Iugoslava de Macedònia (arim): l’ARIM, a l’any
1997, va signar un Acord de Cooperació amb la UE, que va entrar
en vigor l’any 2004. Així mateix, va concloure amb la UE una sèrie
d’acords tèxtils vigents des de 1998 fins a 2003.
Tal com es va preveure a la Cimera de Zagreb al novembre de
2000, el mes d’abril de 2001, l’ARIM va signar a Luxemburg l’Acord
d’Associació i Estabilització que entraria en vigor l’abril de 2004.
El 16 de desembre de 2005, el Consell Europeu, sobre la base de
la recomanació de la Comissió, declara l’ARIM país candidat.
Montenegro. La unió de Sèrbia i Montenegro va començar el
procés d’accés a la Unió Europea el novembre de 2005, quan es van
iniciar les negociacions sobre un Procés d’estabilització i associació.
El maig de 2006, Montenegro va votar per la seva independència en
el plebiscit montenegrí, amb el qual es va separar de Sèrbia. Aquesta
va continuar les negociacions dutes a terme fins aleshores, mentre
que el nou estat va començar unes noves negociacions per separat el
setembre de 2006. L’acord va començar el 15 de març de 2007 i va
ser oficialment ratificat el 15 d’octubre del mateix any. Oficialment,
Montenegro va demanar l’accés a la UE el 15 de desembre de 2008.
El 23 d’abril de 2009, el Consell va convidar la Comissió Europea a
emetre la seva opinió sobre la sol·licitud. Montenegro va ser sotmès
aleshores a una sèrie de preguntes en un qüestionari. L’opinió de la
Comissió va ser transmesa després al Consell durant el curs de 2010.
El 17 de desembre de 2010 Montenegro va rebre l’estatus de
país candidat a l’adhesió, informació que aleshores va fer pública el
president del Consell, Herman Van Rompuy.
2. Grup dels països potencialment candidats
Tots els països dels Balcans occidentals són països potencialment
candidats. La UE ha reiterat el reu suport a l’entrada d’aquests països,
sempre que compleixin els criteris d’adhesió.
El mes de novembre del 2008 el comissari responsable de l’ampliació, Olli Rehn, va aprovar els informes de progrés sobre els països
candidats (Croàcia, ARIM i Turquia) i els candidats aleshores potencials (Albània, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Montenegro i Sèrbia). Es
va referir en aquella ocasió a l’èxit que havia constituït la cinquena
ampliació de la UE, que va qualificar d’històrica i com un veritable
big bang.
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2.4. La

crisi de

2005:

el fracàs del projecte de tractat constitucional

L’any 2005 França, primer, i els Països Baixos, després, varen rebutjar en sengles referèndums el projecte de Tractat Constitucional, que
s’havia estat preparant els darrers anys a la UE com a eix vertebrador
de les seves activitats i de la seva projecció de futur. El projecte havia quedat tocat de mort i ja no veuria finalment la llum. D’aquesta
manera, quedava estroncada la darrera ona politicoinstitucional de
realitzacions de la UE, que hauria coronat l’any 2005 les tres ones de
caràcter principalment econòmic i comercial que l’havien precedit: la
del mercat comú (fins 1973), la del mercat interior únic (fins 1992)
i la de la unitat econòmica i financera i creació de la moneda única
(fins 1999). La UE entrava l’any 2005 en una profunda crisi, de la
qual només es començaria a sortir a través de la definició d’un nou
tractat substitutori del difunt Tractat Constitucional: seria el Tractat
de Lisboa, encara no entrat en vigor.
Des de la cimera de Niça de desembre del 2000, els preparatius
cap al nou Tractat Constitucional havien estat objecte de grans esforços
i responien a un gran disseny de coronació política i institucional de
tot l’edifici comunitari caracteritzat fins aleshores per realitzacions essencialment econòmiques, des que a començament dels anys cinquanta
s’havia rebutjat el camí cap a una Comunitat Política Europea (CPE)
i una Comunitat Europea de Defensa (CED). Vegem el calendari dels
esdeveniments més rellevants:
Desembre del 2000. Cimera de Niça, adopció del Tractat de Niça
que entraria en vigor l’any 2003, consciència de la inadequació del
nou Tractat a la necessitat de reformes institucionals i polítiques
d’una nova UE ampliada cap al centre, est i sud d’Europa (cinquena
ampliació), adopció d’una Declaració en la qual s’acorda iniciar un
ampli període de debat sobre el futur de la UE.
7 de març del 2001. S’obre el debat sobre el futur de la UE.
14/15 de desembre del 2001. Consell Europeu de Laeken, que
pretén concretar les modalitats del debat. En una Declaració específica sobre el futur de la UE es fixen les bases per a l’anàlisi del que
ha de ser la UE els propers anys. Es convoca la Convenció sobre
el futur d’Europa, que haurà de preparar la propera Conferència
Intergovernamental (CIG) per a la reforma dels tractats. Es nomena
l’expresident de la República Francesa, Valéry Giscard d’Estaing, president de la Convenció.
29 d’octubre de 2004. Els caps d’Estat i de Govern de la UE
signen a Roma el Tractat constitucional.
Maig i juny del 2005. Greu crisi a la UE: França i els Països
Baixos rebutgen en referèndum la ratificació del Tractat constituci106

onal. Els polítics francesos, grans valedors del nou tractat, resulten
els grans perdedors, amb Jacques Chirac —president de la República
Francesa— i Giscard d’Estaing —president de la Convenció sobre el
futur d’Europa i expresident de la República Francesa— al capdavant.
Quadre 15
El Tractat constitucional de la UE que mai no ha vist la llum.
Principals novetats que aportava, punts forts i punts febles
Principals novetats
Creació de la figura de ministre d’Afers Exteriors de la UE.
Intervenció dels parlaments nacionals en la tasca legislativa de la UE.
Sistematització dels actes legislatius.
Dret d’iniciativa ciutadana.
És un tractat de contingut constitucional, el primer en la història de la UE.
Punts forts i punts febles segons el professor Cesáreo Rodríguez Aguilera.
Punts forts:
Tractat que permet gestionar una UE de vint-i-cinc estats membres, cosa
que no permeten bé els tractats de Niça i d’Amsterdam.
Es parla per primera vegada de Constitució Europea.
Originalitat de la Convenció com a mètode d’elaboració.
Compilació de la normativa anterior.
Millora de la tipologia de les normes.
Formalitza la primacia del dret comunitari.
Dota de personalitat jurídica la UE.
Fa normativa i no solament declarativa la Carta de drets fonamentals.
Estableix la ciutadania europea.
Suprimeix el sistema de tres pilars propi del Tractat de Maastricht.
Aclareix la divisió de poders.
Aclareix les competències.
Crea la figura estable del president del Consell Europeu.
Involucra els parlaments nacionals.
Reconeix l’existència de l’Eurogrup (estats que han adoptat l’euro).
Fa més difícil l’aparició de minories de bloqueig.
Defineix la PESC i la PESD (polítiques exteriors i de defensa).
Crea la figura del ministre europeu d’Afers Exteriors.
El Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Comitè de les regions
guanyen pes en el sistema institucional.
Estableix la colegislació quasi plena del Parlament Europeu.
Estableix el dret d’iniciativa popular.
Permet una democràcia més participativa.
Dóna més transparència a les institucions.
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Adopta la majoria qualificada en molts casos.
Amplia les cooperacions reforçades.
Perfecciona els mecanismes de cohesió.
Preveu la retirada voluntària d’un Estat membre de la UE.
Punts febles:
És un tractat i no una veritable Constitució.
No especifica clarament què fer en cas de no ratificació.
De vegades reforça els interessos dels estats.
Parla de ciutadans i d’estats, i no pas de pobles.
Simplifica menys del desitjable.
La part social queda devaluada a la Carta de drets fonamentals.
No reconeix les llengües minoritàries de la UE.
Manté determinats desequilibris institucionals.
Fórmules confuses en el repartiment de competències.
Processos de decisió clau encara en mans dels estats.
Excepcions importants a la regla de majoria qualificada (fiscalitat, seguretat
social, política exterior).
Manté un pressupost baix de la UE i no introdueix impostos europeus.
Font: Paulo Ponzano, Comissió Europea

Els electorats francès i holandès no varen votar estrictament en
contra del projecte de Tractat constitucional, un text molt extens i
feixuc que per altra banda pràcticament ningú s’havia llegit, sinó que
varen votar negativament en clau de política interna sobretot, però
també en clau de política europea per tal de rebutjar una manera de
fer Europa massa elitista o de dalt a baix i poc entenedora. Segons els
analistes, algunes de les raons del vot negatiu varen ser les següents:
— Por a la globalització (encarnada en el manyà polonès en el
cas de França).
— Por a la immigració.
— Por a la inseguretat.
— Rebuig a les darreres ampliacions de la UE.
— Càstig als governants nacionals.
— Càstig als euròcrates.
— Por de la possible entrada de Turquia a la UE.
2.5. El Tractat

de

Lisboa

Després del fracàs del projecte de Tractat Constitucional, a causa
del seu rebuig en referèndum l’any 2005 a França i els Països Baixos,
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la UE es va encaminar cap a l’adopció d’un nou tractat menys ambiciós formalment, segons una iniciativa francesa (Nicolas Sarkozy)
secundada pels alemanys (Angela Merkel), però que recull l’essencial
de l’anterior projecte: el Tractat de Lisboa.
Aquest nou tractat també va veure la seva cursa de ratificacions
pertorbada, a causa aquesta vegada del resultat negatiu del referèndum
irlandès del mes de juny del 2008. Irlanda era un dels pocs països
membres de la UE que per raons constitucionals havia d’organitzar
un referèndum, i no pas una simple ratificació parlamentària. Irlanda
va haver de convocar un nou referèndum per sortir de l’atzucac, com
ja va ser el cas en la seva anterior negativa al Tractat de Niça, que
finalment va superar la prova. Després de les oportunes ratificacions, el
Tractat de Lisboa va entrar en vigor el primer de desembre del 2009.
A partir d’aleshores, a la UE li costarà d’intentar cap reforma
institucional fins després d’un llarg període de vigència i consolidació
del Tractat de Lisboa, arran del cansament produït per tantes reformes i intents, més o menys reeixits, de reforma institucional dels
darrers quinze anys, en els quals la UE ha hagut de dedicar enormes
esforços i energies a una successió de textos fonamentals: el Tractat
de Maastricht (1993), el Tractat d’Amsterdam (1999), el Tractat de
Niça (2003), el projecte de Tractat constitucional (2005) i finalment
el Tractat de Lisboa (2009).
Els analistes coincideixen a considerar que el Tractat de Lisboa
suposa el sostre màxim d’integració al qual pot arribar la UE en el
seu format actual, després de la cinquena ampliació. Una altra cosa
seria si un grup més reduït d’estats membres decidís d’aprofundir en
la integració seguint la porta oberta que ofereix el Tractat de Lisboa
sobre cooperacions reforçades. Vegem a continuació el contingut essencial del Tractat de Lisboa.
Plantejament
El Tractat de Lisboa significa una superació realista i possibilista
de la crisi plantejada pel rebuig del projecte de Tractat Constitucional, tanca quinze anys de reformes institucionals a la UE, respecta
l’essencial d’aquest darrer i se suposa que constitueix l’instrument
que la UE necessita per al seu correcte funcionament institucional
i per fer front als grans reptes que Europa ha d’afrontar en aquests
començaments del nou segle. És un tractat tècnic sobre reforma
institucional. Es ratifica per via parlamentària excepte en aquells
països que constitucionalment s’exigeixi referèndum o procediment
més complex.
Dos nous tractats veuen la llum: el Tractat de la UE i el Tractat
sobre el seu funcionament. Aquests dos nous tractats no substitu109

eixen els anteriors, com ho feia el Tractat constitucional, sinó que
només els modifiquen.
Les principals diferències entre el Tractat constitucional difunt i
el Tractat de Lisboa que l’ha substituït són les següents:
— Via Conferència Intergovernemental i no pas Convenció.
— Eliminació de la paraula constitució.
— Eliminació dels símbols europeus (bandera, himne, lema, moneda).
— No es parla de lleis europees, sinó de reglaments, etc., com
abans.
— No es parla de ministre d’afers estrangers, sinó d’alt representant de Política Exterior i Seguretat, com abans.
— No substitueix els tractats anteriors, sinó que només els modifica.
— Es té en compte nombrosos opt-outs (Regne Unit i Irlanda
en matèria de JAI —Justícia i Afers Interiors—; Regne Unit
i Polònia en matèria de la Carta de Drets Fonamentals quan
contradigui lleis nacionals, etc.).
El Tractat de Lisboa no simplifica la normativa comunitària, com
es desitja des de fa temps a la UE. El document del tractat és feixuc
i de difícil comprensió, consta de set articles, tretze protocols i dos
annexos, i sempre fa referència als tractats existents, que no substitueix sinó que només modifica.
El tractat, en el seu conjunt, pot ser considerat com un bon tractat,
que permet tancar més de quinze anys de reforma institucional, sovint
penible, començada a Maastricht. A la UE es té ara la sensació que
ja n’hi ha prou de dedicar energies a més reformes internes, i que el
que ara toca és anar per feina i ocupar-se dels temes globals en els
quals Europa ha d’influir decisivament, com energia, immigració, seguretat, drets humans, crisi financera, terrorisme, desenvolupament,
canvi climàtic, etc.
Tal com hem vist en el Capítol primer d’aquesta obra, el Tractat
de Lisboa també ha recollit la proposta que l’anterior ministre andorrà d’Afers Exteriors, Juli Minoves, va elaborar l’any 2003 i que dóna
una base jurídica perquè els estats de petita dimensió territorial que
mantenen amb la UE relacions de proximitat específica, puguin desenvolupar-la en un marc adient i propi.
Objectius
Els grans objectius del tractat són tres: més eficàcia, més democràcia i més coherència.
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Raons de més eficàcia:
— Nou sistema de votacions en el si del Consell (doble majoria:
estats i població).
— Més votacions per majoria qualificada.
— Personalitat jurídica pròpia de la UE.
— Nou procediment per concloure acords internacionals.
— Consolidació de la PESC (Política Exterior i de Seguretat
Comuna), nou servei diplomàtic.
— Coherència entre PESC i PESD (Política Europea de Seguretat
i Defensa).
— Consolidació de l’Europa de la defensa.
— Espai Europeu de Recerca.
— Nous àmbits d’actuació (canvi climàtic, espai, esport).
— Prioritat a un nou Espai Europeu de Recerca.
— Afavoriment de les cooperacions reforçades.
— Presidència estable del Consell Europeu.
— Figura de l’alt representant en matèria de Política Exterior i
de Seguretat (encara que no es digui ministre).
— Reducció del número de comissaris.
— Definició de les modalitats d’entrada i sortida dels estats membres.
Raons de més democràcia:
— Augment de poders del Parlament Europeu.
— Nou procediment pressupostari.
— Nou paper dels parlaments nacionals i autonòmics.
— Reconeixement de la Carta de Drets Fonamentals.
— Iniciativa popular legislativa amb un milió de firmes.
— Manteniment de la diversitat lingüística.
— Consolidació de l’espai de Llibertat, Justícia i Seguretat.
— Reforçament del sistema jurisdiccional de la UE.
Raons de més coherència:
— Millora de tot el funcionament de la UE.
— Estructuració clara de les seves competències (exclusives,
compartides i de suport).
— Més visibilitat de la zona euro.
— Eliminació dels tres pilars de Maastricht.
El tractat també aporta més solidaritat:
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—
—
—
—
—
—
—
—
—

Via política energètica.
Per la política de medi ambient.
En casos de terrorisme.
En casos de catàstrofes naturals.
Ajuda humanitària.
Servei de voluntariat europeu.
Protecció civil.
Regions ultraperifèriques.
Defensa i política exterior.

Contingut jurídic
Cal destacar dos punts principals:
— Atorgament de personalitat jurídica a la UE.
— Classificació de les competències de la UE en tres categories
clares: exclusives, compartides i de suport.
Contingut institucional
Les institucions de la UE són set: el Consell Europeu i el Banc
Central Europeu esdevenen institucions plenes, al costat del Consell,
la Comissió, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes.
El Consell Europeu obté el tractament d’institució plena de la
UE. L’alt representant participa en els seus treballs. La presidència
del Consell esdevé estable, amb un president elegit per dos anys i
mig, renovables.
Crítiques
El tractat no assoleix la simplicitat normativa que pretenia.
No serà fàcil coordinar l’existència de tres caps en el sistema
(president del Consell, alt representant i president de la Comissió).
No serà fàcil la coordinació amb els parlaments nacionals i regionals.
Deriva clara cap a l’intergovernamentalisme.
Afebliment de la Comissió.
Excessives clàusules opt-out.
Decisions clau ajornades fins l’any 2014 o 2017 (composició de
la Comissió, sistema de votació en el Consell, etc.).
En una visita efectuada a Andorra el mes de setembre del 2008,
convidat pel Govern del Principat en el context de l’Aula Internacional
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d’Andorra, organitzada pel ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixador
espanyol Javier Elorza va declarar que el Tractat de Lisboa no aporta
elements essencials d’interès per als ciutadans, que continuen allunyats del procés d’integració europeu particularment des del tractat
d’Amsterdam, el darrer que conté nous àmbits d’interès per al ciutadà
europeu. L’ambaixador també va declarar que Andorra tenia un interès especial que es ratifiqui el Tractat de Lisboa, ja que “hi ha una
nova modalitat que està escrita al tractat que és l’estatut avançat, és
a dir, una relació molt intensa, profunda i extensa, una possibilitat
més que el tractat li dóna”.
2.6. L’Informe

del

Grup

de

Savis

La UE va encarregar l’any 2007 a un Grup de Savis encapçalat
per Felipe González un informe sobre el futur de la Unió, que es va
fer públic el mes de maig del 2010.
La principal conclusió de l’Informe és que la UE ha de refundar-se
i aplicar mesures de reforma radicals que garanteixin el seu futur (5).
“Les nostres conclusions no són tranquil·litzadores ni per a la
Unió ni per als ciutadans”, adverteix el document, que descriu el
panorama sense concessions: “Crisi econòmica global, estats que han
de salvar els seus bancs, envelliment de les poblacions que amenacen
la competitivitat de les nostres economies i la sostenibilitat del nostre
model social, pressions a la baixa en costos i salaris, desafiaments
pel canvi climàtic, creixent dependència energètica, canvi cap a l’est
en la distribució global de la producció i l’estalvi.” “I per damunt
de tot això”, afegeix, “les amenaces del terrorisme, crim organitzat
i proliferació d’armes de destrucció massiva planen sobre nosaltres”.
En síntesi: “Per primera vegada en la recent història d’Europa
existeix el temor generalitzat que els nens d’avui tindran una situació
menys acomodada que la generació dels seus pares.” “Avui”, afegeix
l’informe, “vivim en una època d’inseguretat”.
Els experts, això no obstant, creuen que Europa ha de tenir
una resposta positiva per a tots aquests reptes. Tot dependrà de la
capacitat de la UE “per assegurar un creixement sòlid i una cohesió
interna dins de la Unió”.
Els desafiaments actuals, sosté l’informe, exigeixen que el model
social de mercat “sigui redefinit i adaptat al context canviant”. És
cert que aquest model “va ajudar a transformar Europa, després de
la Segona Guerra Mundial, en una àrea de poderoses indústries i
serveis amb un fort potencial de creació de feina, que a la vegada va
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permetre un sistema just de protecció social”. Era el “cercle virtuós
que unia responsabilitat i competitivitat”.
Però durant les dues últimes dècades, Europa ha perdut terreny
enfront dels seus principals competidors pel que fa al creixement, la
generació de llocs de treball i la possibilitat de millorar els seus estàndards de vida. D’altra banda, el consens entre la dimensió social i
el mercat s’ha vist “desprestigiat en la mesura que les desigualtats han
augmentat”. Per a molts europeus l’exclusió i les deficients condicions
de feina són encara una realitat.
La tesi central de l’informe és que “la resposta a aquest problema
no és posar fi a les reformes econòmiques. Sinó que, per contra, un
renovat èmfasi a augmentar l’eficiència econòmica ha d’anar de costat
de noves polítiques socials”. En altres paraules: “La sostenibilitat del
model econòmic i social europeu dependrà de la nostra capacitat de
restaurar un equilibri dinàmic entre les dimensions del desenvolupament econòmic, social i mediambiental.”
El treball adopta una perspectiva molt realista de la situació
de desavantatge en la qual cau Europa, tant des d’un punt de vista
econòmic com des de la perspectiva de la seva influència mundial.
“Amb un creixement més lent que els seus principals competidors, la
part europea està inevitablement declinant.” I es preveu que l’any 2030
“Asia estigui a l’avantguarda del desenvolupament científic i tecnològic”.
Un dels desafiaments més inquietants és la relació entre Europa
i els seus ciutadans, que fins ara s’ha caracteritzat per “un consens
passiu”. La situació ha canviat molt i ara “els europeus cada vegada
demanden més la Unió Europea, són molt crítics amb els seus resultats
i expressen dubtes sobre la legitimitat del projecte europeu”. L’equip
dirigit per Felipe González exigeix “actualitzar el pacte entre la Unió
Europea i els seus ciutadans fent ús ple de les eines proporcionades
pel Tractat de Lisboa per reactivar la participació i el suport públic”.
Per augmentar el sentiment de pertinença al projecte europeu es
proposa el desenvolupament dels drets polítics. L’informe suggereix
que els estats membres haurien de concedir drets de vot en els seus
processos electorals als nacionals d’altres estats membres, després
d’un cert període de residència i de pagament d’impostos. En la mateixa línia proposa introduir llistes transfrontereres en les eleccions
al Parlament europeu.
El document reconeix que fins ara les eleccions europees, que
registren nivells de participació cada vegada més baixos, no han aconseguit suscitar l’interès dels ciutadans. I considera que “els ciutadans
han de tenir un coneixement més ampli de les polítiques europees i,
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sobretot, poder identificar-se amb els polítics europeus”. En concret,
proposa que per a les futures eleccions “els partits polítics europeus
haurien de presentar veritables programes europeus i elegir els candidats per al lloc del president de la Comissió”.
Amb la mateixa finalitat de reforçar aquest sentiment de pertinença
dels ciutadans respecte d’Europa, s’insisteix en la necessitat d’augmentar
la “publicitat i transparència” de la feina de les institucions i de les
decisions polítiques importants, com van ser els nomenaments del
president permanent del Consell Europeu i de l’alta representant.
De manera específica es fa una crida a l’ús “sistemàtic dels recursos
digitals (e-governance)”.
També es recomana “reforçar els serveis d’informació proporcionats
per les autoritats locals per augmentar la consciència pública dels
drets i beneficis que comporta la ciutadania europea”. Així mateix,
se suggereix “un instrument administratiu”, com ara un carnet, que
“podria ser prova de la ciutadania europea i ser emprat de manera
voluntària per accedir als drets de residència, ocupació i Seguretat
Social”.
Juntament amb el president González, hi ha dos vicepresidents:
Vaira Vike-Freiberga, expresidenta de Letònia, i Jorma Ollila, expresident
executiu de Nokia. Completen el grup nou personalitats més, entre ells,
Lech Walesa, històric líder sindical anticomunista polonès, o l’italià
Mario Monti, excomissari de Competència. El grup va començar la
seva tasca al final de 2008, i en aquest any i mig de feina, els dotze
savis han mantingut quinze reunions i han escoltat l’opinió de polítics
i intel·lectuals com Jacques Delors, Pascal Lamy, Alain Lamassoure,
Jean Pisani, Peter Sutherland o Antonio Vitorino.
Com a rèplica, es va crear el gener de 2009 a Catalunya un
Grup Català de Reflexió sobre el Futur de la UE, sota l’impuls del
president de la Generalitat, amb l’objectiu de plantejar propostes, des
d’una perspectiva catalana, sobre el futur de la UE, i així formular
una aportació al Grup de Savis presidit per Felipe González. Les seves propostes es varen estructurar al voltant dels eixos següents (6):
	 1. Un model econòmic i social adaptat als nous reptes
	 2. Una política econòmica comuna
	 3. Una sola veu per existir i decidir en l’escenari internacional
	 4. Una veritable política exterior
	 5. Una política de defensa i un exèrcit europeu
	 6. Unes fronteres coherents amb la història i obertes al futur
	 7. Atenció preferent a la Mediterrània
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	 8.
	 9.
10.
11.

Una política energètica europea
Una Europa propera
Una Unió que funcioni
Europa a l’avantguarda de la formació dels ciutadans del nou
segle
12. Conèixer la història i els valors propis de la UE

2.7. L’euro

en perill: la crisi del deute sobirà

(2009-2011)

Estava clar des del començament de l’euro (1999) que la Zona Euro
no era una àrea monetària òptima i que, per tant, es podria donar el
cas que un determinat país (o grup de països) conegués pertorbacions
específiques i no pogués acudir a les fórmules tradicionals de política monetària (devaluacions) o fiscal (endeutament) per a sortir-se’n.
Tampoc no podria acudir a transferències d’un govern central, perquè
a la Unió Europea (UE) no existeix (encara). Per tant, estava clar des
d’un principi que si un país de la Zona Euro entrava en recessió ho
passaria malament i s’hauria d’arreglar amb les seves pròpies polítiques
internes. Es tractava dels anomenats shocks asimètrics (7).
Les pertorbacions han arribat, i els països més afectats són Grècia
(amb nivells de deute molt alts que no sembla capaç de poder tornar),
Irlanda (que ha comès l’error d’assegurar bona part del finançament
dels seus bancs, posant en dubte també la seva solvència) i Portugal
(molt endeutat i amb unes possibilitats de recuperació molt limitades),
però també n’hi ha d’altres en camí, com Espanya, Itàlia, etc. Amb
tot això, han arribat la punxada de la bombolla immobiliària i la crisi
financera començada l’any 2007. Va ser més o menys en aquest moment
quan els mercats financers, avui globalitzats, es varen adonar que no
tot el deute en euros era igual. Uns mesos abans de la crisi financera
(2007) els mercats veien més o menys equivalents les emissions de
deute per part de Grècia o Irlanda que les d’Alemanya o França. La
crisi de la bombolla, primer crisi financera, es convertia aleshores en
crisi del deute sobirà. Al llarg del període 1999-2011, a la Zona Euro
s’ha après que els diferents països poden seguir trajectòries diferents.
En el quadre següent es pot apreciar l’evolució de la prima de risc
(diferència del rendiment del bo a deu anys amb el bo alemany, en
punts bàsics) del deute públic grec, irlandès, portuguès i espanyol.
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Quadre 16
Evolució de la prima de risc

GRÈCIA

ESPANYA

Font: El País, 14 de juny de 2011

La viabilitat de l’àrea euro depèn del fet que no hi hagi grans
desequilibris entre països per tal que una política monetària comuna
resulti adequada per a tots plegats. Aquest era el cas, per exemple, de
l’antiga Zona Marc, amb la moneda alemanya —el Deutsch Mark— com
a àncora, però no és el cas de l’actual Zona Euro de disset membres.
Això ho demostra, per exemple, la pujada recent dels tipus d’interès del Banc Central Europeu (BCE). Efectivament, aquest augment
perjudica la recuperació dels països perifèrics i, de fet, agreujarà la
recessió a Grècia, Irlanda i Portugal, així com ralentitzarà el ja de
per si feble creixement espanyol, amb un pressupost públic que no
dóna més de si, amb el conseqüent esgotament del crèdit internacional d’Espanya.
Espanya té els mateixos problemes que els tres països ja caiguts:
Grècia, Irlanda i Portugal. Aquests problemes són bàsicament tres: elevat
dèficit públic, problemes en el sector bancari i baixes perspectives de
creixement, i per tot això no pot defugir els atacs especulatius contra
el seu deute públic (que s’acostuma a mesurar segons el diferencial
de la prima de risc amb relació al bo alemany a deu anys). L’avantatge d’Espanya és que els problemes són de menor gravetat que en
el cas dels altres països. A més, val a dir que l’economia espanyola és
117

més important, força sofisticada, amb un sector exportador de béns
i serveis dinàmic, que ha mantingut o augmentat quotes de mercat
des de l’entrada a l’euro. El que és de lamentar en el cas d’Espanya
és que no hagi fet els ajustaments i les reformes necessàries al començament de la crisi, als anys 2007-2009, ja que hagués obtingut
més crèdit i per tant el grau d’austeritat necessari seria inferior i les
perspectives de creixement més grans. Aquella manca d’actuacions
en els moments oportuns ha conduït a la perillosa situació actual de
l’economia espanyola.
Com hem dit, la Zona Euro no és una zona monetària òptima,
és a dir, no té una política fiscal ni un mercat de treball comuns,
com els Estats Units, però quan va ser dissenyada inicialment es va
pensar que una combinació de disciplina interna i externa la faria
viable. Tampoc no té unes bases polítiques sòlides (una possible unió
política europea encara és veu llunyana en l’horitzó). Amb la crisi de
l’euro de 2010/2011 el que ha fallat són els tres pilars sobre els quals
s’havia de basar aquella disciplina:
En primer lloc, ha fallat la disciplina interna, que faria que els
països que ho necessitessin millorarien la seva productivitat, en no
poder devaluar per tal de guanyar competitivitat. El cas d’Espanya
és paradigmàtic. A cada paquet de mesures per fer front a les crisis
econòmiques periòdiques (Pla d’Estabilització de 1957, Pactes de la
Moncloa de 1977, crisi de 1992-1994), Espanya ha començat per devaluar la seva moneda, la desapareguda pesseta. Des que va entrar a
l’euro l’any 1999, Espanya ha perdut molta competitivitat en relació
amb la Zona Euro, especialment respecte a Alemanya per augment
de costos salarials unitaris (al voltant d’un trenta per cent).
Quadre 17
Creixement del cost laboral unitari
Índex: 1999 = 100. Ajustat estacionalment

Font: Comentarios de Coyuntura Económica, IESE Business School, juny de 2011
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En segon lloc, ha fallat la disciplina fiscal del Pacte d’Estabilitat
i Creixement (PEC), amb els límits del tres per cent per al dèficit
públic sobre el Producte Interior Brut (PIB) i del seixanta per cent
del deute públic sobre el PIB. Així, des de 1999 fins al juny de 2011,
s’han produït seixanta-vuit violacions del pacte, fins i tot per part de
França i Alemanya, i no s’ha aplicat mai cap sanció.
En tercer lloc, la clàusula del Tractat Europeu en la qual s’estableix
que no hi haurà rescat (bail-out) dels països fiscalment irresponsables
i la prohibició de compra de bons sobirans per part del Banc Central
Europeu (BCE) s’ha interpretat de manera que permetés els rescats
de Grècia, Irlanda i Portugal, i el BCE ha comprat bons d’aquests
països posant en perill el seu balanç i, en darrer terme, els diners dels
contribuents europeus. L’explicació dels rescats cal buscar-la, en part,
en la protecció dels bancs europeus i en l’intent d’evitar el contagi
financer entre països per les exposicions dels bancs al deute sobirà
dels països perifèrics, els anomenats països PIGS (Portugal, Irlanda,
Grècia i Espanya) o PIIGS si s’hi afegeix Itàlia. Destaca l’exposició dels
bancs alemanys i francesos. Els bancs espanyols, per la seva banda,
tenen una exposició rellevant respecte a Portugal.
El resultat de tot això és que l’àrea euro s’ha mostrat vulnerable
als atacs especulatius al deute sobirà dels països membres. El mes
de maig del 2010, la crisi originada per l’elevat dèficit públic grec i
el conseqüent rescat del país varen posar de manifest les debilitats
estructurals de l’àrea euro. Sis mesos després, va seguir la crisi i el
rescat d’Irlanda, en enfonsar-se el seu sistema bancari i disparar-se a
més d’un trenta per cent el dèficit públic. Portugal ha caigut víctima
de les seves pobres expectatives de creixement, agreujades per plans
d’austeritat. La darrera notícia és que s’especula amb una ampliació
del pla de rescat de Grècia, en constatar-se (juny del 2010) que el
pla inicial de rescat no és viable.
Les opcions que té Grècia (juny 2011), en no poder devaluar la
seva moneda, són tres i totes tres són problemàtiques:
Sortir de l’euro. Això induiria un pànic bancari a curt termini a
Grècia, que no podria tornar els seus deutes en euros i obriria una
crisi política a Europa.
Una reestructuració del deute. Això comportaria pèrdues per als
bancs europeus i per al Banc Central Europeu (BCE).
Una ampliació dels plans d’ajuda. La continuació ilimitada de
l’ajuda a Grècia xoca amb l’oposició d’Alemanya i altres països que
no volen que la Zona Euro es converteixi en una zona de transferències entre països.
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No hi cap opció bona, i les crisis i els rescats de Grècia, Irlanda
i Portugal fan patent que la viabilitat de l’àrea euro necessita una
reforma dels seus mecanismes de govern.
El repte per mantenir l’euro a flor d’aigua consisteix a dissenyar
unes regles clares de joc que permetin l’ajuda a països en dificultats
de liquiditat però que, a la vegada, mantinguin els incentius a la
responsabilitat fiscal i a la convergència dels nivells de competitivitat
dels diferents països.
Les solucions pures de disciplina de mercat, amb rescats limitats
a problemes de liquiditat, i de centralització i integració fiscal com
en els Estats Units, no semblen factibles políticament. Per això cal
buscar solucions mixtes a les quals s’integrin la disciplina de mercat
i la disciplina fiscal externa als països.
En l’Informe CESifo 2011 sobre l’economia europea (8) es proposa
un mecanisme de resolució de crisis juntament amb procediments de
supervisió fiscal i bancària a la UE per tal de fer viable l’àrea euro.
Els governs de la UE ja han fet uns passos cap endavant amb el
pacte de l’euro (2011) per a constituir un fons d’estabilitat financera,
i han avançat propostes de supervisió fiscal i impuls de reformes
per a millorar la competitivitat dels països endarrerits. Cal veure si
aquestes mesures resultaran suficients. En qualsevol cas, encara que
la reforma de la zona euro avanci, el període de turbulència actual
no acabarà fins que l’àrea euro no torni a tenir un sistema bancari
sanejat i aflorin perspectives de creixement creïbles a la perifèria.
Quadre 18
Estats membres amb dèficits excessius. Des de 1999
o des de l’any de la seva entrada a la UE
Nombre d’anys
Grècia
Hongria
Itàlia
Regne Unit
Portugal
Polònia
França
Alemanya
Malta
Eslovàquia
Romania
Àustria
Països Baixos
Lituània
Letònia
Xipre
Espanya
Irlanda
República Txeca
Eslovènia
Bulgària
Bèlgica
Dinamarca
Finlàndia

Dèficit superior al 3% del PIB
permès per la recessió
Valoracions del Pacte d’Estabilitat
i Creixement (PEC) (68)

Sancions: 0

Sense dèficit excessiu: Suècia, Luxemburg i Estònia

Comentarios de Coyuntura Económica, IESE, juny de 2011
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La situació de crisi del deute sobirà a la zona euro s’ha anat
agreujant a començament d’estiu de 2011 i finalment s’ha arribat a
l’adopció d’un gran paquet de mesures per afrontar la crisi el dia 21
de juliol de 2011. Vegem a continuació l’evolució d’opinions i fets fins
a la cimera de la zona euro celebrada aquell dia i els seus acords.
Opinions d’alguns analistes a mitjan 2011
Segons Nouriel Roubini (9), el famós economista nord-americà
d’origen jueu que va preveure l’arribada de la gran crisi financera
del 2007, a la Unió Econòmica i Monetària (UEM) li queden quatre
opcions:
Caiguda del valor de l’euro fins arribar, per exemple, a la paritat
amb el dòlar, i restauració de competitivitat dels països perifèrics de
la Zona Euro. No sembla possible en funció de la fortalesa comercial exportadora d’Alemanya i de les polítiques falcó del Banc Central
Europeu (BCE).
El camí alemany: reformes per incrementar la productivitat i limitació conseqüent del creixement salarial. Tampoc funcionarà. A curt
termini, aquestes mesures redueixen el creixement (a Alemanya li va
costar deu anys aconseguir-ho, els anteriors a la crisi del 2007). Els
països perifèrics necessiten créixer ja, sense esperar més.
Deflació. Aquesta opció també està associada amb la recessió (Argentina va intentar aquest camí, però després de tres anys de recessió
creixent el va abandonar i va virar cap al default i la sortida de la
seva moneda del lligam amb el dòlar).
Sortida de l’euro i retorn a les monedes nacionals, i obtenció
d’una depreciació nominal i real massiva. Aquesta quarta opció és
l’única viable per restaurar la competitivitat i el creixement dels països perifèrics. Però avui la idea d’abandonar l’euro és inconcebible
tant a Atenes com a Lisboa. Si es produís, significaria grans pèrdues
comercials per a la resta de l’eurozona.
Segons Gideon Rachman (10), l’euro va nàixer de l’impuls coordinat de Helmut Kohl i de François Mitterand. Aquest va exigir, com a
contrapartida a la reunificació alemanya, la conversió del Deutsch Mark
en l’euro i del Bundesbank en el Banc Central Europeu. Helmut Kohl
estava convençut de la necessitat d’una Alemanya europea i d’evitar
una Europa alemanya i de sacrificar el marc a l’altar de l’europeisme,
malgrat que el vuitanta per cent d’alemanys s’hi oposaven.
Al cap de deu anys de funcionament de l’euro, tant els ciutadans
alemanys com els ciutadans dels països perifèrics de la zona euro
estan decebuts. Els primers perquè estan cansats de transferir recursos cap al sud i els segons perquè comproven que l’euro ha marcat
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el camí cap a la fallida econòmica. Tots se senten traïts i angoixats.
La moneda única es va concebre com un esglaó cap a una Europa
políticament unida i ha resultat ser un factor de profunda divisió.
Dues solucions semblen possibles: a) arribar a un nou compromís
de validesa dubtosa, b) deixar que Grècia abandoni l’euro, cosa que
podria ser “el començament de la regeneració d’aquest país”.
Per la seva banda, Steven Rattner (11) diu que Alemanya va fer
els deures durant la darrera dècada i que va aconseguir mantenir
el creixement dels seus costos laborals unitaris inferior al dels seus
competidors de l’eurozona. Tot va començar amb l’Agenda 2010 del
canceller socialdemòcrata Gerhard Schröder i va ser continuat per
la gran coalició entre democratacristians i socialdemòcrates que el
va succeir. El resultat és que l’economia alemanya coneix actualment
índexs de creixement econòmic del sis per cent. La competitivitat
alemanya, mesurada en termes de costos laborals unitaris, ha millorat
en un vint per cent al llarg de la darrera dècada. A Alemanya no li
convé la dissolució de la zona euro, car això suposaria que Alemanya
tindria una moneda de més valor, que perjudicaria seriosament les
seves exportacions.
Martin Wolf considera (12) que Grècia ja no pot evitar de cap
manera el default (fallida), que és una condició necessària, però no
suficient, perquè el país retorni a la salut econòmica.
Quadre 19
Previsions de creixement
econòmic a Grècia

Quadre 20
Previsions dels dèficits
per compte corrent i fiscal grecs
% de GDP

Creixement el 2011
Creixement el 2012

Compte corrent

Maig 2010 previsió
Març 2011 previsió

Font: Thomson Reuters Datastream.

Balanç de pressupost

Maig 2010 previsió
Març 2011 previsió

Font: Consensus Economics
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Font: IMF

Quadre 22
Bons governamentals

Quadre 21
Deute públic grec
% de GDP

Maig 2010
previsió

150

Març 2011
previsió

Grècia
Irlanda
Portugal
Espanya
Itàlia

100

50

   0
2010

11

12

13

14

15

Font: Thomson Reuters Datastream

Font: IMF

Els ajustaments grecs recents no han estat suficients per quatre
raons:
1. El perfil del deute grec ha empitjorat.
2. L’economia grega apareix com extraordinàriament no competitiva.
3. El dèficit per compte corrent es deteriora.
4. Sense una millora de les exportacions, és impossible retornar
a un creixement sostenible.
Els mercats es mostren molt pessimistes davant del massiu endeutament grec i de la manca de competitivitat de la seva economia.
La persistència a ajudar l’economia grega es basa sobre quatre
arguments:
1. L’estratègia consisteix a amagar la situació dels prestamistes
privats (bancs alemanys, francesos, etc.) i donar temps al
temps.
2. L’allargament dóna també temps als altres països en dificultats
per tractar de millorar la seva situació.
3. No es pot descartar una recuperació de l’economia grega,
malgrat totes les dificultats.
4. La posició del Fons Monetari Internacional (FMI).
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En un article posterior, Martin Wolf (13) considera que la gran
pregunta referida a qualsevol crisi de deute és si es pot trobar una via
creïble per recuperar la solvència. En el cas de Grècia, això sembla
molt improbable. El mateix passa, encara que en un grau menor, en
els casos d’Irlanda i Portugal. Això planteja tres preguntes més: 1) ¿de
quina magnitud és la reestructuració que es necessita?, 2) ¿qui hauria
de fer-se càrrec dels costos?, i 3) ¿n’hi ha prou amb la reestructuració?
En relació amb la primera pregunta, una anàlisi de Citigroup
dóna una resposta negativa. La relació entre deute brut i PIB haurà aumentat, a l’any 2014, fins al 180 per cent en el cas de Grècia,
al 145 per cent en el cas d’Irlanda i al 135 per cent en el cas de
Portugal. El cas d’Espanya dóna un resultat una mica millor: el 90
per cent. Sense una gran reestructuració, doncs, és molt improbable
que aquests països puguin finançar-se en el mercat amb unes condicions raonables. Això és el que diuen també els mercats en marcar
els diferencials del deute a deu anys respecte al bo alemany: 1.340
punts bàsics (13,4 punts percentuals) per a Grècia, 875 punts bàsics
per a Irlanda i 818 punts bàsics per a Portugal. Els diferencials per
a Espanya (267 punts bàsics) i Itàlia (190 punts bàsics) també són
preocupants.
La resposta a la segona pregunta passa sobre reduccions voluntàries
del deute a càrrec dels creditors privats i dels creditors oficials, amb
tota la problemàtica que això suposa. Hi ha analistes que apunten a
l’èxit de Letònia a l’hora de gestionar la seva devaluació interna, però
el seu PIB és inferior en un 23 per cent respecte al seu PIB abans
de la crisi, i això és una depressió.
No n’hi ha prou amb una reestructuració, car aquesta és només
una condició necessària per a una sortida.
En algun moment, el valor present del deute haurà de reduir-se
dràsticament, i això s’ha de produir aviat per tal de donar esperances
a la gent.
Philip Stephens (14) considera que Europa està retornant als
temps del tractat de Westfàlia. L’euro té problemes perquè Europa té
problemes. La crisi del deute sobirà és més un símptoma que una
causa. Arreglar el problema del deute sobirà és perfectament possible
des del punt de vista econòmic, però el que falla és la política. La
realitat és que reapareixen els nacionalismes a Europa i es retorna als
temps del tractat de Westfàlia de 1648, que va instaurar el predomini
dels estats sobre l’ordre anterior basat en una autoritat supranacional.
L’experiment postmodern de la Unió Europea ha durat seixanta anys,
però ara està fent aigües. La història pot mirar enrere i contemplar
els darrers seixanta anys com un interludi. Potser se salvarà l’euro,
però no sé si es podrà salvar Europa.
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Samuel Brittan (15) considera que la sortida de Grècia de l’euro
només és qüestió de temps.
Manuel Conthe (16) opina que les crisis financeres són fàcils de
resoldre quan el deutor només pateix un problema de liquiditat i no
de solvència. Els casos del Banc d’Anglaterra del 2007 o de la Iniciativa de Viena de 2009 són bons exemples: es tracta de convèncer els
creditors que allarguin els termes del deute. En el cas de Grècia hi ha
problemes de liquiditat i de solvència, però sembla que es pot arribar
a un acord entre els creditors per allargar els termes del deute i donar
una oportunitat de redreçament a les finances i a la competitivitat
gregues. Per altra banda, la crisi grega ha posat de manifest que el
nexe entre unió monetària i unió política és evident. Potser serà una
crisi que acabarà passant a la història de la integració europea como
l’espoleta d’un gran salt endavant.
Situació a 21 de juny de 2011
En una reunió de l’Eurogrup de 20 de juny, els ministres de l’euro
i l’FMI llancen un ultimàtum a les autoritats d’Atenes per aconseguir
que el Parlament grec aprovi un altre paquet de mesures d’austeritat
abans de juliol. L’aprovació d’aquest pla d’austeritat és la condició
exigida perquè Grècia rebi el cinquè tram del pla de rescat de dotze
mil milions d’euros. L’FMI tem que una crisi de la zona euro pugui
desbordar-se i contaminar l’economia mundial. El director general en
funcions de l’FMI, l’americà John Lipsky, explica que les dificultats
a la perifèria de l’eurozona i les conseqüències d’un eventual contagi
“són relativament petites, perquè es tracta d’economies de dimensió
reduïda, però hi ha la qüestió del sistema financer. La crisi es deixarà sentir a la resta del món si afecta els bancs dels països del cor
de l’eurozona”. Es parla d’un nou rescat per a l’economia grega d’un
import semblant al primer rescat ja atorgat fa un any (2 de maig de
2010): cent vint mil milions d’euros.
Situació a 30 de juny de 2011: Grècia aprova el pla d’austeritat
Ahir el parlament grec va aprovar per 155 vots a favor i 138 en
contra el pla d’austeritat fiscal fins a l’any 2015, enmig del segon dia
de vaga general al país. El pla obeeix les pressions de la UE i dels
FMI i és extremadament impopular. Significarà un retall de despesa
d’uns catorze mil milions d’euros i augment de la pressió fiscal també
d’uns catorze mil milions d’euros, al costat d’un extens programa de
privatitzacions, rebaix dràstic del nombre de funcionaris i retallades
socials. Els analistes estimen que es tracta d’un sacrifici inútil, car
Grècia no pot evitar la fallida. El Financial Times estima que Grècia
no pot tornar el que deu i que el nou pla d’austeritat farà créixer
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encara més el deute grec. El que sembla més positiu és que es guanya temps i que de moment la crisi grega no arrossega les economies
espanyola o italiana, però ningú dubta que Grècia continua avançant
cap al precipici.
“Wall Street Journal”, 30 de juny
El millor camí per a la recuperació de Grècia seria reconèixer que
la seva economia està en fallida, reestructurar el deute a nivells
que el país realísticament pugui pagar i aleshores deixar que els mercats castiguin el malbaratament de recursos grec, tot negant al govern
grec l’accés a nous capitals a bons tipus d’interès fins que acompleixi
les reformes necessàries.
“Expansión”, 30 de juny
El drama grec té poques sortides: la suspensió de pagaments, la
transferència del deute al conjunt de la UE i poques més... Espanya
ha de prendre bona nota. Les seves reformes són fins ara insuficients.
De moment, amb la votació d’ahir al parlament grec, i la que es farà
avui, només s’ha guanyat temps.
Tres o quatre prediccions sobre la crisi grega, segons Pedro Schwartz (17)
Qualsevol membre de la UEM, si vol contribuir a la supervivència de
l’euro, ha de mantenir equilibrats els seus comptes públics. Cal tenir
un “sant temor al dèficit”, com ja era el cas en el temps del patró-or.
En el cas de la UEM, la insolvència d’un dels seus membres erosiona
la confiança en tots els altres. En aquests moments, i això és greu,
molts ciutadans de la UE s’estan tornant contraris a l’euro, i per raons
ben oposades: 1) els del nord d’Europa —Alemanya, França, Holanda,
Àustria, Polònia— estan cansats de carregar amb els deutes dels altres,
2) en el cas dels països perifèrics, que han pecat per malversament
i prodigalitat, perquè no volen patir retallades. Res més perillós que
pertànyer a una mateixa comunitat amb transferències sense fi de les
regions treballadores a les regions subvencionades.
L’estat grec té col·locats bons per 314.000 milions d’euros. D’aquests,
12.000 milions vencen el mes de juliol i l’estat grec diu que no els
pot atendre. A finals del 2014, vencen 100.000 milions més, la resta
més tard. Vegem com estan col·locats:
— Els bancs comercials —sobretot francesos i alemanys— mantenen en cartera un 27% del deute sobirà grec.
— Un 43% està en mans de fons d’inversió, fons sobirans, bancs
centrals i particulars.
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— El Banc Central Europeu (BCE) en té un 14%.
— La UE i l’FMI en posseeixen la resta: un 16%.
El no pagament proper d’alguna porció del deute grec precipitaria
una carrera, no solament contra el deute grec, sinó també contra el
deute d’Irlanda, Portugal, Espanya i segurament Itàlia i Bèlgica. El
pànic podria afectar més d’1,2 bilions d’euros de derivats basats en
el deute grec. Davant d’això, es pot preveure els següents escenaris:
1. Grècia fa els deures, com ja ho han fet els països bàltics, i
aplica una devaluació per la via de costos (una devaluació
monetària grega per si sola no és possible dins de l’euro). No
es veu la societat grega preparada per assolir aquest escenari
(vagues generals, descontentament generalitzat).
2. Grècia proposa un no pagament ordenat del seu deute sobirà.
És l’escenari que alemanys i francesos consideren, a condició
que l’impagament sigui acceptat voluntàriament pels creditors
privats. Es tractaria de refinançar el deute grec a mesura
que vagi vencent i substituir-lo per uns bons garantits per la
UE. És la solució que es va adoptar el segle passat amb els
no pagaments argentí i rus, sobre la base de bons avalats i
negociables, coneguts com els bons Brady.
3. No pagament desordenat. Grècia no aconsegueix de tirar
endavant el seu pla d’ajustaments i reformes. La UE i l’FMI
es neguen a prestar-li més diners. Grècia suspèn pagaments.
Carrera contra els bancs d’Irlanda, Portugal i Espanya i potser
Itàlia. Seria una mena de corralito a l’argentina.
4. Grècia abandona l’euro, devalua el dracma i la UEM es desintegra...
De moment s’ha aconseguit un pegat. L’euro s’havia concebut com
una eina d’unió dels europeus i es pot acabar convertint en eina de
desintegració, que pot acabar afectant el conjunt de la UE...
En un article posterior a Expansión (21 de juliol), Pedro Schwartz
escriu:
La qüestió de fons és que els governs de l’eurozona no han trobat
la manera d’evitar que alguns països poc complidors s’aprofitin del
bon comportament dels més seriosos. Es va intentar evitar aquest
abús amb el tantes vegades citat “Acord d’estabilitat i creixement”,
firmat abans del llançament de la moneda única. Sense pressupostos
equilibrats és inviable una unió monetària d’economies divergents. Ara
es vol imposar la pràctica de prohibir constitucionalment qualsevol
dèficit públic, com ja ha fet Alemanya per a la seva hisenda federal
així com els länder, i França vol seguir aquest camí... El conflicte
entre Trichet, president del Banc Central Europeu, i Angela Merkel,
que no vol “una unió de transferències” (paguen els alemanys), està
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servit i pot acabar malament. S’hauria de tornar al Pacte d’estabilitat
i creixement amb l’amenaça creïble d’expulsió de l’euro dels incomplidors, s’hauria d’estudiar la possibilitat que els incomplidors sortissin
temporalment de l’euro i hauria de quedar clar per sempre que els
deutes es paguen.

Segons Fernando Navarrete, director d’economia i polítiques públiques de FAES (18), a la zona euro convindria una “cirurgia de
ferro”. El problema que ara es viu no és el de la zona euro, que és
una àrea monetària de renda elevada, amb estabilitat de preus i amb
un saldo exterior equilibrat. El problema no és l’euro, car aquesta
continua essent una moneda estable amb baixa inflació. El problema
és el d’alguns països membres de la zona euro que han de resoldre
els seus desequilibris sense poder acudir a una devaluació monetària. I per complicar més les coses, es tracta de diversos països amb
problemes, i amb problemes diferents. Grècia presenta uns comptes
públics insostenibles que han acabat generant una crisi bancària, en
el cas d’Irlanda l’excessiva dimensió dels riscos del sector bancari ha
acabat trencat la xarxa de seguretat que proporcionava el pressupost
públic. Portugal no aconsegueix créixer suficientment ni en èpoques
de bonança. Es tracta de pertorbacions asimètriques que requereixen
tractaments no generalitzats (governació econòmica única, etc.) sinó
diferenciats, flexibles i asimètrics. La fallida és el destí final d’una
economia tan mal gestionada, fins i tot de manera fraudulenta, enganyant els seus socis, com la grega. Calen respostes asimètriques
davant de dèficits de competitivitat i respostes més harmonitzadores
per a la resolució de les crisis bancàries.
Alguns socialistes europeus, com Michel Rocard o Mario Soares (19),
proposen una mena de new deal per a Europa. La resposta a la crisi
del deute sobirà, segons ells, és més Europa. Diuen que coincideixen
amb Jean-Claude Juncker i Giulio Tremonti en la conversió d’una part
del deute públic dels països en bons de la UE, i això aconseguiria
estabilitzar la situació.
Darreres opinios expressades a començament de juliol de 2011:
Segons Andrei Shleifer, catedràtic d’economia de la Universitat de
Harvard (20), Grècia no pot pagar. L’obstacle més gran que afronta
Grècia és que no té creixement econòmic. Les economies espanyola
i italiana són molt més saludables que la grega i necessiten diferenciar-se tant com puguin de l’economia grega. El que li cal a Espanya
és flexibilitzar el seu mercat de treball, desregular el mercat de productes, fomentar les exportacions, introduir un impost sobre la renda
negatiu. L’única opció són polítiques del costat de l’oferta.
Segons Alfred Pastor, professor de l’IESE Business School (21),
l’allargament dels terminis del deute grec no és suficient. Aquesta solu128

ció no fa més que retardar el moment de l’impagament. És necessari
reduir el valor nominal (haircut). Cal pensar en termes de bé comú,
i això vol dir ampliar el nostre criteri de racionalitat.
El comentarista del Financial Times, Wolgang Münchau, escriu el
18 de juliol de 2011: “Aquesta no és una crisi que afecti un sol petit
país, com Grècia. Tampoc és una crisi originada per les agències de
rating o pels especuladors. Aquesta és una crisi sistèmica de la unió
monetària europea, d’una unió monetària que rebutja ser també una
unió fiscal. El ministre italià Giulio Tremonti ha comparat Angela
Merkel a una passatgera de la primera classe del Titànic i té raó. La
UE afronta decisions crítiques els propers dies.”
Irwin Stelzer, del Wall Street Journal, escriu el 18 de juliol de
2011: “El problema del ministre d’economia alemany, Schäuber, és
que, d’una manera o una altra, la preservació de l’eurozona requerirà
transferències massives de diners del nord —bàsicament Alemanya—
cap al sud, quan generacions de polítics alemanys han promès que
això no succeiria... Això deixa obertes tres alternatives: 1) anar de crisi
en crisi, 2) permetre els defaults (fallides), i 3) deixar que els països
mediterranis abandonin l’euro.” Richard Barley, també del WSJ, escriu
el mateix dia: “L’alternativa a l’emissió de bons per part de l’eurozona
és el trencament de l’eurozona.”
La Vanguardia, 17 de juliol (Andy Robinson, Trias de Bes, Dimitri
Papadimitrou):
Els líders europeus s’han adonat que Grècia no pot pagar el seu
deute, tal com reconeix Jean Pisani-Ferry del think tank Bruegel de
Brussel·les. No és una crisi de liquiditat, que també, sinó sobretot
una crisi de solvència. Una crisi de liquiditat es resol mitjançant més
crèdits. Una crisi de solvència es resol facilitant una moratòria sobre
els crèdits ja concedits. Hi ha molta por que el default grec activi la
xarxa laberíntica de les assegurances anti-default (credit default swaps,
CDS). Cada vegada més l’emissió de bons europeus es veu com la
gran esperança per a superar la situació.

Problemes terminològics o manipulació del llenguatge: quan es
parla de rescat es vol dir “assumpció de l’impagament del país veí”;
mercats vol dir “conjunt d’operadors que defensen els interessos dels
petits i grans estalviadors”; prima de risc “camufla la cobardia de la
clase política i de les institucions en no adoptar els ajustaments i les
reformes necessàries”. Segons Trias de Bes, “Alemanya té raó, que
cada inversor perdi el que li toqui en base als riscos que ha contret”.
Dimitri Papadimitrou, economista grec del Levy Economics Institut de
Nova York, pensa exactament el contrari i declara que Alemanya és
una de les arrels de la crisi i que el Banc Central Europeu hauria de
proporcionar tota la liquidesa necessària per superar els problemes,
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emetent eurobons i generar més inflació per combatre l’espiral de
deute i deflació.
20 de juliol: “El País” / “Frankfurter Allgemeine Zeitung” / “The Economist”
Els cinc savis que aconsellen en matèries econòmiques el govern
alemany aconsellen deixar caure Grècia en suspensió de pagaments,
amb la qual cosa el deute grec baixaria del 160 per cent al 106 per
cent del PIB.
La zona euro presenta un quadre macroeconòmic millor que el
dels Estats Units. El que li manca a la UE és un pressupost federal,
institucions financeres adequades de distribució de renda i absorció
dels shocks econòmics, així com una governança política comuna.
L’FMI aconsella a la UE una més gran governança econòmica.
Opinions abans de la cimera de la zona euro
Mario Monti (president de la Universitat Bocconi de Milà i excomisari europeu) i Sylvie Goulard (membre del Parlament Europeu i
rapporteur sobre governança econòmica de la UE) al Financial Times:
cal emetre bons europeus per salvar la situació, sense eurobons serà
molt difícil trobar una solució a l’actual crisi.
Joseph Stiglitz (premi Nobel d’economia 2001): el problema és més
polític que econòmic. Si Europa emet eurobons, la crisi serà superable.
L’altra cosa que cal fer és restaurar el creixement econòmic.
Geoffrey T. Smith (Wall Street Journal): Angela Merkel s’enfronta a
un dilema: 1) si rebutja una extensió massiva de les institucions de la
UE de cara a una ajuda mútua, el caos es pot instal·lar a l’eurozona
i a l’economia global, 2) si accepta, haurà traït les promeses fetes a
l’electorat alemany des de 1991. Sembla que la situació requereix una
socialització dels deutes si volem evitar el desastre.
Juan José Toribio, professor d’economia de l’IESE, diu que existeixen dues postures davant la crisi de la perifèria de l’Eurozona
(Comentarios de Coyuntura Económica, IESE, juliol 2011): una que
secunda el rescat i una altra que el rebutja. I cadascuna d’aquestes
dues postures s’enfronta en cadascun dels sis grans temes que es
troben sobre la taula:
1) Necessitat de plans de salvament formalitzats. Els seus defensors
argumenten que les dificultats dels perifèrics també afecten la resta
de l’Eurozona i que, per tant, els seus problemes ho són del conjunt
i que l’euro està en joc. El comitè de savis del govern alemany, en
canvi, diu que l’euro no està en joc i que cada país ha de fer els
deures que li pertoquen.
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2) Lideratge dels programes de salvament. Alguns defensen que
han de ser liderats per la UE, d’aquí la creació de la Facilitat Europea d’Estabilitat Financera (FEEF) i del futur Mecanisme Europeu
d’Estabilitat (MEE) a partir del 2013. A tot això, caldria afegir els
eurobons secundats per tots els països de la UEM i el Banc Central hauria d’actuar més activament en les operacions de rescat. Els
detractors d’aquesta postura diuen que ja existeix l’FMI i els seus
EFFAS (Extended Fund Facility Arrangements), que la UEM mai va
ser concebuda com una unió de transferències i que el BCE s’hauria
de quedar al marge.
3) Aportacions. Els defensors són partidaris d’augmentar-los tant
com calgui. Els detractors argumenten que això significa un xec en
blanc als països incomplidors.
4) Prioritat al deute procedent de l’eurozona. Uns diuen que ha
de tenir caràcter preferencial, altres que no.
5) Tenedors de bons al rescat. Uns diuen que sí i uns altres que
no. Els darrers diuen que una reestructuració del deute equival a un
impagament parcial (default).
6) Com evitar el contagi a altres països. Uns diuen que a través
d’ajudes massives, altres que fent els deures (ajustaments i reformes
estructurals). En defensa d’aquests darrers hi ha el Pacte per l’Euro,
sobre el qual encara no hi ha un acord definitiu. Si fan els deures,
els països BIS (Bèlgica, Itàlia i Espanya) s’haurien de descontagiar
dels PIG (Portugal, Irlanda i Grècia). El professor Toribio és clarament
partidari que els països BIS facin els deures, una vegada fracassats
els “ingenus plans de suport keynesians”.
Els acords adoptats a la cimera de la zona euro celebrada el 21 de
juliol de 2011
— Adopció d’un segon rescat per a l’economia grega amb un
paquet total d’ajudes de 159.000 milions d’euros, dels quals
109.000 són aportats pels socis europeus (vegeu Alemanya en
primer lloc, per la qual cosa alguns analistes polítics consideren
que Angela Merkel amb aquest acord s’ha fet el seu hara-kiri
polític a Alemanya i ha demostrat la seva talla d’estadista
europea) i pel Fons Monetari Internacional i la resta, fins a
50.000 milions, pel sector privat (tal com demanava Angela
Merkel).
— Per tercera vegada des de maig de 2010, els socis de Grècia
han suavitzat les condicions de l’anterior préstec (primer rescat)
de 110.000 milions d’euros, reduint des del 4,5 per cent al 3,5
per cent el tipus d’interès —dos punts més que el tipus del
BCE— i ampliant de set a quinze anys el termini d’amortitza131

ció. Els altres dos països rescatats, Irlanda i Portugal, rebran
un tracte similar.
— En la participació del sector privat, 12.600 milions d’euros
vindran de la recompra de bons grecs en el mercat secundari
per part de les entitats bancàries (bancs i asseguradores). El
sector privat assumirà una pèrdua del vint per cent respecte
al valor nominal dels bons grecs. Es tracta d’una participació
voluntària del sector privat.
— Es potencia i s’activa el paper del Fons Europeu d’Estabilitat
Financera (FEEF), de tal manera que el president francès
Sarkozy ha declarat que “això equival a la creació d’un Fons
Monetari Europeu”. No s’ha fet un salt federal, però gairebé,
en contra de les expectatives de l’electorat alemany i de les
seves pors que la UEM es converteixi en una “unió de transferències” (dels contribuents alemanys als malgastadors del
sud d’Europa). El FEEF podrà prestar als països en dificultats
perquè aquests països recomprin el seu deute en el mercat
secundari. El deute grec, per exemple, cotitza actualment al
quaranta per cent en el mercat secundari. Això va contra els
especuladors. La flexibilitat del FEEF s’estèn a la concessió
de crèdits preventius per recapitalitzar bancs de països no
rescatats (Espanya, Itàlia...).
— Grècia rebrà ajudes importants via fons estructurals europeus
(es parla d’un Pla Marshall europeu per a Grècia, que posi les
bases del seu creixement econòmic futur).
— Compromís d’arribar a un acord sobre governança europea per
a reformar el Pacte d’Estabilitat i Creixement abans d’agost.
— Solemne promesa de la resta d’estats (Grècia a part) de pagar
deutes a temps i de reduir dèficits. “Cap altre país de l’eurozona deixarà de pagar el seu deute” (això apunta a Espanya i
altres països). Sarkozy: “el que farem per Grècia no ho farem
per cap altre país de l’eurozona”.
— Els caps d’estat i de govern han pres mesures excepcionals
davant d’una situació molt greu centrada en Grècia.
Valoracions:
— Angela Merkel: “Europa ha demostrat que ha estat a l’altura
del repte.”
— Diversos analistes: la UE només reacciona quan té el precipici al davant; s’ha fet un pas endavant cap a la unió política
i la unió fiscal; és un arranjament transitori, els problemes
de fons subsisteixen; s’ha aconseguit evitar el trencament de
l’eurozona entre els països del nord (sòlids) i els del sud i
perifèrics (malgastadors).
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— Financial Times: victòria d’Angela Merkel; per primera vegada
des de la creació de l’euro es produeix un default de bons
europeus (els grecs).
— Wall Street Journal: solució obscura i confusa; cadascun dels
implicats s’emporta cap a casa alguna cosa, però això no resol
els problemes de fons de l’eurozona.
Reacció positiva dels mercats: les borses van a l’alça, l’euro es revalua davant del dòlar, baixen les primes de risc a Espanya, Itàlia, etc.
Dies posteriors a l’acord: tornen les incerteses
No semblen resoltes incògnites importants: 1) segons Paul de
Grauwe, els líders europeus no han donat els recursos al Fons Europeu d’Estabilitat Financera perquè puguin intervenir en el mercat
secundari si esclata una nova crisi amb Itàlia o Espanya, per això és
gairebé segur que tindrem més crisis, 2) el cas grec s’ha considerat
com excepcional, però el cert és que Irlanda i Portugal es poden trobar necessitats d’un mateix tractament (La Vanguardia, 25 de juliol).
L’agència Fitch qualifica el deute grec de deute escombraria, el
pitjor del món. L’agència Moody’s considera el deute grec en període
d’impagament parcial. Els mercats tornen a desconfiar del deute grec
i tornen a atacar els deutes espanyol i italià. El bo espanyol cotitza
per sobre del sis per cent (326 punts bàsics de diferencial amb el
bund alemany) i el diferencial del deute italià amb el bund alemany
s’enfila als 289 punts bàsics. Els mercats també desconfien dels Estats
Units, que podria entrar en suspensió de pagaments si no arriba a
un acord tranquil·litzador sobre el seu deute abans del 2 d’agost. L’or
es dispara com a valor refugi.
Alfred Pastor, professor de l’IESE (La Vanguardia, 24 de juliol),
considera que la solució definitiva consistiria a emetre eurobons.
Aquests estabilitzarien la situació en oferir als inversors una raonable
seguretat de recuperar el seu diner i donarien temps que els programes
d’ajustament i les reformes estructurals encaminades a millores de
productivitat produïssin els seus efectes. El problema és que Alemanya
no ho accepta, car veuria encarit el seu deute. Però Alemanya hauria
d’entendre que l’alternativa és molt pitjor: el trencament de l’eurozona,
Alemanya en sortiria com la gran perjudicada. El més dolent de tot
és que la decisió d’emetre eurobons corre molta pressa.
2 d’agost del 2011: la prima de risc espanyola s’enfila per sobre
dels 400 punts bàsics amb relació al bund alemany. Es parla de
dimarts negre. El terratrèmol financer també afecta de manera molt
directa Itàlia i de més lluny França i Bèlgica. La premsa econòmica
internacional opina que Espanya ja no disposa del seu destí i que
el risc de ser rescatada és alt. S’estima que els mercats voldrien un
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fons europeu dotat amb dos bilions i mig d’euros i que només això
els podria tranquil·litzar.
22 d’agost del 2011: Angela Merkel rebutja la possibilitat d’emetre
eurobons i insisteix que cada estat membre de la zona euro ha de
posar la seva casa en ordre i fer els seus propis deures.
Peter Spiegel al Financial Times del 22 d’agost del 2011 considera
que la salvació consisteix a crear una vertadera unió econòmica centrada al voltant d’Alemanya, i que les darreres propostes de Trichet (un
ministre de finances europeu), Sarkozy (un vertader govern econòmic
europeu) i Osborne, ministre britànic de finances (unió fiscal), no es
podran continuar ignorant per molt de temps.
2.8. Un

nou sistema de governació econòmica

La crisi financera i econòmica ha posat de manifest l’existència de
problemes fonamentals i de tendències insostenibles en molts països
membres de la UE. També ha posat en relleu l’alt nivell d’interdependència de les economies dels països de la UE. La UE ha arribat a
la conclusió que una més gran coordinació econòmica ha d’ajudar
a fer front a aquests problemes i a estimular el creixement i l’ocupació
en el futur, i així ha arribat a establir un nou sistema de governació
econòmica basat en tres pilars:
1. Fixar una nova agenda econòmica dotada d’un nivell més
elevat de supervisió
2. Garantir l’estabilitat de l’euro
3. Millorar el sistema financer
Al mes de maig de 2011, la Comissió Europea anunciava que
la UE havia adoptat un nou sistema de governació econòmica que,
segons la Comissió, suposava un “important pas endavant” i que era
una resposta a la crisi financera internacional i al seu impacte sobre
l’economia de la UE. D’aquesta manera, la UE era fidel a la seva
estratègia inicial, dissenyada per Jean Monnet, d’anar avançant “a
cops de crisi”.
Les mesures adoptades pretenen reforçar la coordinació econòmica
i pressupostària a la UE i al conjunt de la Zona Euro. D’aquesta manera, es vol corregir el desequilibri existent entre els dos components
de la UEM (Unió Econòmica i Monetària): la vessant econòmica i
la vessant monetària. Les decisions han de garantir que els estats
membres coordinin més estretament les seves polítiques econòmiques,
cosa essencial segons ha demostrat la crisi. Així les economies interdependents dels estats membres estaran més ben situades en el camí
desitjat de creixement i ocupació.
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La nova governació econòmica es basarà sobre tres principals
accions per afrontar la crisi:
1. Reforçar el programa econòmic comú amb una major supervisió per part de la UE:
—S’han acordat prioritats econòmiques per a la UE (Estratègia
Europa 2020 o programa econòmic comú de la UE amb prioritats i
objectius per a la UE i els seus estats membres, Estudi Anual Prospectiu sobre el Creixement amb prioritats d’acció per als propers divuit
mesos i Pacte per l’Euro Plus que estableix compromisos addicionals
per als països signataris).
—Hi haurà un reforçament de la supervisió exercida per la UE
sobre les polítiques econòmiques i pressupostàries (nous instruments,
sistema de sancions).
—Es debatran les prioritats econòmiques i les polítiques pressupostàries cada any en el mateix moment (el nou marc de coordinació és l’anomenat Semestre Europeu; durant el primer semestre de
cada any se celebraran debats paral·lels sobre el programa econòmic
de la UE basats en l’Estudi Prospectiu Anual sobre el Creixement
presentat per la Comissió el mes de gener i sobre les prioritats dels
estats membres presentades en els seus programes nacionals a la
primavera; al mes de juny es dirigiran recomanacions específiques
als països a temps per a la seva incorporació a la política econòmica
i als pressupostos de l’any següent).
2. Salvaguardar l’estabilitat de la zona euro. L’any 2010 s’han creat
mecanismes provisionals de suport per a fer front a la crisi del deute
sobirà (fons de rescat de les economies de Grècia, Portugal o Irlanda), que seran substituïts l’any 2013 per un mecanisme permanent: el
Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEE), en estreta cooperació amb
el Fons Monetari Internacional (FMI).
3. Restauració del sector financer. Establiment de noves normes
i de nous organismes.
La Comissió Europea ha presentat el mes de maig de 2011 un
document sobre governació econòmica que desenvolupa l’anterior i
que s’estructura en tres parts (22):
1. Més supervisió per part de la UE
2. Salvaguardar l’estabilitat de la zona euro
3. Restauració del sector financer
1. Més supervisió per part de la UE
S’estima que la manca de governança econòmica ha fet la UE
més vulnerable a l’hora d’esclatar la crisi. Aquesta manca es vol suplir amb l’anomenada Estratègia Europa 2020, aprovada pel Consell
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de la UE el mes de juny de 2010. Aquesta estratègia es descompon,
a la vegada, en tres parts: a) Un programa econòmic comú; b) Un
marc reforçat de supervisió, i c) Procediments de decisió i seguiment.
a) L’Estratègia Europa 2020 és el programa econòmic comú de
la UE. Fixa cinc objectius per a l’any 2020: el setanta-cinc per
cent de la població entre vint i seixanta-quatre anys d’edat ha
d’estar ocupada, el tres per cent del PIB ha d’invertir-se en
I+D, consecució dels tres vint per cent en política energètica
(vint per cent de reducció d’emissions de Co2, vint per cent
d’eficiència i d’estalvi energètic i vint per cent de més energies
renovables), abandonament prematur de l’escolaritat inferior al
deu per cent, com a mínim un quaranta per cent dels joves
amb títol o diploma, reduir el risc de pobresa en vint milions
de persones.
		 L’Estratègia Europa 2020 també estableix set iniciatives emblemàtiques, deu prioritats concretes per 2011, tres accions
prioritàries per garantir l’estabilitat macroeconòmica, quatre
accions prioritàries per garantir les reformes estructurals,
diferents mesures de foment del creixement, Pacte Euro Plus
sobre mesures addicionals de caràcter estructural centrat en
quatre àrees: competitivitat, ocupació, finances públiques i
estabilitat financera, etc. Cada estat membre de la UE haurà
de preparar el seu pla nacional al respecte.
b) La UE supervisarà els diferents plans nacionals d’estabilitat i
de convergència, que respectaran el ja existent Pla d’Estabilitat
i Creixement.
c) Es posa en marxa l’anomenat Semestre Europeu (el primer
semestre de cada any): el mes de gener els estats reben les
orientacions de la Comissió, el Consell econòmic de primavera
la UE examina els plans nacionals en preparació, presentació
dels programes nacionals (reforma i estabilitat) els mesos d’abril
i maig, el mes de juny els estats reben les recomanacions de
la Comissió.
2. Salvaguardar l’estabilitat de la zona euro
S’estableixen els següents mecanismes:
— Mecanisme de préstecs bilaterals per a Grècia
— Mecanismes temporals de 500.000 milions d’euros (2010-2013):
Mecanisme Europeu d’Estabilitat Financera (MEEF) i Fons
Europeu d’Estabilitat Financera (FEE)
— Programa d’ajuda a Irlanda
— Ajuda financera a Portugal
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— Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEE) a partir de l’1 de
gener de 2013
— Modificació del Tractat de la Unió Europea (TUE) per a permetre l’anterior
3. Restauració del sector financer
— Establiment d’una nova estructura de supervisió financera a
través de la Junta Europea de Risc Sistèmic (JERS). Aquesta
estructura es complementa amb la creació de tres autoritats
europees de supervisió sectorial: l’Autoritat Bancària Europea
(ABE), amb seu a Londres, l’Autoritat Europea d’Assegurances
i Plans de Jubilació (AEAPJ), amb seu a Frankfurt, i l’Autoritat
Europea de Valors i Mercats (AEVM), amb seu a París.
— Establiment de normes més estrictes sobre capital de bancs,
empreses d’inversió i companyies d’assegurances.
— Creació de proves de resistència per als bancs (stress tests).
La guia sobre els principals termes de la nova governació econòmica se centra sobre els conceptes següents:
— Estudi Prospectiu Anyal sobre Creixement (EPAC)
— Pacte per a l’Euro Plus
— Estratègia Europa 2020
— Fons Europeu d’Estabilitat Financera (FEEF)
— Mecanisme Europeu d’Estabilitat Financera (MEEF)
— Semestre Europeu
— Procediment de Dèficit Excessiu (PDE)
— Programes Nacionals de Reforma (PNR)
— Programes d’estabilitat o de convergència
— Pacte d’Estabilitat i Creixement (PEC)
2.9. Un

nou sistema de governació financera

Com a conseqüència de la crisi financera internacional començada
l’any 2007 i partint del convenciment que al seu origen s’hi trobava
una manca de regulació adequada del sistema financer, la UE s’ha
dotat, conseqüentment, com avançàvem en l’apartat anterior, d’un nou
Sistema Europeu de Supervisió Financera, dins del qual destaquen tres
autoritats sectorials, així com una Junta Europea de Risc Sistèmic.
L’objectiu fonamental del sistema és assegurar que les regles d’aplicació al sistema financer s’implementin adequadament, amb el fi de
preservar l’estabilitat financera. Es tracta de fomentar la confiança en
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el sistema financer i garantir una protecció adequada als consumidors
de serveis financers. Les tres autoritats sectorials són les següents:
1) L’Agència Bancària Europea (ABE) (European Banking Authority,
EBA), amb seu a Londres, que va ser fundada el dia primer de gener
de 2011. L’EBA contribuirà a assegurar un alt nivell de regulació i
supervisió del sistema bancari, que sigui efectiu i consistent a tota
la UE. Promourà, a més, l’estabilitat del sistema financer, la transparència dels mercats i dels productes financers i la protecció dels
dipositants i dels inversors. Igualment, subministrarà assessorament a
les autoritats de la UE en temes bancaris, de sistemes de pagaments i
de regulació i supervisió de les entitats de diner electrònic, així com
en assumptes relatius al govern corporatiu de les entitats, auditoria i
informació financera.
2) L’Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM) (European
Security and Markets Authority, ESMA), amb seu a París, encarregada
d’impulsar la convergència regulatòria i supervisora en els mercats
de valors europeus en àrees com la inversió col·lectiva, els processos d’emissió i negociació de valors o la protecció dels inversors
i normes de conducta de les entitats. Millora la coordinació entre
els reguladors dels diferents països europeus, assessora la Comissió
Europea i treballa en la implementació de la legislació comunitària
en els països de la UE.
3) L’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació
(AEAPJ) (European Insurance and Pensions Authority, EIPA), amb
seu a Frankfurt, responsable de controlar les activitats d’assegurances,
reassegurances i pensions de jubilació.
La Junta Europea de Risc Sistèmic (JERS) és un organisme independent de la UE encarregat de vetllar per la salvaguarda general
de l’estabilitat financera mitjançant l’exercici de la supervisió macroprudencial en l’àmbit comunitari. El seu cap és el president del Banc
Central Europeu (BCE).
2.10. Perspectives

de la

UE

a l’endinsament del segle xxi

Camins de superació de la crisi del deute sobirà. ¿Cap a una veritable
unió econòmica i monetària?
Segons l’economista belga Paul de Grauwe, “una unió monetària
crea problemes col·lectius. Quan un govern pateix una crisi de deute,
és probable que això tingui importants repercussions sobre els altres”.
El disseny de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) va ser incomplet: va tractar d’evitar el problema del viatger sense bitllet, sense
aconseguir-ho, i va deixar sense resoldre el problema que preocupa
138

a mitjan 2011: com fer front a la solvència d’un govern que ha perdut la possibilitat de fer-ho per si sol. Per això calen mecanismes de
rescat del deute sobirà, similars als que el Fons Monetari Internacional (FMI) ha aplicat tantes vegades en el cas de països emergents
(Argentina, etc.) i també en el cas de Grècia. Als complidors finesos
i alemanys els desagrada haver de socórrer els malgastadors grecs,
però han de comprendre que el problema és de tots. ¿S’imposarà al
final el sentit comú i la bona voluntat per guanyar una batalla en la
qual, fins a mitjan 2011, duen avantatge la manca de col·laboració i
la histèria col·lectiva?
L’opinió de l’economista català Jordi Galí és oposada a la de Paul
de Grauwe. Segons Galí, el que cal és eliminar les possibilitats de
bail-out i prohibir els rescats col·lectius en el marc de l’eurozona.
Segons un altre economista català, Francesc Granell (23), la situació
econòmica a Europa és més bona que als Estats Units o al Japó (el
deute de l’eurozona és del vuitanta-vuit per cent del seu PIB, mentre
que el deute nord-americà és del cent per cent) i la crisi de l’euro
pot acabar suposant la gran oportunitat de fer un gran pas endavant
en el procés d’integració europea, tal com ja es recull ab initio en el
mètode funcionalista d’integració que va crear el francès Jean Monnet.
Granell creu que actualment s’esdevé a l’interior de la UE un neofuncionalisme reactiu com a conseqüència de la crisi del deute sobirà. La
crisi impulsa la integració. Ho demostra la constatació de tres fets:
1) El Banc Central Europeu (BCE) ja s’ha convertit en un banc
federal, que està jugant un paper determinant en la crisi.
2) S’ha creat un Consell Europeu de Risc Sistèmic, encapçalat
pel president del BCE.
3) S’han establert tres sistemes de supervisors financers —un
per a la banca a Londres, un per als valors a París i un tercer per
a pensions i assegurances a Frankfurt—, tots ells coordinats per un
Comitè europeu de supervisors financers.
Tot això vol dir que s’està creant un veritable govern econòmic
europeu i no pas solament una governança o governació europees.
Una altra cosa és que el sistema és essencialment intergovernamental
i no pas comunitari, com voldrien les institucions europees, principalment la Comissió.
A tot l’anterior, cal afegir que el Fons Monetari Internacional
(FMI) està col·laborant per primera vegada amb la UE (rescat de
Grècia, etc.); que es crearà a partir del 2013 un Mecanisme Europeu
d’Estabilitat, prèvia minireforma del Tractat de Lisboa, tot superant
el Fons Europeu d’Estabilitat Financera creat per ajudar Irlanda, Por139

tugal i Grècia; que s’ha establert un mecanisme sofisticat de control
pressupostari dels Estats Membres de la UE (Semestre Europeu, etc.).
Les mancances són importants, particularment el fet que el pressupost europeu és raquític (aproximadament l’1% del PIB).
Malgrat totes les ineficiències, el professor Granell considera que
la zona euro és sòlida i que tots plegats “ens hauríem de tranquil·
litzar” i no fer tant de cas de la histèria mediàtica en relació amb la
crisi de l’euro. La propera presidència de la UE serà polonesa (juliol
2011-desembre 2011), i tenim la sort que Polònia és un país de gran
vocació i tradició europees, que va econòmicament bé i que és un
ferm candidat a l’entrada a l’euro.
La visió optimista de Granell és compartida per altres analistes,
com Simon Nixon, del Wall Street Journal, quan declara que la solució de la crisi del deute sobirà a Europa està a l’abast de la mà, car
només caldria aplicar amb eficàcia les noves mesures adoptades en
matèria de governança econòmica i financera, especialment les contingudes en els arranjaments coneguts com el Six Pack (sis paquets
de mesures) que hem exposar en l’apartat dedicat a la governança
econòmica dins de la UE. Aquest Six Pack és el que ha de substituir
el desacreditat Pacte d’Estabilitat i Creixement.
La promesa de la presidència polonesa
Polònia es fa càrrec de la presidència semestral de la UE el primer
de juliol del 2011. És la primera presidència europea de Polònia, ha
dedicat molt d’esforç a la seva preparació. Pretén superar els resultats d’anteriors presidències, com l’espanyola, la txeca o l’hongaresa.
Polònia es troba en una situació econòmica optimista i de clar creixement econòmic. La seva adhesió a la UE és considerada pel poble
polonès com l’èxit més remarcable de la seva política exterior recent.
Les relacions de Polònia amb Alemanya són excel·lents. Polònia està
disposada a entrar a la zona euro tan aviat com li sigui possible i
a reaccionar amb eficàcia contra els reptes recents, especialment el
repte de la crisi del deute sobirà europeu. Tot plegat constitueix un
factor d’esperança de cara al futur tant de la UE com de la UEM.
¿Cap a una unió política, uns Estats Units d’Europa?
Una opinió generalitzada entre els analistes polítics és que la UE
ha d’actuar en el món amb una sola veu i arribar a ser un veritable
actor global o, en cas contrari, acceptar la seva progressiva irrellevància entre les veritables potències del segle xxi (24). Tots reconeixen també que la UE ha estat un gran èxit històric, ha reconciliat
antics enemics i ha garantit la pau a Europa. La UE és l’experiment
d’integració regional més reeixit que es coneix, és una de les regions
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més pròsperes del planeta, la vida per a molts europeus és exquisidament civilitzada, però el que és preocupant és la manca d’una
resposta comuna als problemes del món. I això vol dir essencialment
que li manca una política exterior i una política de defensa realment
comunes. S’ha vist clar en el conflicte de Líbia, quan Alemanya no
ha seguit la voluntat d’intervenció de francesos i britànics i es veu
actualment amb la resposta insegura a la crisi del deute sobirà i de
la zona euro en general. La UE ja està pagant els errors comesos
durant la primera dècada de funcionament de l’euro i pot acabar
pagant encara un preu més alt si no fa front a la crisi monetària
actual i a les queixes dels Estats Units en relació amb la contribució
militar europea als esforços bèl·lics en conflictes com el de Líbia o
Afganistan (explosió de la zona euro i retirada militar d’Europa per
part dels Estats Units).
2.11. Perspectives

financeres

2014-2020

de la

UE

A finals de juny del 2011, la Comissió Europea ha presentat la
seva proposta pressupostària corresponent al període 2014-2020 (25).
La Comissió, la resta d’institucions europees implicades i els estats
membres de la UE tenen temps fins al mes de desembre de 2012
per arribar a un acord. No serà fàcil, car la proposta de la Comissió
significa un augment de despeses d’un 5% en termes reals, comparat
amb el període pressupostari anterior (2007-2013). Això voldria dir que
els pagaments passarien de 925.500 milions d’euros a 972.400 milions
d’euros (1,39 bilions de dòlars). La Comissió proposa augments en
infraestructures, recerca i desenvolupament, educació, canvi climàtic
i ajuts a les regions més pobres, així com un modest augment dels
recursos destinats a la PAC (Política Agrícola Comuna).
La posició de la Comissió xoca frontalment amb les opinions dels
estats membres contribuents nets al pressupost comunitari (vegeu
el quadre núm. 23), desitjosos de congelar el pressupost en termes
reals. Per la seva banda, el Regne Unit troba la proposta de la Comissió “completament no realista”. El portaveu del govern britànic
ha declarat que “són massa diners, la Comissió no té en compte la
situació d’ajustaments dels estats europeus confrontats a la pitjor crisi
econòmica dels darrers setanta anys”.
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Quadre 23
Pressupost de la UE
Contribuents nets i receptors nets

Estat

Contribució
a la UE

Total UE
105.259,5 m
Alemanya
22.218,4 m
França
17.303,1 m
Itàlia
14.359,4 m
Regne Unit
13.739,9 m
Espanya
8.957,2 m
Països Baixos
5.552,9 m
Bèlgica
4.035,2 m
Polònia
2.099 m
Suècia
2.832 m
Àustria
2.308 m
Dinamarca
2.130,8 m
Grècia
1.882,6 m
Finlàndia
1.544,8 m
Portugal
1.443 m
Irlanda
1.341,2 m
R. Txeca
932,3 m
Hongria
1.003,1 m
Romania
Eslovàquia
393,1 m
Eslovènia
299,9 m
Luxemburg
241,4 m
Bulgària
Lituània
221,9 m
Letònia
115,2 m
Xipre
144,5 m
Estònia
100,7 m
Malta
57,4 m

100%
21,11%
16,44%
13,64%
13,05%
8,51%
5,28%
3,83%
1,99%
2,69%
2,19%
2,02%
1,79%
1,47%
1,37%
1,27%
0,89%
0,89%
0,37%
0,29%
0,23%
0,21%
0,11%
0,14%
0,10%
0,05%

Despesa
de la UE

106.575,5
12.242,4
13.496,2
3.922,3
8.294,2
12.853
2.190,4
5.625,1
5.305,6
1.573,4
1.830,1
1.501,9
6.833,7
1.280,4
3.634,8
2.461,8
1.330
1.330
693,1
696,2
406
1.194,8
360,6
799,8
402,6
239,6
300
157

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

100%
11,49%
12,66%
10,25%
7,78%
12,09%
2,06%
5,28%
4,98%
1,48%
1,72%
1,41%
3,41%
1,20%
3,41%
2,31%
1,25%
1,25%
0,65%
0,65%
0,38%
1,12%
0,34%
0,75%
0,24%
0,22%
0,28%
0,14%

Saldo net
en milers
de milions

0
-86
-51
-46
-57
+2,2
-24
+6,4
+65
-11
-8,5
-7,2
+25
-3,7
+17
+0,6
+22
+24
+25
+11
+2,9
+7,7
+9,7
+7,3
+4,6
-0,1
+3,2
+0,5

Font: Financial Times, 30 de juny 2011

La Comissió també ha dit que pressionarà per tal d’aconseguir
l’aprovació de dos nous impostos: un sobre les transaccions financeres
i un altre que substitueixi l’anterior basat en el valor afegit (contribució dels estats a través de l’IVA o Impost sobre el Valor Afegit),
una mena d’IVA europeu. El Regne Unit ja s’ha manifestat també en
contra d’aquests dos nous possibles impostos.
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Altres aspectes pressupostaris candents són les devolucions pressupostàries al Regne Unit (xec britànic) i als Països Baixos.
En definitiva, la batalla pressupostària està servida per als pròxims divuit mesos. No es presenta certament fàcil, sobretot tenint en
compte que els temes fiscals requereixen en la gran majoria de casos
la unanimitat dels estats membres de la UE.
Segons la mateixa Comissió Europea (25), el marc pressupostari
proposat es focalitza en l’acompliment dels objectius del programa
Europa 2020. El pressupost de la UE representa aproximadament
només l’1 per cent del PIB dels estats membres de la UE i només al
voltant de l’1/50 del pressupost dels estats membres. Es tracta d’un
pressupost molt orientat a les inversions més que no pas al consum.
És un pressupost que apunta a la vida de la gent i a la recuperació
de l’economia. El pressupost dedica a la Política de Cohesió 376.000
milions d’euros, dels quals se’n destinen 40.000 a la Facilitat Connecting Europe (xarxes energètiques, de transport i de tecnologies de
la informació). 80.000 milions van destinats a recerca i innovació i
15.200 a educació i formació professional. A l’agricultura i el medi
ambient es destinen 371.000 euros. 4.100 van a seguretat, 3.400 milions a polítiques d’immigració i asil. 70.000 milions van a polítiques
exteriors, dels quals 16.000 a la política de veïnatge i 20.600 a desenvolupament i cooperació.
2.12. “Europa 2020”
El programa Europa 2020, al qual ja s’ha fet referència anteriorment, és conseqüència del fracàs de l’Agenda de Lisboa (2000-2010) i
pretén ser l’estratègia de creixement europeu per a la dècada 2011-2020.
En paraules del president de la Comissió Europea, Durao Barroso,
“volem que la UE es converteixi en una economia intel·ligent, sostenible i inclusiva... tot apuntant a alts nivells d’ocupació, productivitat
i cohesió social”. Concretament, la UE té una sèrie d’objectius (en
matèria d’ocupació, educació, innovació, inclusió social, clima i energia) a assolir l’any 2020. Cada estat membre de la UE ha adoptat les
seves pròpies fites en cadascuna d’aquestes àrees. Accions concretes
a escala global de la UE sostenen aquestes fites.
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Quadre 24
L’Europa 2020
Els cinc objectius de la UE per al 2020
1. Ocupació
El 75% de la població d’edats compreses entre els vint i els seixantaquatre anys ha d’estar ocupada.
2. I+D / innovació
El 3% del PIB de la UE (públic i privat) s’ha d’invertir en I+D / innovació.
3. Canvi climàtic / energia
Reducció d’emissions de Co2 en un 20% (o fins i tot en un 30% si les
condicions són favorables), per sota de les xifres de 1990.
20% de més energies renovables.
20% d’increment d’estalvi energètic.
4. Educació
Reduir l’abandonament prematur de l’escolaritat per sota del 10%.
Com a mínim un 40% dels joves amb títol o diploma.
5. Pobresa / exclusió social
Reduir el risc de pobresa i exclusió social almenys en vint milions de
persones.
Font: Comissió Europea

Dins del marc de l’estratègia Europa 2020 destaca la importància
dels objectius en matèria d’energia. La Comissió Europea ha publicat
una directiva al respecte, amb data 22 de juny de 2011.
Visions optimistes i pessimistes sobre el futur d’Europa
L’analista José Ignacio Torreblanca, de l’Institut Elcano, considera
que la UE s’està esquerdant per cinc motius fonamentals (Cinco razones por las que Europa se resquebraja) (27):
Un projecte sense força. El contrast amb l’optimisme del projecte
de fa una dècada és total. Fa una dècada: 1) l’euro es llença l’1 de
gener 1999, 2) s’adopta l’Estratègia de Lisboa, 3) s’amplia l’espai de
llibertat, seguretat i justícia, 4) es posa en marxa el procés per a l’elaboració d’un Tractat constitucional, 5) es llença el procés d’ampliació
més ambiciós de la història, 6) es posen els pilars d’una autèntica política exterior i de seguretat sota el lideratge de Javier Solana. Europa
no solament no provoca indiferència, sinó admiració i fins i tot certs
recels a Washington, Pequín o Moscou. Avui hi ha molta fatiga: fatiga
d’ampliació, fatiga d’integració política, fatiga econòmica i financera.
El Tractat de Lisboa, que se suposava que havia de salvar Europa de
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la paràlisi i introduir-la en el segle xxi, és un perfecte desconegut i
les seves consecucions són invisibles.
Crisi de valors i miopia política, absència de visió a llarg termini,
auge de la xenofòbia, crisi de l’euro, dèficit de la política exterior i
absència de lideratge.
La fi de la solidaritat, existència de lectures irreconciliables sobre
com afrontar la crisi de l’euro i en conseqüència com sortir-se’n. En
lloc de prendre el camí de l’aprofundiment de la Unió, el que es veu
és l’aplicació d’una lògica de vencedors i vençuts. Per aquest camí,
el deteriorament serà inevitable.
Absent del món, paràlisi de l’acció exterior, la resposta a les revoltes àrabs ha estat la gota que ha fet vessar el vas. Frustració amb
les noves institucions de política exterior del Tractat de Lisboa, en
especial amb el paper del president permanent del Consell, Herman
Van Rompuy, l’alta representant per a la Política Exterior, Catherine
Ashton, i el nou Servei d’Acció Exterior Europeu (SEAE). Aquesta
Europa es pot dividir, serà incapaç d’influir i quedarà abocada a
la irrellevància exterior, Europa deixarà de ser un actor de política
exterior creïble.
La rebel·lió de les elits. S’ha trencat el consens ciutadans-elits. A
la rebel·lió de les masses (no als referèndums) s’ha unit la rebel·lió
de les elits. El 63% dels alemanys han deixat de confiar en Europa
i un 53% no veu el futur del seu país vinculat a Europa. Característica clau de la nova Alemanya és la desconfiança cap a la UE, i és
evident que Europa no avançarà sense una Alemanya compromesa en
el projecte. En resum, existeix el perill que la UE es descompongui.
En contraposició a les tesis pessimistes, altres analistes consideren que el segle xxi serà un període de lideratge europeu en el món,
tal com assenyala, per exemple, Mark Leonard en el seu llibre Why
Europe will lead the xxist century (28). Els seus arguments es basen
essencialment en presentar la UE com un soft power (centrat en les
capacitats de negociació, influència i convenciment), en contraposició
al hard power (centrat en la força) dels Estats Units o d’altres potències, així com en la importància creixent d’una Euroesfera o gran
cercle format per països que giren al voltant del nucli dur de la UE.
Segons l’exministre espanyol d’Afers Exteriors Josep Piqué (29) l’eix
del creixement econòmic mundial s’ha desplaçat a l’Àsia emergent,
principalment la Xina, i Europa s’ha quedat a la perifèria del món.
El nou eix central passa per l’estret de Malaca. Per altra banda, l’absència d’un projecte polític impedeix que Europa avanci. Tenim una
unió monetària, però no pas encara una unió econòmica. La posició
d’Alemanya és fonamental. Fins ara ha jugat del tot generosament la
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carta europea, però darrerament ha aparegut una Alemanya alemanya
que defensa els seus propis interessos com sempre ho han fet França o el Regne Unit, per exemple. Els moments actuals són delicats
a Europa, i la crisi de l’euro és tot un símbol de les dificultats que
travessa el projecte d’integració europea.
2.13. Cooperació

transfronterera a la

UE

L’objectiu de la cooperació transfronterera entre zones o regions
contigües és desenvolupar centres econòmics i socials transfronterers
mitjançant l’aplicació d’estratègies comunes de desenvolupament.
La cooperació transfronterera té una llarga tradició a Europa (4).
El Consell d’Europa va fer seu aquest tipus de cooperació des dels
anys seixanta. L’any 1971 es va crear l’Associació de Regions Frontereres d’Europa (ARFE). La creació el 1988 del programa Interreg de
la UE per a l’oferiment d’ajudes financeres a determinades iniciatives
transfrontereres fou un dels impulsos més important a la cooperació
transfronterera. Actualment està en marxa el programa Interreg 4,
que comprèn el període 2007-2013. S’ha decidit que aquest darrer
programa recaigui sota la responsabilitat de la Comunitat de Treball
dels Pirineus (CTP), de la qual Andorra és membre fundador, que a
la vegada ha creat un consorci per a la seva gestió.
La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) es fundà a Pau
(França) el 4 de novembre de 1983. La formen vuit membres: l’estat
d’Andorra, tres regions franceses (Aquitània, Llenguadoc-Rosselló i
Migdia-Pirineus) i quatre comunitats autònomes espanyoles (Catalunya,
Aragó, País Basc i Navarra). La presidència de la CTP l’assumeixen
per ordre alfabètic els seus membres per un període de dos anys. La
CTP no s’ha pas caracteritzat al llarg de la seva vida precisament per
una gran eficàcia operativa.
L’any 1997 es van iniciar els treballs per a l’establiment de la
CTP en forma de Consorci. La possibilitat de constituir una entitat
de cooperació amb personalitat jurídica entre entitats regionals fou
prevista en el Tractat de Baiona, firmat per Espanya i França. L’any
2005 les comunitats autònomes i les regions franceses integrants del
CTP varen firmar el “Conveni interadministratiu de Cooperació Transfronterera per a la creació del Consorci de la CTP”. Aquest consorci
no comprèn el Principat d’Andorra, ja que no és signatari del Tractat
Hispanofrancès de Baiona ni és membre de la UE. Malgrat això, en
els mateixos estatuts del consorci està prevista la possibilitat d’associar-se amb Andorra i tant el Principat com la CTP estan buscant les
fórmules d’associació més convenients.
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La personalitat jurídica del consorci li permet dur a terme projectes comuns i gestionar davant de la UE o davant dels governs dels
seus respectius estats l’obtenció d’ajudes econòmiques en benefici de
l’àmbit territorial del consorci. Així se superen alguns dels obstacles
experimentats tradicionalment pels organismes europeus de cooperació
territorial. L’entrada en vigor del consorci no suposa la desaparició
de la CTP com a associació, que seguirà existint de forma paral·lela
segons el seu propi reglament d’organització i funcionament.
El Programa Operatiu “Espanya-França-Andorra 2007-2013”
Aquest Programa ve emmarcat en l’Objectiu de Cooperació
Territorial Europea i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). Disposa d’un pressupost total d’uns
257 milions d’euros. El finançament comunitari a través del Feder
suposa uns 168 milions d’euros, que representa un seixanta-cinc
per cent de la inversió total de la UE dedicada a l’Objectiu de
Cooperació Territorial Europea dins de la Política de Cohesió per
al període 2007-2013. El Programa afecta una població d’uns cinc
milions de persones. La densitat de població varia molt a l’àmplia
zona muntanyosa delimitada pels Pirineus. La zona elegible cobreix
una superfície de 74.000 km quadrats, que amb les zones adjacents
s’eleva a 146.000 km quadrats.
L’objectiu general de la cooperació transfronterera entre Espanya,
França i Andorra per al període 2007-2013 és reforçar la integració
econòmica i social de la zona transfronterera a través de la cooperació.
El nou programa es proposa impulsar la competitivitat, promoure la
cooperació i millorar les condicions socioeconòmiques i la integració
institucional a les regions frontereres. En el període actual la cooperació transfronterera se centra en:
— La cooperació econòmica, la innovació i el desenvolupament
del capital humà amb vista a la integració territorial.
— La protecció del medi ambient i la preservació del patrimoni
natural i cultural.
— La millora de la qualitat de vida gràcies a la reestructuració
territorial i al desenvolupament sostenible.
Dins d’aquest Programa, Andorra és l’única zona elegible fora
de la UE, i es podrà beneficiar d’un màxim del deu per cent de la
subvenció Feder, sempre que hi participin socis francesos i espanyols
i hi hagi interès comunitari.
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2.14. Canvis

a la política regional i de cohesió de la

UE

És important per a Andorra el seguiment dels canvis recents produïts a la política regional i de cohesió de la UE, que emmarquen el
que s’ha comentat en l’apartat anterior.
La situació abans del 2007
Abans de l’any 2007, hi havia en funcionament els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió.
Els Fons Estructurals tenien per objectiu combatre els desequilibris econòmics, socials i d’infraestructures de les regions incloses a
l’Objectiu 1, és a dir, regions amb una renda per habitant inferior al
setanta-cinc per cent de la mitjana comunitària. Els Fons Estructurals
eren quatre:
— El Feder, Fons Europeu de Desenvolupament Regional, creat
l’any 1976, que contribuïa fonamentalment a ajudar les regions menys desenvolupades i les que es trobaven en fase de
reconversió econòmica o patien dificultats estructurals.
— El Fons Social Europeu (FSE), creat l’any 1957, que intervenia
essencialment en el context de l’estratègia europea d’ocupació.
— El Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrícola (Feoga),
creat l’any 1962, que contribuïa al desenvolupament i a l’ajust
estructural de les zones rurals menys desenvolupades, augmentant l’eficàcia de les estructures de producció, transformació i
comercialització dels productes agrícoles i silvícoles.
— L’IFOP, o Instrument Financer d’Orientació Pesquera, creat l’any
1994, que donava suport a l’evolució estructural del sector de
la pesca.
El Fons de Cohesió va ser creat pel Tractat de Maastricht (1993),
i tenia per objectiu subvencionar actuacions en matèria de medi ambient i en matèria de xarxes transeuropees (transport, energia i comunicació). Els seus destinataris eren estats membres amb una renda
per habitant inferior al noranta per cent de la mitjana comunitària.
La situació a partir del 2007
Per al període 2007-2013, la dotació financera assignada a la
política regional és de 348.000 milions d’euros (278.000 per als Fons
Estructurals i 70.000 per al Fons de Cohesió). Això representa un
trenta-cinc per cent del pressupost comunitari, que suposa la segona
partida pressupostària en importància.
Els Fons Estructurals passen de quatre a dos: el Feder i el FSE.
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Els objectius tradicionals (Objectius 1, 2 i 3) passen a reconvertir-se en tres nous objectius:
— Objectiu Convergència.
— Objectiu Competitivitat regional i opcupació.
— Objectiu Cooperació territorial europea, que reforça la cooperació
transfronterera.
S’estableix un nou instrument de cooperació a escala comunitària: l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), dotada
de personalitat jurídica i aplicable a partir de l’1 de gener del 2007.
Els Programes d’iniciativa comunitària són els següents:
— Interreg IV (cooperació territorial).
— Urban (projectes urbans).
— Leader (desenvolupament rural) (passa a ser part del FEADER).
— Equal (lluita contra les discriminacions) (s’integra a la política
nacional dels estats membres).
Els tres nous Fons específics són els següents:
— Feaga o Fons Europeu Agrícola de Garantia.
— Feader o Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
— FEP o Fons Europeu de Pesca.
Cada estat membre actua dins d’un Programa Operatiu, dins del
qual designa una autoritat de gestió, una autoritat de certificació i
una autoritat d’auditoria.
2.15. La

nova política de veïnatge de la

UE

La nova política de veïnatge de la UE va néixer entre 2003 i
2004, en el context de la cinquena ampliació. La Comissió Europea va
proposar una nova política europea de veïnatge (PEV) amb l’objectiu
d’evitar l’aparició de noves línies divisòries entre la UE ampliada i
els seus veïns, i així consolidar l’estabilitat, la seguretat i el benestar
per a tots.
L’origen de la PEV és l’interès de la UE d’estar voltada de països
pròspers i estables, ja que donar suport al desenvolupament polític i
econòmic dels països veïns és la millor garantia de pau, seguretat i
prosperitat a llarg termini.
La UE ofereix als seus veïns una relació privilegiada, “everything
but institutions”, acostumava a dir l’anterior president de la Comissió
Europea, l’italià Romano Prodi.
La PEV és diferent del procés d’ampliació, encara que no prejutja
la relació que els veïns europeus puguin desenvolupar amb la UE en
un futur, de conformitat amb les disposicions del Tractat.
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La PEV primer va començar aplicant-se als països de l’est d’Europa
i darrerament també s’hi ha inclòs els mediterranis: Algèria, Armènia,
Azerbaidjan, Bielorússia, Egipte, Geòrgia, Israel, Jordània, Líban, Líbia,
Moldàvia, Marroc, Territori palestí ocupat, Síria, Tunísia i Ucraïna.
Andorra és un país veí de la UE, el seu territori està totalment
encerclat per territori comunitari europeu. Qualsevol política de veïnatge que defineixi la UE ha de ser, per tant, forçosament de d’interès
d’Andorra.
El Tractat de Lisboa recull en les seves disposicions la possibilitat
per a un estat veí com Andorra d’arribar a un acord específic amb
la UE, un acord que, a més del veïnatge, tingui en compte la seva
característica de petit país. Dimensió territorial i proximitat són dos
criteris recollits pel Tractat de Lisboa, que emmarquen un possible nou
acostament del Principat cap a la UE que apunti a la seva integració
al mercat interior europeu.
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3

El marc global

3.1. L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
(OCDE): la seva tasca en matèria de transparència i intercanvi d’informació
a efectes fiscals

3.1.1. Període 1998-2008
Després de dos anys de preparatius, l’any 1998 l’OCDE va presentar un document amb el títol: “Informe sobre competència fiscal
perjudicial: un problema mundial”. Era el començament d’una iniciativa d’ampli abast d’aquesta institució econòmica internacional en
contra de l’actuació dels paradisos fiscals. El procés aleshores obert
en contra d’aquestes jurisdiccions segueix viu i encara no s’ha conclòs.
Com veurem en l’apartat següent, s’ha produït una gran acceleració
d’aquest procés a partir de l’any 2009 fins als nostres dies. Vegem a
continuació la història fins aquella acceleració.
Segons l’esmentat Informe de 1998, serien considerats paradisos
fiscals els territoris que complissin els quatre criteris següents:
— Imposició fiscal inexistent o nominal.
— Falta d’intercanvi efectiu d’informacions amb altres jurisdiccions
en matèria tributària.
— Falta de transparència en l’àmbit fiscal (tax rulings).
— Manca d’activitat econòmica substancial, aïllament respecte
de l’economia domèstica i la tributació a què es veu sotmesa
(ring fencing).
L’any 2000, l’OCDE va elaborar dues llistes: la de paradisos fiscals
i la de règims perjudicials dels seus països membres. A la primera llista
apareixien quaranta-una jurisdiccions, tot i que al final el nombre es
va reduir a trenta-cinc, ja que sis dels integrants inicials van expressar
la seva voluntat d’adoptar les modificacions normatives necessàries per
eliminar el caràcter perjudicial dels seus règims. Andorra figurava en
totes aquestes llistes.
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A partir de 2001, s’observa com la nova Administració nord-americana (Administració Bush) imposa un canvi de prioritats a l’hora de
catalogar els paradisos fiscals: el més rellevant ja no és si el territori
té o no una activitat econòmica substancial, o si presenta una fiscalitat
inexistent: el més substancial és ara si facilita informació a la resta
d’estats de manera que els permeti gravar aquells residents que s’han
endut els capitals propis a un altre lloc, atrets pels avantatges fiscals
dels paradisos fiscals, refugis fiscals o tax haven (1).
A l’abril del 2002 la llista de paradisos fiscals de l’OCDE només
tenia set membres: Andorra, Liechtenstein, Libèria, Mònaco, les illes
Marshall, Nauru i Vanuatu. Aquests dos darrers varen ser eliminats
un any més tard de la llista.
Quadre 25
L’OCDE
L’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic)
és una organització formada per trenta-quatre països, dedicada a proporcionar
als governs d’aquests països una plataforma de discussió, desenvolupament
i perfeccionament en matèria de polítiques econòmiques i socials. La seva
seu és a París. Els països membres comparen experiències, tracten de trobar
respostes a problemes comuns i treballen per tal de coordinar polítiques
nacionals i internacionals en un món cada vegada més global. Els membres
poden arribar a adoptar acords formals com, per exemple, codis obligatoris
sobre moviment de capitals i serveis, contra els suborns o contra les subvencions al sector de la construcció naval. Sovint es vol aclarir l’impacte de
determinades polítiques nacionals sobre la comunitat internacional.
Els països membres tenen molt en comú, començant perquè són desenvolupats i rics. El grup de trenta-quatre membres representa dos terços de
la producció mundial de béns i serveis. L’accés a aquest club selecte és
limitat només pel compromís que el candidat ha de tenir envers l’economia
de mercat i la democràcia parlamentària. En l’origen, l’OCDE era l’OECE
(Organització Europea per a la Cooperació i el Desenvolupament), una
organització europea intergovernamental, apareguda al mateix temps que
el Consell d’Europa. Més tard es va obrir als Estats Units, Japó, Austràlia,
Nova Zelanda, Finlàndia, Mèxic, República Txeca, Hongria, Polònia, Corea,
Xile, Eslovènia, Israel i Estònia.
L’OCDE té en funcionament uns dos-cents comitès, grups de treball i grups
d’experts. Al voltant de quaranta mil funcionaris dels països membres acudeixen regularment a reunions tècniques a París cada any.
Les publicacions de l’OCDE en matèria econòmica tenen una gran reputació,
com és el cas dels informes anuals sobre l’economia dels països membres.
Font: elaboració pròpia

154

Al començament de l’any 2005, l’OCDE es va felicitar per l’anunci
efectuat pel Govern d’Andorra d’acceptar la invitació de participar a
la reunió del Global Forum on Taxation (Fòrum Global sobre Fiscalitat) de l’OCDE, que s’havia de celebrar el mes de novembre del
2005 a Austràlia, on es tractarien qüestions relatives a transparència
i intercanvi efectiu d’informació.
L’esmentat Global Forum reuneix representants de més de seixanta països membres i no membres de l’OCDE, tots ells compartint
l’objectiu comú d’aconseguir un global level playing field (un terreny
comú d’actuació o camp de joc equilibrat) basat en alts estàndards
de transparència i intercanvi efectiu d’informació en matèria fiscal.
El mes d’agost del 2007 les illes Marshall varen sortir de la llista
de paradisos fiscals de l’OCDE, i poc abans havia sortit Libèria, després
que ambdós van haver acceptat el compromís d’aplicar un programa
destinat a millorar la transparència i a establir intercanvis efectius
d’informació en matèria fiscal. Així doncs, l’OCDE només mantenia a
la llista tres països, dits no col·laboradors, tots tres europeus: Andorra, Liechtenstein i Mònaco. Aquest reduït grup de països es negaven
a fer concessions mentre hi hagués estats membres de l’OCDE que
continuessin sense comprometre’s a complir les obligacions d’intercanvi
d’informació, com eren per exemple els casos de Suïssa o Luxemburg.
L’OCDE estimava en una quantitat situada entre cinc i set bilions
de dòlars les fortunes invertides en paradisos fiscals, xifra que suposa
el tretze per cent del PIB mundial, i supera cinc vegades el capital
acumulat en aquells paradisos fa només dues dècades (2).
El 16 d’octubre del 2007, el cap de Govern andorrà, Albert Pintat,
es va reunir a París, seu de l’OCDE, amb el seu secretari general,
Ángel Gurría. A la trobada, Gurría va qualificar de “molt positives” les
reformes legals que Andorra havia posat en marxa en matèria econòmica i fiscal, dins del Programa Andorra 2020. També va considerar
que Andorra estava “en la bona direcció” i va oferir la col·laboració
de l’OCDE per tirar endavant les reformes esmentades, a més d’ajudar
el país en el procés d’obertura econòmica iniciat pel gabinet Pintat.
El mateix Pintat, per la seva banda, va reiterar la seva voluntat que
Andorra fos un centre homologat de baixa tributació. Aquesta era la
primera vegada que un cap de Govern d’Andorra mantenia una reunió
de treball a l’OCDE (3).
El Govern d’Andorra tenia la intenció d’arribar a una entesa amb
l’OCDE que suposés la seva eliminació de la llista de paradisos fiscals.
En aquest sentit, el 21 de març del 2008, l’aleshores cap de Govern
d’Andorra, Albert Pintat, efectuava les següents declaracions (4):
Originalment, l’OCDE va elaborar una llista amb més de quaranta
territoris que, segons aquella organització, podien ser considerats com
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paradisos fiscals. La majoria han signat una carta de compromís en
la qual declaraven que intercanviarien informació. Ara només quedem
tres territoris a la llista (Andorra, Liechtenstein i Mònaco) i sabem
positivament que quan hàgim de firmar, haurem de complir. Cadascú
ha fet naturalment la seva estratègia. Pel que fa referència a Andorra,
l’estratègia és la següent:
1) Primer, afirmar clarament que no volem seguir en aquesta llista
de paradisos fiscals.
2) Segon, denunciar el doble estàndard, perquè ja figurem a la llista
de paradisos fiscals d’Espanya i França, i per això mateix tenim una
retenció fiscal a l’origen, i aquesta sí que ens fa mal.
3) També hem exposat a l’OCDE que ens trobem a la recta final i
que poden examinar les reformes que hem fet i s’estan fent per tal
d’arribar a signar el nostre compromís.
4) Paral·lelament, hem pactat una negociació amb Espanya, França,
Portugal i Luxemburg per arribar a un acord de doble imposició.
A partir d’aquí, si hem de jugar a la transparència i adoptar les obligacions de l’ortodòxia internacional, ho farem. I naturalment, per la
seva banda, ens han de deixar moure com la resta de països, ni més
ni menys. No demanem cap privilegi. A més, amb la crisi de Liechtenstein, ja ningú parla de blanqueig de diner en el cas d’Andorra,
la qüestió es dóna per resolta. S’entén que hem resolt la lluita contra
la delinqüència criminal financera. Mentre passava el que passava amb
Alemanya, els nostres veïns han tingut la simpatia i la sinceritat de
reconèixer que el nostre cas és molt diferent.
Una altra cosa ben diferent és el secret bancari, que Andorra mantindrà sempre, com a mínim al mateix nivell que els estats membres de
la UE o que determinats territoris dependents dels estats membres.
En el tema fiscal, quan es parla d’Andorra hi ha molta hipocresia. Cal
assenyalar que Andorra, entre els petits estats europeus, és l’únic que
té un acord d’unió duanera amb Brussel·les, des de l’any 1990. I en
aquest acord ja s’estableix que les autoritats duaneres respectives es
donaran assistència per perseguir el frau. Dit això, no es pot oblidar
el que va dir el ministre del Pressupost francès, Eric Woerth: el gran
frau que avui existeix a Europa és el frau sobre la fiscalitat indirecta
de l’IVA. I en aquest tema, que tant preocupa els estats membres,
Andorra està exclosa, però en això ningú s’hi fixa.
La nostra idea és avançar cap a acords de doble imposició amb
Espanya i França, i estem treballant amb reformes internes per tal
d’avançar cap aquest objectiu (lleis comptables, d’obertura econòmica,
etc, és el que forma part de l’Agenda 2020). La tasca no és fàcil, però
jo hi dedico tota la meva energia.

El camí a seguir quedava, doncs, marcat:
1) Reforma fiscal (amb la instauració de determinats impostos
directes, com ara un impost sobre societats i un impost sobre
la renda dels no residents).
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2) Acord sobre intercanvi d’informació amb l’OCDE (carta de
compromís relativa al futur compliment dels estàndards de
transparència i intercanvi d’informació exigits per aquesta
organització) (el problema amb aquesta possible carta de
compromís era que l’OCDE ja no l’acceptava en els termes
tradicionals, en vista del conflicte fiscal recent entre Alemanya
i Liechtenstein).
3) Sortida de les llistes de paradisos fiscals (entre altres, OCDE,
França i Espanya) i signatura de convenis per evitar la doble
imposició, amb clàusula d’intercanvi d’informació (el model
dels acords de doble imposició França-Suïssa i Espanya-Suïssa
semblava particularment interessant, eren acords que supeditaven l’intercanvi d’informació a l’existència d’un “frau fiscal
o infracció equivalent”).
4) Signatura d’altres convenis per evitar la doble imposició amb
altres països.
5) Manteniment del secret bancari com a mínim als nivells de
Suïssa i altres països de la UE.
El 21 d’octubre de 2008 l’OCDE va dedicar una reunió al tema
dels paradisos fiscals. El mateix dia, un total de disset països es varen
reunir en el ministeri d’Economia francès amb l’objectiu d’analitzar
la manera de lluitar contra els paradisos fiscals. Varen demanar
concretament a l’OCDE que revisés la seva llista negra de paradisos
fiscals en el període que anava fins a mitjan 2009, per tal d’ampliar-la
a aquells estats que tenen un secret bancari excessiu. L’OCDE va
acordar d’actualitzar efectivament la llista abans de l’estiu del 2009.
També es va demanar a l’OCDE en aquella reunió de París que es
fes una distinció entre aquelles nacions que havien complert els seus
compromisos en matèria d’intercanvi d’informació i les que no ho
havien fet. Segons criteris de l’OCDE, uns quaranta països podrien
ser considerats paradisos fiscals. Aquests criteris són quatre:
— Tributació insignificant o inexistent.
— Opacitat dels règims fiscals.
— Absència d’intercanvi d’informacions fiscals amb altres estats.
— Oferir domicili a societats de façana amb activitats fictícies.
El ministre alemany de Finances, Peer Steinbrück, copatrocinador de l’esmentada trobada de París, juntament amb el seu col·lega
ministerial francès, pretenia incloure Suïssa a la llista de paradisos
fiscals. “No poso en qüestió la sobirania de Suïssa o de Liechtenstein.
És la sobirania de la República Federal d’Alemanya la que està qüestionada per les condicions fiscals que ofereixen determinats països”,
va afegir Steinbrück.
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Segons fonts franceses, “Suïssa ha fet progressos, però hem d’anar
més lluny”. El ministre francès del Pressupost, Eric Woerth, va dir
que “volem establir una llista negra de paradisos fiscals compartida
per la comunitat internacional d’aquí a l’estiu o a finals de la primavera del 2009. Sol·licitem actualitzar la llista actual, que només conté
Mònaco, Andorra i Liechtenstein”. Eric Woerth va considerar que potser
Alemanya volia anar massa lluny i que tenia una certa “estretor de
mires”. També va declarar que se celebraria una nova reunió sobre
paradisos fiscals el mes de maig o juny del 2009 a Berlín, abans de
la cimera del G-8 programada pel mes de juliol a Itàlia.
Alemanya sembla que ha decidit abanderar la croada contra el
secret bancari i els beneficis fiscals a la inversió estrangera a Suïssa,
fins i tot en contra del parer francès més moderat. Alemanya també
està jugant molt fort contra els seus altres veïns Àustria, Liechtenstein
i Luxemburg en matèria d’evasió fiscal, molt particularment contra
Liechtenstein des de l’escàndol de frau fiscal amb relació al fisc alemany,
que va esclatar el mes de febrer de 2008, i que comentem específicament en un altre apartat d’aquesta obra. Els Estats Units s’han afegit
a la croada del ministre alemany contra la plaça bancària suïssa. El
president de la subcomissió parlamentària nord-americana encarregada
de les recerques, el senador Carl Levin, ha carregat contra els paradisos fiscals, i Suïssa es troba a la primera línia de mira. Resultat: el
banc Union des Banques Suïsses (UBS) ha recomanat explícitament
als seus dinou mil clients nord-americans que declarin els seus béns
al fisc dels Estats Units (Suïssa ha acceptat el mes d’abril de 2009 de
renegociar el seu conveni de doble imposició amb els Estats Units).
La competència fiscal entre jurisdiccions és justificable, un país
com Liechtenstein o com Andorra, per exemple, tenen tot el dret a
voler ser un país de baixa fiscalitat relativa, el que naturalment no
és justificable seria ajudar a l’evasió fiscal (editorial del Financial
Times, 6 de març de 2008). Quan estats concrets sospiten que es
produeix una evasió fiscal, les jurisdiccions ullades han de reaccionar
proporcionant la informació requerida i els estats més poderosos no
han d’intimidar-les en aquest propòsit. És una qüestió d’equilibri, que
sembla que Alemanya no ha sabut respectar.
La crisi financera global començada l’any 2007 als Estats Units (crisi
de les hipoteques subprime) ha tingut, en qualsevol cas, un impacte
molt important sobre les finances d’una plaça tan forta com Suïssa.
En el començament de la crisi, el país helvètic va pensar que els seus
principals bancs, com la Union de Banques Suïsses (UBS) o Crédit
Suisse podrien quedar al marge de la crisi, però les circumstàncies
posteriors han desmentit totalment aquella suposició. El banc central
suís ha hagut d’actuar al rescat de la UBS, el primer banc del país,
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davant d’un risc evident de fallida, i el Crédit Suisse ha hagut d’acudir als Emirats Àrabs a la recerca d’injeccions massives de liquiditat.
En relació amb els quatre criteris que conformen l’existència d’un
paradís fiscal segons l’OCDE, Andorra insistia l’any 2008 que no complia
els criteris primer, segon i quart i respecte al tercer ha avançat amb
la signatura de l’acord de fiscalitat del 2005 amb la UE, està avançant
amb els contactes que manté amb l’OCDE al respecte i ha introduït
una esmena en el projecte de llei amb el qual es preveu modificar
abans de finals de l’any 2008 la llei andorrana de cooperació penal
internacional i de lluita contra el blanqueig de diner (adoptada l’11 de
desembre del 2008). Aquesta esmena (que afecta la Llei de bases de
l’ordenament tributari, recentment aprovada) preveu que el ministeri
de Finances pugui intercanviar informació en matèria tributària sobre
les societats andorranes o de no residents, però que operin en el país,
quan ho sol·liciti un estat membre de l’OCDE que estigui estudiant
un possible frau fiscal.
Segons declaracions de la ministra d’Afers Exteriors, Meritxell Mateu, del mateix any 2008 (5), “l’OCDE ja coneix el contingut d’aquesta
esmena i creiem que ara ja no poden acusar-nos de no cooperar. Una
altra cosa és que la trobin insuficient. Andorra no vol ser un paradís
fiscal... Andorra està introduint elements de cooperació contra l’evasió
fiscal. Fa un any i mig que estem negociant amb l’OCDE... La llista
actual de països no col·laboradors no inclou països que col·laboren
menys que nosaltres. Si el que vol l’OCDE és l’aixecament universal
del secret bancari per saber exactament qui té comptes a Andorra, a
això el Principat no hi està disposat a renunciar. La nostra estratègia és reservar l’aixecament del secret bancari a convenis bilaterals.
Quan hàgim aprovat les leis de l’IVA i de l’impost de societats, abans
de finalitzar la legislatura, podríem negociar amb França i Espanya
convenis de doble imposició que inclourien intercanvis d’informació
sota demanda”.
Andorra estava seguint, fins al començament de l’any 2009, el
camí que portava a la seva eliminació de la llista de paradisos fiscals
de l’OCDE i estava disposada a anar adoptant les mesures necessàries
per aconseguir-ho. És en aquest sentit que va reformar el Codi penal
fent referència explícita a l’intercanvi d’informació, com abans s’ha
dit. A la seva sortida de les llistes de l’OCDE, es pensava que havia
de seguir la negociació d’acords de doble imposició amb Espanya,
França i Portugal, després d’adoptades les reformes oportunes sobre
el marc fiscal andorrà. El model d’aquests possibles acords de doble
imposició era l’acord establert entre Suïssa i Espanya, i el que acabaven de subscriure França i Suïssa.
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3.1.2. L’acceleració dels darrers anys en matèria de transparència i
d’intercanvi d’informació fiscals (2009-2011)
El camí de normalització encetat pel Govern andorrà, abans esmentat, és particularment important i urgent de recórrer, tenint en
compte les declaracions del 5 de febrer de 2009 del president de la
República Francesa, Nicolas Sarkozy, en les quals expressa la seva
intenció de revisar les relacions amb Andorra, atesa la condició de
paradís fiscal del Principat. En vista d’aquestes declaracions, el cap
de l’oposició andorrana, Jaume Bartumeu, s’ha mostrat a favor de
“plantejar al govern francès una proposta que vagi en la línia de
l’acord signat entre França i Suïssa... un acord molt similar al que
Suïssa ja té amb Espanya” (6). A continuació de les declaracions de
Sarkozy, el mateix mes de febrer de 2009, França va enviar a Andorra
un representant personal del copríncep francès, Christian Frémont,
amb la intenció d’explicar amb més detall la posició de França sobre
paradisos fiscals, especialment en relació amb la propera reunió del
G-20 del mes d’abril de 2009 a Londres.
Atenent aquestes darreres iniciatives franceses, el cap de Govern
andorrà, Albert Pintat, declara que cal continuar amb les reformes
encetades, completar “el mapa fiscal” i després buscar convenis de
doble imposició. Diu textualment que “sempre hem manifestat la
nostra disposició, un cop tinguem establert el mapa fiscal, a establir
convenis d’imposició amb intercanvi d’informació d’acord amb els
estàndards de l’OCDE” (7).
Segons declaració de 17 de febrer de 2009, Albert Pintat decideix
no presentar-se a la reelecció a les properes eleccions generals del mes
d’abril de 2009, per tal de concentrar-se en la preparació d’un “dossier
explicatiu ben estructurat“ sobre el camí recorregut pel Principat en
relació amb l’OCDE i amb la sortida de les llistes de paradisos fiscals,
amb particular atenció a la propera reunió del G-20 del mes d’abril
de 2009 a Londres, tot evitant que Andorra pugui rebre sancions
com a paradís fiscal no cooperant. Albert Pintat interpreta la visita
de l’enviat del copríncep francès, Christian Frémont, com molt dura,
i decideix dedicar tots els seus esforços a convèncer París i l’OCDE
del bon camí fet pel Principat al llarg dels darrers quatre anys, abans
de la cimera del G-20 a Londres.
El primer ministre britànic, Gordon Brown, també s’afegeix a la
crida a una acció enèrgica contra els paradisos fiscals, tot desitjant
que la reunió del G-20 del 2 d’abril a Londres adopti les decisions
oportunes al respecte (8). L’eliminació d’Andorra de les llistes de
països considerats no col·laboradors acabaria suposant el final de
determinades restriccions que frenen el desenvolupament econòmic
del Principat (exportacions de serveis).
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Els esdeveniments es van precipitant al llarg dels mesos de març
i abril de 2009. El 10 de març, el cap de Govern, Albert Pintat,
signa una declaració unilateral a París, segons la qual Andorra es
compromet a aprovar pel Govern abans del 1r de setembre del 2009
i pel Consell General abans del 15 de novembre del 2009 una llei a
fi d’aixecar el secret bancari en cas d’intercanvi d’informacions en
el marc dels acords bilaterals d’intercanvi d’informació fiscal que es
concloguin amb els països. Així mateix, Andorra es compromet a
fomentar negociacions d’un conveni que eviti les dobles imposicions
amb intercanvi d’informació amb França i amb altres estats tan bon
punt la reforma fiscal estigui assolida.
A la declaració dels líders reunits a la cimera del G-20 a Londres
de 2 d’abril de 2009, es pot llegir el següent: “hem decidit actuar
en contra de les jurisdiccions no cooperants, inclosos els paradisos
fiscals. Estem disposats a adoptar sancions per protegir les nostres
finances públiques i els nostres sistemes financers. S’ha acabat l’era
del secret bancari. Constatem que l’OCDE ha publicat avui una llista
de països establerta pel Global Forum contra l’estàndard internacional
en matèria d’intercanvi d’informació”.
L’OCDE publica efectivament el 2 d’abril tres llistes: 1) una primera
llista A amb aquelles jurisdiccions que han implementat substancialment
l’estàndard fiscal acordat internacionalment (quaranta en total), 2) una
segona llista B amb aquelles jurisdiccions i altres centres financers que
s’han compromès a adoptar l’estàndard internacional, però que encara
no l’han implementat substancialment (quaranta-quatre en total, entre
elles Andorra), i 3) una tercera llista C amb les jurisdiccions que no
s’han compromès encara a adoptar l’estàndard (en total quatre). Els
membres de les tres llistes són els següents:
Llista A (llista blanca)
Argentina
Austràlia
Barbados
Canadà
Xina
Xipre
República Txeca
Dinamarca
Finlàndia
França

Alemanya
Grècia
Guernsey
Hongria
Islàndia
Illa de Man
Itàlia
Japó
Jersey
Corea
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Malta
Maurici
Mèxic
Països Baixos
Nova Zelanda
Noruega
Polònia
Portugal
Federació Russa
Seychelles

República Eslovaca
Sud-àfrica
Espanya
Suècia
Turquia
Emirats Àrabs Units
Regne Unit
Estats Units
Illes Verges

Llista B (llista grisa)
Andorra
Anguila
Antigua i Barbuda
Aruba
Bahames
Bahrain
Belize
Bermudes
Illes Verges
Illes Caiman
Illes Cook
Dominica
Gibraltar
Granada
Libèria
Liechtenstein
Illes Marshall

Montserrat
Mònaco
Antilles Holandeses
Nauru
Països Baixos
San Marino
Niue
Panamà
Sant Kitts i Nevis
San Cristóbal i N.
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Samoa
San Marino
Illes Turks i Caicos
Vanuatu

Altres centres financers
Àustria
Bèlgica
Brunei
Xile
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Guatemala
Luxemburg
Singapur
Suïssa

Llista C (llista negra)
Costa Rica
Malàisia

Filipines
Uruguai

(Aquests quatre països es comprometen el 7 d’abril de 2009 a
adoptar l’estàndard fiscal internacional i per aquest motiu surten
d’aquesta llista negra, que es queda sense cap jurisdicció).
Atenent la publicació d’aquestes llistes, Andorra passa finalment
a ser considerat com a país cooperant amb l’OCDE en matèria d’intercanvi d’informació. Aquest és el resultat de la Declaració de París
signada el 10 de març pel cap de Govern, Albert Pintat. D’aquesta
manera Andorra veu coronats amb èxit els seus darrers esforços, segons una política mantinguda des de l’any 2005.
Andorra acabarà també essent eliminada de la llista grisa el 25
de febrer del 2010.
Com hem vist anteriorment, L’activitat de l’OCDE en matèria de
transparència i intercanvi d’informació fiscal s’accelera particularment
a partir de 2009. Vegeu a continuació una sèrie de quadres que ho
demostren.
Quadre 26
2009. Any del G-20: impacte sobre la implementació

Font: OCDE
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Quadre 27
Convenis de doble imposició (Double Tax Conventions, DTC)
i Tractats d’Intercanvi d’Informació Fiscal (Tax Information Exchange
Agreements, TIEA) signats a les cimeres del G-20

Cimera del G20, Cimera del G20,
Washington DC
Londres
(15 novembre,
(2 abril, 2009)
2008)

Cimera del G20, 31 Desembre, 2009
Pittsburg
(25 setembre,
2009)

15 Gener 2010

Font: OCDE

Quadre 28
TIEA/DCT signats per jurisdiccions

DTC signats
amb jurisdiccions
que no han
implementat
substancialment
els estàndards
(19) 6%

TIEA signats
amb jurisdiccions
que no han
implementat
substancialment els
estàndards
(23) 7%

DTC/TIEA
signats amb
altres
(271) 87%

Font: OCDE

A començament del 2010, l’OCDE publica una nota important
sobre promoció de la transparència i de l’intercanvi d’informació fiscal a efectes fiscals, que es pot veure resumida en el quadre següent.
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Quadre 29
Promoció de la transparència i l’intercanvi d’informació
a efectes fiscals
1. L’evasió fiscal és una amenaça amb relació a la recaptació fiscal que
experimenten els governs d’arreu del món. Una millor transparència i un
sistema d’intercanvi d’informació són la clau per assegurar que els contribuents no trobin refugi en paradisos fiscals i així evadeixin les seves
responsabilitats tributàries.
2. A partir de 2008 l’evasió fiscal internacional i la implementació d’alts
estàndards de transparència i intercanvi d’informació s’han situat molt
amunt a l’agenda política, com a resultat d’escàndols recents i de l’impacte
de la crisi financera global sobre els centres financers. La transparència
fiscal va ser un punt clau de les reunions del G-20 a Washington, Londres
i Pittsburgh. Concretament, a la reunió de Londres els líders del G-20 varen
adoptar el següent text:
Acordem d’actuar contra les jurisdiccions no cooperants, inclosos els paradisos
fiscals... L’era del secret bancari s’ha acabat. Prenem nota que l’OCDE avui
ha publicat una llista de països identificats pel Global Forum contraris a
l’estàndard internacional d’intercanvi d’informació fiscal.
3. A Pittsburgh els països membres del G-20 varen assenyalar la necessitat
d’avançar ràpidament, tot indicant que “estaven preparats per a utilitzar
sancions” contra aquelles jurisdiccions que no adoptessin els estàndards de
l’OCDE i el Global Forum.
4. L’any 2009 s’han realitzat més progressos cap a un intercanvi efectiu
d’informació que en tota la dècada precedent. En el camí que va dur a la
reunió del G-20 a Londres del 2 d’abril de 2009, els estàndards de transparència i d’intercanvi d’informació desenvolupats per l’OCDE varen ser
adoptats per tots els països clau, incloent aquelles jurisdiccions que s’hi
havien oposat fins aleshores. Com a conseqüència, l’estàndard d’intercanvi
d’informació a la demanda, incloent informació bancària i fiduciària, és
ara sostingut universalment i les Nacions Unides han incorporat l’estàndard
OCDE a la Convenció de 2008 de Nacions Unides sobre Model de Taxació...
“A causa de la crisi, les expectatives de l’opinió pública global són altes,
la seva tolerància vers el no compliment és zero i nosaltres hem de fer la
nostra feina i obtenir resultats.”
5. L’estàndard no solament ha estat reconegut universalment sinó que actualment està essent implementat de manera generalitzada. L’any 2009 s’han
signat més de tres-cents acords per part de jurisdiccions que no complien
les nostres exigències.
9. Progressos recents:
—L’any 2009 els quatre països membres de l’OCDE que s’hi oposaven (Àustria,
Bèlgica, Luxemburg i Suïssa) han aixecat les seves objeccions i han adoptat
l’estàndard. Els tres paradisos fiscals no-cooperants que es negaven a adoptar
l’estàndard finalment l’han adoptat (Andorra, Liechtenstein i Mònaco). Les
quatre jurisdiccions del Global Forum que estaven a la llista negra (Costa
Rica, Malàisia, Filipines i Uruguai) també l’han acabat adoptant.
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Altres països han retirat les seves reserves (Brasil, Xile i Tailàndia). Nacions
Unides també ha adoptat la nova versió de l’article 26, amb la qual cosa es
pot dir que l’estàndard té actualment una vigència universal.
12. L’estàndard de l’article 26 de l’OCDE exigeix:
—Intercanvi d’informació a la demanda
—No restriccions a l’intercanvi per secret bancari o requeriment domèstic
d’interès fiscal
—Obtenció d’informació fiable i poders per obtenir-la
—Respecte dels drets dels contribuents
—Estricta confidencialitat de la informació intercanviada.
Font: Nota informativa de l’OCDE, 19 de gener de 2010

Juny de 2011: Andorra és membre del Global Tax Forum, l’OCDE
ho veu amb molt bons ulls. El Forum fa informes sobre implementacions dels Tax Information Exchange Agreements, TIEA.
Andorra va aprovar el juliol de 2011 la primera fase de l’avaluació
pel Peer Review Group.
Setembre de 2011
L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
(OCDE) ha fet pública l’avaluació del Peer Review Group del Global
Forum, un informe que valora els esforços realitzats per Andorra en
matèria de transparència i intercanvi d’informació fiscal. L’organisme
internacional ha donat per superada la primera fase d’avaluació,
assenyalant el compliment dels estàndards de l’OCDE. Els informes
descriuen la normativa i els mecanismes per garantir l’accés de les
autoritats fiscals a la informació i les fórmules per a l’intercanvi
d’informació amb les autoritats fiscals estrangeres. També s’hi identifiquen les mancances i es fan recomanacions sobre com millorar la
cooperació internacional.
L’informe, tancat el 12 de juliol, va ser defensat a mitjan aquell
mes per una delegació encapçalada per la cap de Relacions Internacionals del ministeri de Finances, Clàudia Cornella, i integrada també
per l’ambaixadora Eva Descarrega i la tècnica de l’Institut Nacional
Andorrà de Finances, Judith Alarcon. La trobada, que va tenir lloc a
les illes Caiman, va servir també per analitzar les avaluacions d’Anguila, Antigua i Barbuda, Àustria, Bahrain, les Illes Verges, Curaçao,
Liechtenstein, Luxemburg, Regne Unit, Saint Kitts i Nevis i les Illes
Turks i Caicos.
El Govern andorrà ha valorat molt positivament els resultats de
l’informe del Global Forum. Entre d’altres, els avaluadors han tingut
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en compte els esforços realitzats, evidenciats en algunes modificacions
reglamentàries d’urgència el passat 1 de juny, tot just vint dies després
de l’entrada del nou Govern. Els ministres de Finances i Exteriors,
Jordi Cinca i Gilbert Saboya, respectivament, s’han mostrat molt satisfets en roda de premsa pel treball realitzat, que ha permès superar
la fase 1 d’avaluació sense necessitat de cap informe complementari
de seguiment de les mesures adoptades.
L’aprovació del Global Forum permetrà que Andorra figuri a
la llista de les jurisdiccions que compleixen amb els estàndards de
l’OCDE en matèria de transparència i intercanvi d’informació fiscal
en la pròxima cimera del G20, que se celebrarà a Canes el pròxim
mes de novembre.
El Global Forum recomana principalment a Andorra que introdueixi en la seva legislació la prohibició o regulació dels trusts, una
figura que no existeix en el seu ordenament jurídic. Igualment planteja
la necessitat de regularitzar sense excepció les societats amb accions
al portador, prohibides des del 1983. Actualment només hi ha disset
empreses d’aquestes característiques, els accionistes de les quals han
estat instats per l’administració a convertir els títols al portador en
nominals.
L’OCDE recomana igualment continuar amb la signatura de Tractats d’Intercanvi d’Informació Fiscal. Actualment el Govern treballa
per ampliar els divuit acords amb d’altres jurisdiccions, membres de
l’OCDE i del G20.
3.2. La

globalització

Definició i característiques
La globalització ha estat definida com un conjunt de canvis, amb
un final difícil d’imaginar, que estan transformant el món de manera
profunda i irreversible. Són canvis de naturalesa complexa: econòmics,
comercials, polítics, socials i culturals. Tots ells tenen un origen comú:
l’entrada en contacte d’economies, països, pobles o civilitzacions que
fins avui havien viscut més o menys aïllats entre si.
La globalització, en la seva vessant econòmica, és la formació
d’un mercat mundial a partir dels mercats nacionals (9). Es tracta,
en definitiva, de la interdependència creixent de les economies nacionals produïda per un nou sistema econòmic en el qual tot el món
competeix no solament dins de les fronteres nacionals, sinó també, i
cada vegada més, fora d’elles. Aquesta interdependència es manifesta
particularment en el comerç internacional, els fluxos financers i els
avenços tecnològics.
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Val a dir que el terme globalització es va començar a emprar als
anys seixanta i es va posar de moda a partir dels anys noranta del
segle passat. Alguns tracten de la globalització per a elogiar-la de
manera entusiasta, altres per a criticar-la amb duresa. La globalització és objecte d’anàlisi ideològica, però el cert és que es tracta d’un
procés econòmic que, com la immensa majoria dels fets econòmics,
és en si mateix neutre. El que passa és que la globalització pot produir efectes positius o negatius, èticament desitjables o criticables.
Tot dependrà de la manera com utilitzin aquest procés les persones
i les institucions que hi participin.
L’excap de Govern d’Andorra, Albert Pintat, ha definit la globalització com “la integració profunda de l’economia mundial tota sencera,
que es viu des de començaments de la segona meitat del segle passat, de la qual ningú es pot escapar”, i n’ha assenyalat els principals
components, que serien els cinc següents (10):
— L’expansió del comerç mundial.
— Els avenços tecnològics, particularment en les telecomunicacions i la circulació de la informació.
— L’augment dels fluxos internacionals de capitals.
— La internacionalització de la producció.
— El paper clau de les institucions econòmiques internacionals.
L’augment del comerç internacional a la segona meitat del segle
xx i començament del segle actual ha estat un dels factors clau de la
globalització. La part del comerç mundial dins del PIB mundial, que
oscil·lava al voltant del vint-i-cinc per cent en els anys seixanta, va
passar al seixanta per cent a finals de segle. El creixement del comerç
mundial també ha estat més ràpid que el creixement de la producció mundial (entre 1950 i 2000, el comerç mundial es va multiplicar
per vint-i-u, mentre que el PIB mundial només ho va fer per 6,5).
L’eliminació progressiva dels aranzels, les quotes i altres obstacles al
comerç a partir de la Segona Guerra Mundial ha estat molt intensa,
gràcies particularment a la feina duta a terme pel GATT (Acord General sobre Comerç i Aranzels) i per la seva continuadora l’Organització
Mundial del Comerç (OMC), responsables de dur a terme successives
rondes de negociacions comercials multilaterals. Els acords regionals
d’integració comercial i econòmica, com és el cas principal de la Unió
Europea (UE), també han ajudat al creixement del comerç mundial.
Un altre factor que explica l’expansió del comerç mundial és el
progrés tecnològic. Els viatges aeris són cada vegada més barats, els
avenços logístics en el transport de mercaderies són imparables, les
telecomunicacions i la informàtica han permès d’augmentar els fluxos de mercaderies i de serveis al mateix temps que els costos del
transport no paren de disminuir.
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Recuperant un retard inicial en comparació amb la liberalització
dels intercanvis de mercaderies i serveis, els fluxos internacionals de
capitals han augmentat de manera molt important. Actualment estem
en presència d’unes liquiditats molt grans i molt mòbils. L’impacte de
les inversions directes a l’estranger ha estat particularment important,
cosa que ha permès als inversors l’adquisició de percentatges majoritaris en empreses estrangeres. Segons algunes estimacions, actualment
els mercats financers mouen cada dia més d’un bilió i mig de dòlars,
xifra força superior al PIB anyal de gairebé qualsevol país del món per
separat (altres estimacions doblen aquesta xifra). Els mercats financers
operen les vint-i-quatre hores del dia i estan units per transaccions
electròniques que són el complement necessari de la globalització.
Els canvis tecnològics i polítics són responsables que el sistema
productiu mundial sigui cada vegada més globalitzat. Cada empresa
decideix quines parts dels seus productes seran produïdes a nivell intern
i quines parts seran comprades o produïdes a l’exterior. La globalització de la producció permet als països en vies de desenvolupament
la seva integració a la cadena de producció mundial. De fet, al costat
d’una creixent difusió tecnològica, la mundialització de la producció
està conduint a una segmentació dels processos de producció —denominada partició de la cadena de valor— que possibilita localitzar les
diferents parts del procés de producció a diferents indrets, en funció
de les necessitats de cadascuna de les etapes del procés.
Finalment, les institucions econòmiques internacionals —com ara
el Banc Mundial (BM), el Fons Monetari Internacional (FMI) o l’Organització Mundial del Comerç (OMC)— tracten d’establir regles precises
i equitables per al comerç i les relacions econòmiques internacionals a
través de la consolidació del que s’acostuma a denominar level playing
field, és a dir, unes regles de joc iguals per a tothom. No obstant
això, cal reconèixer que la internacionalització de l’economia no s’ha
vist acompanyada en general per l’emergència de noves institucions
supranacionals amb l’efectivitat suficient per corregir desequilibris o
inestabilitats. Aquest desequilibri entre l’economia i la política està a
la base d’algunes de les reticències o els recels que genera l’actual
configuració de l’economia internacional. On probablement més s’ha
avançat en matèria de governabilitat mundial és en els temes comercials, amb l’Organització Mundial del Comerç (OMC) a l’avantguarda,
però molt menys en els temes monetaris i financers. Són moltes les
veus que demanen un major control de la globalització (harnessing
globalization), així com més regulació dels mercats globals, sobretot
després del terrabastall que s’ha viscut en el món financer a partir
de la crisi de les hipoteques subprime als Estats Units, començada
l’estiu de l’any 2007.
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Primera i segona globalització
La globalització no és només un fenomen d’avui, sinó que és
un fenomen històric que ja fa temps que dura (11). El que podríem
qualificar de primera globalització va tenir lloc entre els anys 1850 i
1914. Les causes d’aquell primer procés de globalització són comunes a les d’avui: d’una banda, polítiques d’obertura practicades pels
governs de diferents països que suposaven una forta reducció de les
barreres aranzelàries i, de l’altra, aparició de noves tecnologies que
significaven una reducció important del temps i del cost del transport.
La primera globalització, acompanyada de la llibertat de moviments de
capital, es va traduir en un gran desenvolupament del lliure comerç
i un fort moviment migratori, aleshores afavorit per la inexistència
de controls governamentals a la immigració.
Existeixen moltes similituds entre la primera i la segona globalització, però també diferències. La primera va ser més universal, ja que
el capital circulava per tot el món, incloent els països pobres, mentre
que actualment la major part del capital circula només en el món
ric. La diferència que més crida l’atenció és que aleshores hi havia
una enorme mobilitat, amb uns nivells de migració més grans que els
actuals. A més, la població era molt inferior: el món tenia mil milions
d’habitants i avui supera de llarg els sis mil. El problema mediambiental no era un problema global. La qüestió monetària es plantejava
de manera molt diferent. Fa cent anys, la majoria de països seguien
el patró or. Actualment vivim en un món de diner de paper i ningú
sap quin serà el valor, per exemple, del dòlar o de l’euro l’endemà.
La primera globalització es va donar en una època imperial. El
vint-i-cinc per cent de la població mundial vivia sota el domini britànic
i una tercera part estava governada per algun país europeu. La majoria
de la població, al voltant d’un vuitanta per cent, vivia en imperis, si
incloem els imperis xinès i otomà. Però el més important era el de
parla anglesa, i una de les raons per les quals l’imperi britànic era
tan poderós responia al fet que era un exportador de capital. L’imperi
britànic era el banc del món i, per tant, Londres era la capital financera mundial. Londres canalitzava el diner cap a la resta del món en
forma d’inversions en cartera o directes, i els britànics gaudien del
poder propi del prestamista.
El món avui és molt diferent. Els imperis s’han vist molt reduïts.
Es pot parlar amb fonament de causa de l’imperi nord-americà, malgrat la seva decadència relativa, però en certa manera és més dèbil
que el britànic, ja que no es tracta d’un imperi creditor, sinó deutor.
Efectivament, els Estats Units demanen actualment en préstec milers
de milions de dòlars a l’exterior per a finançar el seu dèficit exterior
(gran saldo negatiu de la balança de pagaments per compte corrent) i
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interior (dèficit pressupostari). Els prestamistes són els bancs centrals
de països asiàtics, com la Xina o el Japó, i els països exportadors de
petroli. Aquests grans desequilibris que es donen a l’economia mundial
entre països creditors (la Xina, el Japó, Alemanya, països exportadors
de petroli i matèries primeres) i deutors (els Estats Units, el Regne
Unit, Espanya, Austràlia, Irlanda) estan a la base de la crisi financera
global que estem vivint.
Algunes dades mostren la importància de la primera globalització.
Entre 1870 i 1913, el creixement del comerç mundial (3,5 per cent)
va superar àmpliament el creixement del producte real (2,7 per cent),
amb una elevada participació en el PIB de la suma d’exportacions i
importacions. Per altra banda, entre 1850 i 1914, seixanta milions de
persones varen emigrar d’Europa cap a Amèrica, de manera que la
força laboral del Nou Món va créixer en un quaranta-nou per cent,
mentre que el Vell Continent la veia reduïda en un vint-i-dos per
cent. El resultat va ser que a Europa, davant de l’escassetat de mà
d’obra, els salaris varen pujar, al mateix temps que als països emergents, com els Estats Units d’Amèrica, l’augment de la productivitat
va permetre també un augment dels salaris reals. Des del punt de
vista social, doncs, la primera globalització va produir resultats satisfactoris. Malauradament, a partir de 1914 i fins als anys cinquanta
del segle passat, aquesta tendència favorable es va veure truncada per
la destrucció del sistema econòmic i financer internacional a causa
de les dues guerres mundials, la desaparició del patró or, l’adopció
de mesures proteccionistes per part dels governs (el lema pervers
era: “perjudica el teu veí”) i la implantació de severes restriccions als
fluxos transfronterers i a la lliure circulació de persones. Tot això va
suposar un fre a la globalització iniciada el segle xix.
Després de la Segona Guerra Mundial, especialment a partir de
1950, les coses varen començar a canviar pel que feia referència a
l’obertura de fronteres en la direcció del que s’havia conegut fins
1914. Poc abans havien entrat en funcionament les noves institucions
econòmiques internacionals, com el Banc Mundial o el Fons Monetari
Internacional (FMI), conformant el que s’hauria de denominar com
a sistema de Bretton Woods. S’estava posant les bases de la segona
globalització. Aquest sistema es va desmantellar en bona part a començaments dels anys setanta, quan els Estats Units varen posar fi a
la convertibilitat directa del dòlar en or, obrint pas cap a un règim
de tipus de canvi flotants, la revitalització del mercat de capitals i la
supressió progressiva dels controls de canvi.
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Globalització econòmica i govern mundial
Actualment l’economia és global, però les decisions socials i polítiques es prenen a escala estatal i no pas a escala global. En això
consisteix l’anomenat dilema de la governabilitat mundial.
Aquest dilema ha tingut fins ara tres tipus de respostes, cadascuna
de les quals tracta de fer front d’alguna manera a la inexistència d’un
veritable govern mundial. La primera resposta és de caire institucional,
la segona ve donada per determinades agrupacions d’estats i la tercera
està formada per l’existència de fòrums i de reunions informals.
Entre les institucions amb vocació global destaca naturalment Nacions Unides i les diferents entitats d’integració regional, com ara la
UE. En l’àmbit comercial destaca l’Organització Mundial del Comerç
(OMC), i en l’àmbit financer el grup institucional del Banc Mundial
(BM) i el Fons Monetari Internacional (FMI). Una institució financera
global que gaudeix d’un especial prestigi és el Banc Internacional de
Pagaments (BIP), establert a Basilea, Suïssa, que és una mena de
banc central de bancs centrals.
Nacions Unides, amb prop de dos-cents estats membres, ha donat
sistemàticament mostres de debilitat a l’hora de prendre decisions. Fa
temps que s’arrossega un debat estèril sobre la necessitat d’ampliar el
seu Consell de Seguretat, que té només cinc membres amb dret de
veto (la Xina, Rússia, el Regne Unit, França i els Estats Units). Té la
seu a Nova York i la seva burocràcia té fama de mal funcionament.
De Nacions Unides depèn un gran nombre d’agències i institucions
especialitzades.
Altres organitzacions semblen igualment estancades a l’hora d’endegar reformes internes. Bèlgica, per exemple, encara té el mateix
pes que la Xina dins del Fons Monetari Internacional (FMI). El Banc
Mundial (BM), per la seva banda, no acaba de modificar el seu arcaic
sistema de representació del seu consell de directors. El Fons Monetari
Internacional (FMI) i el Banc Mundial (BM) són les institucions que
formen el sistema de Bretton Woods, segons el nom del lloc (situat als
Estats Units) de la seva creació després de la Segona Guerra Mundial.
L’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) reuneix les nacions més riques i avançades del planeta,
que són una trentena, i té la seva seu a París. S’acostuma a dir que
l’OCDE representa d’alguna manera el “primer món”.
Entre les agrupacions d’estats, cal assenyalar la importància del
denominat G-7, format per les set economies més avançades (els Estats Units, el Japó, Canadà, Alemanya, el Regne Unit, França i Itàlia),
que es converteix en G-8 quan se li afegeix Rússia (premi que se li
va donar per la seva democratització a partir de l’esfondrament de
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l’antiga URSS). La influència d’Europa en el G-8 està sobredimensionada, amb la presència de quatre estats europeus i del president de
la Comissió Europea. Els Estats Units i Canadà tenen un pes exagerat
en comparació amb Àsia, que només està representada pel Japó. En
virtut d’aquests desequilibris evidents, darrerament s’han aixecat veus
demanant ampliar el G-8 fins a convertir-lo en un G-20, que tindria
una representació de tots els continents i representaria dos terços de
la població mundial i el noranta per cent de tota l’activitat econòmica
mundial (12).
En el G-20 hi figuren els poders emergents de la Xina, l’Índia i
el Brasil, entre d’altres. El G-20 existeix només des de 1999, com a
resposta a la crisis financera asiàtica i de Rússia, i en reconeixement
del fet que els interessos dels països emergents no estaven representats.
El G-8 és anterior, data de 1976.
El G-20 va més enllà de la primacia transatlàntica des de la Segona Guerra Mundial i ofereix una veu a l’Amèrica Llatina a través
del Brasil i Argentina, i a Àsia a través de la Xina, l’Índia, Corea del
Sud i Indonèsia. L’Aràbia Saudita representaria el Golf i l’Orient
Mitjà, mentre que Sud-àfrica representaria la regió subsahariana i
Àfrica en general.
Entre els fòrums i les reunions informals, destaca la tasca duta a
terme pel World Economic Forum (WEF), amb seu a Ginebra (Suïssa), que organitza cada any a l’estació d’hivern de Davos (Suïssa) una
reunió de gran rellevància mundial. Altres reunions d’interès són les
organitzades per The Business Council (associació de dirigents empresarials i de representants governamentals, basada als Estats Units), la
Clinton Global Initiative (fundació que té per finalitat trobar solucions
innovadores a reptes importants a escala mundial), The Bilderberg
Group (organitza un fòrum anual en el qual intervenen empresaris,
funcionaris i professors d’Europa i Amèrica; s’ha exagerat la importància d’aquesta associació en matèria de governabilitat mundial),
el Women’s Forum for the Economy and Society (amb participació
exclusiva de dones), etc.
El món és governat per un sistema institucional creat després de
la Segona Guerra Mundial (vegeu el quadre següent) (13) i aquests
darrers anys ha quedat realment obsolet davant dels grans canvis
apareguts com a conseqüència de la globalització, l’aparició dels nous
poders emergents arreu del món, especialment a l’est i sud d’Àsia,
amb la Xina i l’Índia com a capdavanters, i la revolució de les tecnologies de la informació i comunicació. La necessitat d’una millor
governabilitat mundial es fa cada dia més evident.
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Quadre 30
Exemples d’elements institucionals de governabilitat mundial
Any
fundacional

Staff

Pressupost
(m US$)

Objectiu

UNCTAD

1964

450

0.1

Desenvolupament

UNEP

1972

890

0.2

Medi ambient

UNICEF

1946

7.200

3.1

Infància

UNDP

1965

5.300

4.9

Desenvolupament

UNHCR

1950

6.300

1.0

Refugiats

WFP

1963

10.600

3.0

Alimentació

Nacions Unides: algunes agències especialitzades
ILO

1919

1.900

0.5

Treballadors

FAO

1945

3.800

0.8

Alimentació

UNESCO

1942

2.100

0.7

Educació

WHO

1948

8.000

1.6

Salut

Banc Mundial

1944

10.000

26.8

Finances/
Desenvolupament

Finances
IMF

1944

2.500

0.9

Economia

IFAD

1976

430

0.1

Pobresa rural

UNIDO

1966

650

0.2

PIMES

Organitzacions relacionades
WTO (GATT)

1948

625

0.2

Comerç

IAEA

1957

2.200

0.3

Nuclear

OECD

1961

2.500

0.5

Economia

BIS

1930

578

0.2

Bancs centrals

Altres organitzacions

Font: Nacions Unides (2009)

(Vegeu el significat de les sigles a la llista d’abreviatures del començament
del llibre.)
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3.3. La

crisi financera global del

2007

L’estiu del 2007 va esclatar als Estats Units la gran crisi financera internacional, que va posar fi a un llarg període d’alt creixement
de l’economia mundial (cinc per cent de mitjana). Els orígens de la
crisi cal buscar-los en les mesures preses als Estats Units després de
l’explosió de la bombolla tecnològica a finals dels anys noranta del
segle passat, i dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York
del mes de setembre del 2001. L’intent de superació dels efectes recessius de l’explosió de la bombolla tecnològica va suposar injeccions
massives de liquiditat en el sistema financer i la baixada radical dels
tipus d’interès. S’han assenyalat tres factors que han generat un paper
fonamental en la crisi:
1) Una política monetària extremadament expansiva a ambdós
costats de l’Atlàntic, amb tipus d’interès molt baixos.
2) La globalització, que va facilitar durant un llarg període de
temps que la inflació es mantingués baixa gràcies a l’entrada
de productes de baix preu provinents dels nous mercats emergents.
3) La desregulació del sistema bancari, que va propiciar que la
banca d’inversió aprofités aquesta deficient regulació i els baixos
requisits de capital per prendre posicions d’alt risc, explotant
una enginyeria financera que facilitava un apalancament excessiu (operar amb una proporció cada vegada més baixa de
recursos propis).
Quan els tipus d’interès varen començar a pujar, el preu dels actius
(entre ells els dels habitatges) varen començar a baixar, i la morositat d’algunes hipoteques (sobretot les tristament famoses hipoteques
subprime) es va disparar, arribant a produir-se cercles viciosos que
han originat una gran crisi de confiança. Una gran espiral negativa
ha estat la insolvència, i una segona espiral negativa han estat els
problemes de liquiditat.
Després de l’esclat de la crisi financera l’any 2007, molts esforços
s’han dedicat a tractar de comprendre les causes de la crisi, i a tractar
de posar al dia un nou ordre financer internacional, especialment a
través d’una millora dels sistemes de regulació.
A finals del 2008 va tenir lloc a Washington una reunió del G-20
dedicada a la crisi financera global. Aquella cimera va concloure
que de l’evolució de la crisi ja es poden desprendre algunes lliçons,
especialment sobre els orígens i les implicacions de la crisi. Segons
el G-20, la crisi s’ha degut en gran mesura a unes innovacions en
els mercats financers, que es poden resumir en dos: titulitzacions i
derivats de crèdit. Aquestes innovacions financeres varen permetre que
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es produís lentament un procés d’arbitratge entre mercats financers.
Aquest arbitratge era per una banda regulatori. A través d’aquestes
innovacions, actius amb risc es varen anar transmetent d’entitats regulades (bancs comercials) —a les quals costava de mantenir aquests
actius perquè havien de complir la regulació— a entitats no regulades,
com bancs d’inversió o companyies d’assegurances. Una altra forma
d’arbitratge va ser geogràfica. Els actius es transmetien d’entitats
nacionals amb regulacions més estrictes a entitats situades a països
amb una regulació més reduïda (hedges funds). Aquesta combinació
d’innovació i arbitratge regulatori va dur a dos errors importants de
política econòmica. Per una banda, la innovació financera va conduir
a una menor transmissió de liquiditat a preus de consum, cosa que
va justificar polítiques monetàries excessivament expansives. Per l’altra
banda, l’arbitratge va aconseguir que les autoritats encarregades de la
regulació i supervisió realitzessin la seva funció de forma que s’evités
la generació d’un risc sistèmic (14).
A partir d’aquí, la cimera del G-20 va arribar a dues conclusions
generals: la primera és que no es tracta només d’anar vers una nova
regulació, sinó vers una millor regulació que disminueixi els incentius
que han provocat els tipus d’arbitratges abans comentats. La segona
conclusió és que les innovacions no han de ser necessàriament bones
pel fet que s’acordin entre les parts. El que es necessita és una millor
regulació que disminueixi les oportunitats d’arbitratge i una avaluació
de l’ús apropiat de les innovacions, sobretot quan puguin tenir efectes
sobre tercers. La regulació per entitats nacionals s’ha de coordinar i, a
més, ha d’anar orientada a gestionar riscs i productes, no pas entitats.
Segons el professor Joan Clavera (15), el principal, dins de la
nova regulació que es necessita, és la bona gestió del risc i la transparència, i això té unes repercussions molt clares per a Andorra, car
“durant massa temps Andorra ha treballat amb un sistema financer la
transparència del qual és més que dubtosa i les autoritats andorranes
han fet una mala interpretació de la transparència que es demanava.
Quan ens queixem que el sistema financer d’Andorra no és prou transparent, no ens queixem que Andorra no coopera amb la lluita contra
la delinqüència organitzada, el terrorisme o el tràfic de drogues. Això
ningú ho pensa. On falta transparència és en allò referent a l’evasió
fiscal. Andorra es nega a cooperar amb les autoritats financeres, no
per perseguir criminals, sinó per perseguir els evasors fiscals. Sembla
que les autoritats andorranes considerin que l’evasió fiscal no és cap
delicte social, i ho és”.
“Amb la crisi financera internacional —continua argumentant el
professor Joan Clavera— s’ha posat en relleu la importància de no
estar sol. Imaginem que hi hagués un ensurt amb el sistema financer
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andorrà. Andorra té l’euro, però no forma part de la unió monetària
europea ni del Banc Central Europeu i, per tant, es trobaria amb el
fet que no té un banc que pugui respondre d’una fallida, perquè ni
l’INAF ni el Govern poden afrontar una manca de liquiditat important
i sobtada. Andorra té un sistema financer molt desemparat. Els països
europeus que han tingut ensurts financers s’han vist protegits pel seu
govern i pel BCE... Estar financerament aïllat té un enorme risc”.
La globalització amenaçada en el segle xxi?
Són molts els analistes internacionals que, després d’observar
l’esclat de la crisi financera del 2007, es pregunten si, al capdavall,
la globalització no serà la gran perdedora a partir d’ara. Així, per
exemple, Nicolas Baverez, assessor del president francès Sarkozy, és
de l’opinió que a mesura que ens anem endinsant cap al segle xxi,
l’únic que es veu clar és que estem avançant cap a terra incognita (13).
Segons Baverez, la globalització es veu amenaçada per quatre raons:
— A més universalització de mercats i tecnologies, més exacerbació
de les identitats, més heterogeneïtat de valors i de principis,
multiplicació de les passions.
— Aquestes passions no poden ser controlades pels estats, ja que
com a actors es veuen atrapats entre dues forces poderoses:
a) la mundialització i la societat internacional per dalt, i b)
l’autonomia creixent dels actors econòmics i socials per baix.
Els estats han perdut el monopoli de l’acció internacional, de
l’exercici de la violència legítima, de la imposició d’impostos,
del control de tot o part del seu territori i de la seva població.
— Llibertat econòmica i llibertat política són cada cop més asimètriques. El segle xxi multiplica les formes de capitalisme
desconnectades de la democràcia (capitalisme xinès, capitalisme rus, narcocapitalisme d’Amèrica central, etc).
— La mundialització pateix la competència per l’obtenció de primeres matèries, al mateix temps que genera riscos planetaris
que superen les capacitats d’acció dels estats (canvi climàtic,
catàstrofes naturals, medi ambient, epidèmies, etc.).
Nicolas Baverez conclou que el gran repte del segle xxi és, després de la mundialització del capitalisme, el de la mundialització de
la llibertat.
Hem dit que a finals del 2008 va tenir lloc a Washington una
reunió del G-20 sobre la crisi financera mundial i la necessitat de
replantejar-se l’ordre financer internacional. No es podien esperar
grans decisions ni resultats d’aquella cimera, i menys encara quan la
convocava un president dels Estats Units, George W. Bush, al qual li
quedaven poques setmanes d’ocupar la Casa Blanca (el nou president
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electe Barak Obama entrava en funcions el 20 de gener de 2009). No
obstant això, aquella reunió sí que va ser important a l’hora de fixar
els grans principis sobre els quals s’havia de reorientar en el futur el
sistema financer internacional. Efectivament, a Washington es va reconèixer que el gran creixement i els grans avantatges obtinguts en els
darrers anys a l’economia mundial varen ser deguts a la globalització,
la integració econòmica i el comerç mundial, considerades com tres
veritables bases del desenvolupament econòmic mundial. La cimera
va subratllar, així mateix, la importància de continuar les polítiques
d’obertura comercial, la necessitat de concloure urgentment la Ronda
de Doha i de mantenir la liberalització econòmica, tot fugint del proteccionisme que va caracteritzar la situació posterior al crac de 1929.
La reunió següent del G-20 va tenir lloc el 2 d’abril de 2009, a
Londres, i va ser un factor determinant en el procés d’acceleració de
les reformes a escala mundial sobre transparència i intercanvi d’informació fiscals, a les quals ja ens hem referit al final del capítol primer
d’aquesta obra. A la seva resolució final hi constaven aquestes paraules:
Estem d’acord a actuar contra les administracions que no cooperin,
inclosos els paradisos fiscals. Estem disposats a aplicar sancions per
protegir les nostres finances públiques i els nostres sistemes financers.
L’era del secret bancari queda darrere nostre.

3.4. El

cas de

Liechtenstein

de

2008

sobre evasió fiscal i les seves

repercussions

Plantejament
L’escàndol d’evasió fiscal de ciutadans alemanys cap al Principat
de Liechtenstein va esclatar el mes de febrer de 2008 (16).
Tot va començat quan el govern alemany d’Angela Merkel, per
tal de poder perseguir els defraudadors del fisc alemany, va comprar
dades bancàries al banc LGT Group de Liechtenstein, primera entitat
financera del país i propietat de la casa principesca, dades que havien
estat robades per un seu exdirectiu, anomenat Heinrich Kieber. Les
dades robades contenien llistes de clients de l’esmentat banc. Segons
diferents mitjans de comunicació, els serveis secrets alemanys haurien
pagat aproximadament cinc milions d’euros al confident. La fórmula
de les fundacions familiars hauria estat un dels recursos més utilitzats
pels defraudadors alemanys per desviar fons. Segons el ministre de
Justícia alemany, existien entre 45.000 i 50.000 fundacions a Liechtenstein, i s’estimava que la fortuna allí dipositada superava els 125.000
milions d’euros.
A partir d’aquella compra de dades robades, els esdeveniments
es varen precipitar. Així, el 19 de febrer es va dictar ordre d’arrest
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contra el germà de l’expresident de Deutsche Post, Hartwig Zumwinkel, per desviar vint milions d’euros a Liechtenstein. El president de
Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, va dimitir a continuació, i més de
cent noranta persones confessaren la seva evasió fiscal, segons les autoritats alemanyes. Els investigadors alemanys varen estendre els seus
escorcolls a un segon banc, la filial a Liechtenstein del Vontobel, una
banca privada suïssa. Advocats alemanys varen presentar tot seguit
una denúncia contra el govern alemany i els seus serveis secrets per
haver sobrepassat els seus drets en obtenir de forma il·legal informació
sobre les inversions financeres dutes a terme per ciutadans alemanys
a Liechtenstein. Alemanya va fer arribar la llista de clients a diversos
països, entre ells Espanya, els Estats Units i altres, que es varen sumar
de seguida a la investigació contra possibles defraudadors.
El príncep Alois de Liechtenstein va reaccionar immediatament a
l’escalada de notícies afirmant que “amb el seu atac a Liechtenstein,
Alemanya no resoldrà pas els seus problemes amb els contribuents,...
car el sistema fiscal alemany és el pitjor del món”. El príncep Alois
es va queixar que el govern alemany hagués violat la sobirania del
seu país en comprar dades bancàries robades. “Som un país petit i
volem tenir bones relacions amb els països veïns, però també som
un estat sobirà.”
Otmar Hasler, primer ministre de Liechtenstein, va declarar que
les pretensions alemanyes estaven completament fora de lloc (17): “Les
evasions fiscals alemanyes són competència de les autoritats alemanyes
i no pas de Liechtenstein... En els darrers anys, el Principat ha fet
enormes esforços en matèria de lluita contra el blanqueig de diners,
el terrorisme o la corrupció... Liechtenstein està a punt d’entrar a
l’espai Schengen i està actualment negociant un acord antifrau amb
la UE. El nostre acord sobre fiscalitat amb la UE està en vigor des
de 2005. Hem adoptat una nova llei regulant les fundacions. Hem
desplegat el Futuro Project en virtut del qual el Principat adoptarà
els estàndards més exigents en matèria legal. El Fons Monetari Internacional ens supervisa periòdicament i està satisfet amb les seves
auditories. Aquesta tasca continuarà en el futur.”
El mes de gener de 2009, Klaus Zumwinkel, expresident de Deutsche
Post i un dels empresaris més famosos i rics d’Alemanya, va admetre davant dels jutges que havia evadit al voltant d’un milió d’euros
al fisc alemany a través d’una fundació situada a Liechtenstein (18).
Liechtenstein destaca per la seva normativa sobre fundacions o
trusts, que són vehicles d’inversió basats en la confiança. L’inversor
acostuma a confiar el diner a un advocat del Principat, per la qual
cosa resulta molt difícil identificar el propietari dels fons. Els contractes són privats i no pas públics. Segons el ministre de Justícia
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del Principat, Klaus Tschütscher, existeixen entre 45.000 i 50.000
fundacions a Liechtenstein, de les quals entre 500 i 600 són d’utilitat
pública. S’estima que la fortuna dipositada oscil·la entre 125.000 i
190.000 milions d’euros. El sector financer representa la segona font
de riquesa del Principat després de la indústria, i suposa un trenta
per cent del seu PIB.
Liechtenstein està disposat a revisar la seva legislació sobre fundacions, a arribar a acords sobre frau fiscal amb la UE i a atendre
els requeriments sobre transparència. Però sempre destaca que una
cosa és el secret bancari i una altra l’evasió fiscal, i que per combatre
el segon no cal acabar amb el primer.
Defensa de les tesis de Liechtenstein
Segons Matthew Lynn (19), “els atacs són del tot infundats. Els
petits estats europeus com Liechtenstein o Mònaco tenen dret a mantenir el secret bancari i no se’ls hauria de forçar a fer d’agents del
fisc d’altres països... No tenen cap obligació de subministrar llistes
d’inversors estrangers a les autoritats fiscals alemanyes o altres, sempre
que no hi hagi sospita de blanqueig de capitals o de terrorisme... El
govern alemany i altres que paguin per informació robada haurien
de passar el seu temps pensant com fer els seus propis països més
atractius als seus contribuents”.
Segons prestigiosos bufets jurídics, més enllà del conflicte diplomàtic
entre Alemanya i Liechtenstein, l’afer presenta nombrosos interrogants
jurídics. El primer és el paper dels serveis secrets alemanys en el
descobriment del frau fiscal, que voreja o supera els límits de la llei.
El segon és la suposada suma pagada per aquests serveis secrets a
un confident, per cert ja condemnat a penes de presó anteriorment.
El tercer és el valor legal de les proves així obtingudes. Conclouen
que la investigació de la veritat en un procés penal no és un fi en si
mateixa ni un valor absolut, i que, segons el mateix Tribunal Suprem
Federal alemany, la veritat no pot ser investigada a qualsevol preu (20).
Implicacions
Els atacs d’Alemanya a Liechtenstein no eren més que l’obertura
d’una nova batalla més àmplia entre els grans estats europeus amb
enormes pressions fiscals i els petits estats europeus de baixa fiscalitat,
com Liechtenstein, Mònaco o Andorra.
Després de la reunió del Consell Europeu de 15 d’octubre del 2008,
celebrada a Brussel·les, en la qual la UE va decidir d’actuar amb energia
contra la crisi financera internacional i es va situar com a líder del
procés d’una possible refundació del sistema financer internacional,
el primer ministre francès, François Fillon, va anunciar que França
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i Alemanya volen acabar amb els paradisos fiscals precisament com
a preludi d’una refundació del sistema financer internacional. Fillon
va declarar textualment que “els forats negres dels paradisos fiscals
no haurien d’existir”.
L’OCDE, per la seva banda, després del conflicte fiscal entre Alemanya i Liechtenstein, ja no es mostrava disposada a signar amb
Andorra una carta de compromís sobre intercanvi d’informació en la
línia de les signades els darrers temps. Andorra, per tant, hauria de
fer esforços suplementaris per tal de sortir de la llista de paradisos
fiscals de l’OCDE. Aquesta era la situació al començament de 2009.
Més tard va arribar l’acceleració dels esdeveniments en el període
2009-2011 i la sortida d’Andorra de la llista grisa de paradisos fiscals
de l’OCDE.
3.5. Les

reunions del

G-20

Abans ja s’ha fet referència a les reunions del G-20 posteriors a
l’esclat de la crisi financera global. El que no s’havia comentat aleshores és que el G-20 també va dedicar bona part de les seves reflexions
a tractar sobre els paradisos fiscals.
Una de les conclusions de la reunió de Washington del mes de
desembre del 2008 va fer referència expressa a la necessitat d’eliminar
els paradisos fiscals.
En una reunió preparatòria (gener del 2009) de la segona reunió
que s’havia de celebrar a Londres el mes d’abril del 2009, els líders
alemany i britànic, Angela Merkel i Gordon Brown, varen declarar
que Europa i els Estats Units van plegats en la reforma dels mercats
financers, que requereixen més transparència, i en relació amb la
necessitat d’acabar amb els paradisos fiscals (21). Això és el que es
proposava com a fita la comunitat internacional.
Els primers mesos de 2009, Portugal va demanar a Andorra
participar en el marc de les cimeres iberoamericanes en una reunió
sobre la crisi econòmica i financera que tindria lloc els dies 2 i 3 de
març de 2009 a Porto, a fi de preparar un non paper per transmetre
a la segona reunió del G-20 a Londres del proper mes d’abril. Aquella demanda s’emmarcava en la qualitat de membres de la Cimera
Iberoamericana per part de Portugal i d’Andorra.
El president francès Sarkozy es va afegir en unes declaracions
del mes de febrer de 2009 (21) a la llista dels dirigents europeus que
reclamaven mà dura contra els paradisos fiscals, fent una referència
especial a Andorra. Com a copríncep d’Andorra, sembla que no volia
presentar-se a la reunió del G-20 d’abril de 2009 a Londres amb les
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mans buides. Amb les esmentades declaracions creia haver fet els
deures que li corresponien. Els esdeveniments posteriors ja han estat
relatats en el primer capítol d’aquesta obra.
3.6. El Fons Monetari Internacional (FMI)
Anul·lada la distinció entre centres financers offshore i onshore
L’FMI va anul·lar el mes de juliol de 2008 la distinció entre centres financers offshore (OFC, offshore financial centers) i onshore, la
qual cosa ha suposat una gran victòria per a més de quaranta petits
països, entre ells Andorra, que es queixaven de ser injustament tractats
a l’hora de lluitar contra la delinqüència fiscal (22). Això significa el
final d’una “estigmatització discriminatòria” dels OFC.
Segons l’FMI, aquesta distinció ha estat eliminada a causa de la
globalització, que ha suposat un gran augment de transaccions transfrontereres a molts països, així com el llançament de nous centres
financers amb serveis proporcionats a no residents, com ara Botswana,
Brunei, Dubai o Uruguai.
L’FMI també ha assenyalat l’absència de criteris per definir exactament un OFC. Criteris anteriors incloïen l’orientació econòmica
principal als no residents i una fiscalitat baixa o inexistent. Amb
aquests criteris, resultava que el Regne Unit s’havia de classificar com
un OFC, cosa que sembla inacceptable.
L’FMI declara que encara està preocupat per la lluita antiblanqueig
i el finançament del terrorisme en alguns OFC, però en general el seu
comportament és “generalment comparable” a les jurisdiccions que no
són OFC. També ha assenyalat progressos en matèria de supervisió
bancària, cooperació transfronterera i intercanvi d’informació.
L’FMI concentrarà, a partir d’ara, els seus esforços supervisors
en un petit número de jurisdiccions: Bermuda, Illes Caiman, Jersey,
Guernsey, Illa de Man, Panamà, Labuan (Malàisia), Bahames i possiblement les Illes Verges Britàniques.
L’FMI també reconeix les raons de jurisdiccions considerades com
paradisos fiscals quan es queixen de la hipocresia i del doble tracte a
l’hora de mesurar per part dels països industrialitzats, ja que el secret
bancari també existeix a països com Suïssa, Luxemburg o Àustria.
Avaluació de l’FMI sobre la supervisió i la regulació del sistema financer
andorrà
Durant el mes de febrer del 2002, un equip de l’FMI es va desplaçar a Andorra, en resposta a la petició del Govern d’Andorra, per dur
a terme una avaluació del sistema de supervisió del sector financer,
d’acord amb els principis internacionals en aquesta matèria. En el
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seu informe de 2002, l’FMI destaca que el sistema financer andorrà
presenta una estructura molt sòlida amb poc risc i un nivell de regulació i supervisió adequats.
La darrera avaluació (assessment), elaborada també a instàncies de
les autoritats andorranes, es va completar el mes de febrer del 2007.
Les principals conclusions d’aquesta avaluació són les següents:
La supervisió bancària és satisfactòria i sana en general. Ha
millorat clarament des de la darrera avaluació realitzada l’any 2002.
Els nous dispositius estatutaris que regulen l’INAF (Institut Andorrà de Finances) han enfortit certament la seva independència i
els seus poders d’actuació. Però aquests poders encara es podrien
reforçar més a través de dotar l’Institut de nous poders per imposar
tota mena de sancions.
El desenvolupament de la capacitat de supervisió sobre el terreny
de l’INAF i l’aclariment de les seves demandes amb vista a auditors
externs serà una qüestió essencial per als sectors financers bancari i
no bancari.
La importància creixent dels esquemes d’inversió col·lectiva (collective investment schemes, CIS) i de les activitats d’assegurança de
vida planteja la necessitat de replantejar la seva legislació i adaptar-la
als estàndards internacionals.
La supervisió en matèria d’assegurances podria millorar a curt
termini a través de l’actuació d’auditors externs que preparessin un
informe complementari, a més dels seus informes financers anuals. La
transferència al més ràpidament possible de la responsabilitat sobre
supervisió en matèria d’assegurances a l’INAF és essencial.
Atacs de l’FMI contra els paradisos fiscals
Quant a les deliberacions sobre els paradisos fiscals que s’havien
de produir a la reunió del G-20, a Londres, a la primeria d’abril de
2009, l’exdirector de l’FMI, el francès Dominique Strauss-Kahn, va
declarar que “les regles prudencials no són suficients per a lluitar
contra els paradisos fiscals” i que “els paradisos fiscals serveixen per
a l’evasió fiscal i, encara pitjor, per fer el trànsit de diner que prové
del tràfic d’armes o drogues” (22).
3.7. L’Organització Mundial

del

Comerç (OMC)

Andorra s’ha anat acostant progressivament cap a l’OMC des de
mitjan dècada passada, poc després de la seva constitució com a organització internacional l’any 1994 (Ronda Uruguai del GATT). A partir
d’aquella data, i segons els Acords de Marràqueix, l’OMC s’estructura
183

en tres grans pilars: GATT (béns), GATS (serveis) i TRIPS (propietat
intel·lectual). A més, l’OMC disposa d’un mecanisme de solució de
diferències als problemes comercials.
El Principat ha vist en l’OMC una possible garantia per a la defensa dels seus interessos econòmics i comercials, però en cas d’adhesió
naturalment hauria de procedir a efectuar determinades concessions
a la resta dels seus membres.
La possible entrada d’Andorra en aquesta organització internacional
es manté en stand by, car el Govern del Principat considera que de
moment no és prioritària. El Principat continua present a l’OMC en
la seva qualitat d’observador.
3.8. El Consell

d’Europa

El Comitè Moneyval del Consell d’Europa (comitè d’experts sobre
l’avaluació de les mesures de lluita contra el blanqueig de capitals
i finançament del terrorisme) va publicar, a finals del mes de juliol
de 2008, el seu Informe d’avaluació de tercer cicle sobre Andorra.
L’Informe va ser adoptat durant la vint-i-quatrena reunió plenària de
Moneyval, celebrada a Estrasburg entre el 10 i el 14 de setembre del
2007 (23). El darrer Informe data de l’any 2010.
Quadre 31
El Consell d’Europa
El Consell d’Europa es va fundar l’any 1949 com una institució consultiva
de caràcter intergovernamental. Va néixer a conseqüència d’una resolució
del Congrés d’Europa celebrat l’any 1948. El Consell d’Europa té la seu a
Estrasburg i no és una institució de la Unió Europea. El seu estricte caràcter intergovernamental, com també és el cas de l’OECE i més tard l’OCDE,
va provocar que històricament els partidaris d’una integració europea més
supranacional s’inclinessin per fundar les Comunitats Europees al marge del
Consell d’Europa.
L’aproximació formal d’Andorra a les institucions europees es produeix per
primer cop amb l’ingrés al Consell d’Europa l’any 1994. Aquesta incorporació
ha significat l’adopció dels principals convenis i tractats desenvolupats en
l’àmbit del Consell, principalment de caràcter social, cultural i humanitari.
Més tard, durant els anys 1999 i 2000, el consell ha dut a terme una revisió
de les mesures per evitar el blanqueig de capitals al Principat, que han rebut
una avaluació positiva.
Bona part de l’activitat del Consell d’Europa se centra en la defensa dels
drets humans, l’educació, la cultura i la cooperació en camps com el medi
ambient, l’ètica mèdica i la lluita contra les drogues. Darrerament, ha estat
molt actiu en matèria de reforma constitucional i legislativa dels països del
centre i l’est d’Europa candidats a l’adhesió a la UE.
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Les tres institucions principals del Consell d’Europa són el Comitè de Ministres
(ministres de relacions exteriors o adjunts), l’Assemblea Parlamentària (amb
diputats nomenats pels parlaments nacionals i dividits en cinc grups polítics)
i el Congrés de Poders Locals i Regionals d’Europa. La Comissió Europea de
Drets Humans i el Tribunal Europeu de Drets Humans són organismes del
Consell d’Europa.
El Comitè de Ministres és l’òrgan de decisió del Consell d’Europa i representa
directament els governs dels estats membres.
Andorra va entrar al Consell d’Europa com a Estat membre de ple dret l’any
1994. Actualment, el nombre d’estats membres és de quaranta-tres, i són els
següents:
Albània
França
Noruega
Alemanya
Geòrgia
Països Baixos
Andorra
Grècia 		
Polònia
Armènia
Hongria
Portugal
Azerbaidjan
Irlanda
Regne Unit
Bèlgica
Islàndia
República Txeca
Bulgària
Itàlia
Romania
Croàcia
Letònia
Rússia
Dinamarca
Liechtenstein
San Marino
Eslovàquia
Lituània
Suècia
Eslovènia
Luxemburg
Suïssa
Espanya
Macedònia
Turquia
Estònia
Malta
Ucraïna
Finlàndia
Moldàvia
Xipre
L’activitat del Consell d’Europa en matèria de drets humans ha estat molt
important. La Convenció per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals es va signar a Roma el 4 de novembre de 1950. En ocasió
del seu cinquantè aniversari, es va fer una celebració a Roma, i amb aquest
motiu Andorra es va adherir a la Carta Social Europea, que s’havia adoptat
l’any 1965. La Convenció de Drets Humans va entrar en vigor l’any 1953. Les
seves institucions tenen la seu a Estrasburg. La Comissió de Drets Humans
rep i tramita més de cinc mil queixes cada any.
El Consell d’Europa també ha tingut tradicionalment una gran importància
en matèria de poders regionals i locals. L’any 1994 es va establir el Congrés
de Poders Locals i Regionals (CPLRE) com un organisme consultiu del Consell d’Europa. El Congrés té dues cambres: la Cambra de Poders Locals i la
Cambra de Regions.
Font: Elaboració pròpia

Aquest informe analitza la posada en pràctica de les normes internacionals i europees en matèria de lluita contra el blanqueig de
capitals i el finançament del terrorisme, avalua els nivells de conformitat
a les quaranta-nou recomanacions del GAFI (Grup d’Acció Financera
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de l’OCDE) i recomana un pla d’acció per millorar el sistema andorrà
de lluita contra el blanqueig de capitals (LAB) i el finançament del
terrorisme (FT). Els experts subratllen les llacunes existents a Andorra
en matèria de finançament del terrorisme. S’assenyalen progressos des
de la inclusió del delicte de blanqueig de capitals en el Codi Penal
andorrà l’any 2005, però també reculades. A més, persisteixen algunes
llacunes, com és el cas del dispositiu existent contra el finançament
del terrorisme.
El Comitè d’Experts sobre avaluació de les mesures de lluita contra
el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme del Consell
d’Europa, dins del Comitè Europeu per als Problemes Criminals, ha
fet públic el seu darrer informe de progrés el mes de desembre de
2008, adoptat a la seva vint-i-vuitena reunió plenària (24). En aquest
informe es passa revista als desenvolupaments produïts després de
l’informe d’avaluació del mes de setembre de 2007, adoptat en el marc
de la seva vint-i-quatrena reunió plenària.
L’informe de progrés de 2008 és molt positiu en relació amb les
activitats antiblanqueig de capitals i de finançament del terrorisme
del Principat, conduïdes per la Unitat de Prevenció del Blanqueig
(UPB), darrerament anomenada UIF (Unitat d’Intel·ligència Financera).
Es posa particularment de manifest la bona marxa de la cooperació
internacional, les millores introduïdes en el nou marc jurídic andorrà
i la bona transposició de les recomanacions de Moneyval.
A l’informe de progrés de 2008 s’assenyala, en primer lloc, que a
Andorra s’han produït importants esdeveniments de caràcter positiu
en matèria de blanqueig de capitals i de lluita contra el finançament
del terrorisme. “L’aplicació de les recomanacions de Moneyval en
aquesta matèria ha esdevingut una prioritat nacional i ha donat lloc
a noves iniciatives legislatives, la majoria de les quals ja es troben en
vigor (...) Al llarg de l’any 2007, el Govern d’Andorra ha encarregat a
la Cèl·lula d’intel·ligència financera l’elaboració d’una nova estratègia
en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i lluita contra el
finançament del terrorisme (...) Aquesta estratègia preveu un sistema
global integrat a tres nivells: 1) aplicació de les recomanacions de
Moneyval en matèria de modificació del quadre legislatiu i reglamentari existent, 2) l’atorgament de funcions i competències reforçades a
la Cèl·lula d’intel·ligència financera andorrana i 3) participació dels
sectors públic i privat en els esforços andorrans en matèria de lluita
antiblanqueig i antifinançament del terrorisme, amb mesures de formació i sensibilització, on cal destacar la creació d’un grup de treball
amb l’Associació de Bancs Andorrans (ABA).”
Existeix en el Principat, conseqüentment, des de finals de 2008
(Llei 28/2008), una nova Llei de modificació de la Llei de cooperació
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penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors
producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del
2000.
3.9. La Comissió Europea
L’any 1989 va aparèixer una proposta d’introduir a la UE un
impost de retenció en origen sobre els estalvis situats per nacionals
de determinats estats membres en altres estats membres, però no va
aconseguir la unanimitat requerida en matèria d’afers fiscals dins de
la UE.
La inquietud pel fet que existissin règims fiscals preferencials i
paradisos fiscals dins de les fronteres de la UE va continuar impulsant
la Comissió Europea a afrontar la problemàtica de la competència
fiscal perjudicial a mitjan anys noranta del segle passat. En funció
de la necessitat d’unanimitat en matèria fiscal entre els estats membres, es va adoptar com a mètode de treball el compromís polític i
la coordinació d’actuacions entre els seus estats membres.
No va ser fins al 21 de gener del 2003 que es va aconseguir un
acord polític sobre l’anomenat paquet fiscal, que comprenia tres parts:
1) Un codi de conducta per eliminar sistemes fiscals interempresarials de caràcter perjudicial.
2) Fiscalitat de l’estalvi.
3) Mesures per eliminar la imposició sobre interessos i royalties
entre empreses mare i filles.
Aquell acord polític es va acabar adoptant definitivament el 3 de
juny del 2003.
Entre les iniciatives més importants derivades de l’acord cal destacar la Directiva del 2003 sobre fiscalitat de l’estalvi. En virtut del
compromís polític assolit, es retorna a la coexistència entre intercanvi
d’informació i retenció en origen. El primer projecte de directiva sobre
fiscalitat de l’estalvi es va presentar l’any 1998 i preveia un model
de coexistència, al qual la UE va renunciar en el Consell Europeu
de Santa Maria de Feira (Portugal) de l’any 2000, per a tornar-lo a
adoptar de manera definitiva l’any 2003.
El 15 de setembre del 2008 la Comissió Europea va fer públic
un document de treball sobre una avaluació econòmica dels efectes
de la Directiva sobre fiscalitat de l’estalvi del 2003 (Commission Staff
Working Document presenting an economic evaluation of the effects of
Council Directive 2003/48/EC on the basis of the available data), que
posava en relleu els magres resultats de recaptació aconseguits pels
acords amb països tercers. Les principals conclusions d’aquell document són aquestes:
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1) La introducció de la Directiva no sembla que hagi comportat
canvis importants en la composició de les rendes de l’estalvi.
2) En matèria de dipòsits de dipositants no bancaris s’ha observat
un canvi des de països que apliquen la Directiva cap a països
tercers. De totes maneres, aquest canvi ja s’havia començat a
produir abans de l’entrada en vigor de la Directiva.
Els forats (loopholes) detectats en la Directiva són essencialment tres:
a) Només és aplicable a persones físiques (s’evita la Directiva
creant una persona jurídica).
b) Només és aplicable a interessos (s’evita la Directiva creant
productes financers més sofisticats que un compte corrent
clàssic).
c) Només és aplicable a no residents.
El 13 de novembre del 2008 la Comissió Europea va presentar
propostes de millora de la Directiva del 2003, després de la revisió
efectuada anteriorment sobre el seu funcionament. La Comissió proposa ampliar l’aplicació de la Directiva de l’estalvi a nous productes
per reduir les vies de l’evasió fiscal mitjançant comptes, dipòsits i
productes d’inversió en països que no són el de residència. Els estats
membres de la UE s’hauran de pronunciar sobre aquesta proposta,
que només adoptarien en cas d’arribar a un vot unànime.
Segons el think tank independent britànic European Policy Forum
(Financial Times, 13 de novembre de 2008), la Comissió Europea s’ho
hauria de pensar dues vegades abans de recomanar determinades reformes que podrien acabar perjudicant seriosament el funcionament
dels agents pagadors. El sistema de retenció en origen sembla funcionar millor que l’intercanvi d’informacions. La seva profunda alteració
o supressió significaria un augment considerable de costos bancaris.
El 2 de febrer de 2009, la Comissió Europea, a través del comissari
Laszlo Kovacs, responsable de fiscalitat, va fer públiques les propostes
de dues noves directives que complementaven les propostes del mes
de novembre de 2008, i que demanaven als tres estats membres de la
UE —Àustria, Bèlgica i Luxemburg— que renunciessin a la retenció
en origen i adoptessin l’intercanvi d’informació, com ja és el cas a la
resta de membres de la UE, amb l’esperança que això influís sobre els
països tercers que, com Andorra, han adoptat el sistema de retenció
en origen. Les primeres reaccions dels tres països membres de la UE
esmentats han estat diverses: Luxemburg es mostra disposat a dialogar
amb la Comissió Europea, Àustria rebutja les propostes i Bèlgica es
manté en silenci (25). S’espera per a finals del 2011 la segona revisió
de la Directiva de 2003 per part de la Comissió Europea.
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3.10. El Parlament Europeu
El Parlament Europeu va aprovar el mes de setembre de l’any
2008 un informe, elaborat en el si del Comitè d’Afers Econòmics i
Monetaris, sobre una estratègia coordinada per a lluitar contra el
frau fiscal. El ponent o rapporteur de l’informe va ser el parlamentari
europeu, pertanyent al grup polític liberal, Sharon Bowles (26).
L’informe parteix de la base de l’existència d’un problema continuat de frau fiscal en molts estats membres de la UE, així com d’una
intensificació d’aquest problema en els darrers temps. Entre els casos
més significatius viscuts darrerament, l’informe en posa en relleu dos:
el frau anomenat carroussel relatiu a l’IVA i el cas escandalós d’evasió
fiscal protagonitzat per Liechtenstein. No obstant això, l’informe assenyala que la sobirania fiscal s’ha intensificat els darrers temps, que cal
sempre la unanimitat en matèria fiscal dins de la UE, i que tot això
complica molt les coses, car apareixen sempre nombrosos obstacles a
l’hora d’avançar d’una manera coordinada. L’informe també assenyala
que la Comissió Europea està treballant actualment en una revisió de
la Directiva sobre Fiscalitat de l’Estalvi.
El ponent o rapporteur de l’informe, el liberal Sharon Bowles, va
proposar en un principi una coordinació forta amb relació al problema
del frau fiscal en el context de la UE i es va mostrar crític davant
de l’actitud obstruccionista de determinats estats membres. L’informe
no va passar en una primera votació, celebrada el 25 de juny del
2008, ja que contenia una esmena que proposava l’eliminació del
secret bancari a la UE, cosa que era inacceptable per part del grup
polític majoritari del Parlament Europeu, l’EPP-ED (Partit Popular
Europeu-Demòcrates Europeus), en què figuren democratacristians i
conservadors. El Comitè d’Afers Econòmics i Monetaris va tornar a
votar el 7 de juliol i va adoptar el text final que no contenia aquella
esmena. El plenari del Parlament Europeu va adoptar l’informe en
votació efectuada l’1 de setembre de 2008.
Una darrera novetat interessant en les relacions entre Andorra i
el Parlament Europeu és la constitució el 22 de setembre de 2011
d’un grup d’amistat Andorra-Parlament Europeu amb diputats de les
regions pirinenques veïnes. La creació d’aquest grup d’amistat apareix
com particularment important atesa l’exigència del Tractat de Lisboa
que tots els acords de la UE amb països tercers siguin validats pel
Parlament Europeu.
3.11. El G-7

i el

Fòrum

d’Estabilitat

Financera (FEF)

El Fòrum d’Estabilitat Financera (FEF) va ser creat l’any 1997,
com a conseqüència de les crisis asiàtica i russa, pel G-7. Es tractava
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d’identificar i localitzar els riscs que representen per al sistema financer
internacional l’activitat dels fons especulatius, el blanqueig de diners
i les transaccions a curt termini en els paradisos fiscals.
La tasca desenvolupada pel FEF consisteix a analitzar els territoris
que no apliquen en la seva totalitat els estàndards internacionals per
la supervisió i el control de l’activitat financera, amb l’objectiu d’assolir una millora dels possibles efectes que aquesta circumstància pot
comportar en l’estabilitat dels mercats financers en la seva globalitat.
El sistema financer andorrà, i més concretament el sector bancari,
ha estat objecte d’anàlisis pel FEF, organisme internacional que ha
assumit la iniciativa d’establir i controlar els estàndards internacionals
de transparència dels sistemes financers, oferint la seva col·laboració
mitjançant el Fons Monetari Internacional (FMI).
A la seva reunió del 14 de febrer de 2009 a Itàlia, el G-7 va declarar que les properes mesures sobre governança financera mundial
que el G-20 haurà d’adoptar a la seva reunió d’abril de 2009 a Londres
tractaran, entre altres qüestions, sobre la necessitat d’evitar en el futur
les distorsions causades pels paradisos fiscals i els fons especulatius.
3.12. El Grup

d’Acció

Financera (GAFI)

El Grup d’Acció Financera (GAFI) sobre el blanqueig de capitals
és un organisme intergovernamental creat a la cimera del G-7 celebrada a París l’any 1989. El GAFI és l’autoritat principal en matèria
de lluita contra el blanqueig de diners. La seva seu és a París, en el
marc de l’OCDE.
En el seu informe del 2000, el GAFI declara que “els avaluadors
volen expressar la seva impressió global molt positiva pel que fa al
règim antiblanqueig d’Andorra. Aquest règim s’assenta en bases sòlides,
tant des del punt de vista penal com del normatiu, i les institucions
responsables de la seva aplicació estan clarament motivades i convençudes de la necessitat d’un esforç sistemàtic contra el blanqueig
de diners. Cal remarcar igualment els resultats ja aconseguits pel
sistema antiblanqueig andorrà i la determinació del Govern d’Andorra
de mantenir aquest sistema amb tanta eficàcia com sigui possible”.
Andorra es va felicitar el juny de 2000 de no figurar a la llista
negra de jurisdiccions considerades no cooperants, divulgada pel GAFI.
En la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el
blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional,
promulgada el 29 de desembre de 2000 seguint les recomanacions
del Comitè Moneyval del Consell d’Europa i les recomanacions del
GAFI, es preveu la creació a Andorra d’una Unitat de Prevenció del
Blanqueig (UPB), que és plenament operativa des de 2001.
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La UPB és un òrgan independent, amb la missió d’impulsar i
coordinar les mesures de prevenció del blanqueig.
Tal com s’ha dit anteriorment (vegeu Consell d’Europa), l’Informe de progrés de Moneyval de desembre de 2008 va ser clarament
positiu en relació amb els esforços del Principat en matèria de lluita antiblanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme.
Destaquen la nova normativa adoptada seguint les recomanacions de
Moneyval i el paper reforçat de la nova Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) andorrana. Existeix en vigor una nova llei (Llei 28/2008,
d’11 de desembre) de modificació de l’esmentada Llei de cooperació
penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors
producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000.
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4

Andorra: plans estratègics
i visió de futur

4.1. Andorra Pla Estratègic

i

Andorra Pla

d’Accions

(1994)

Al començament de la dècada dels anys noranta del segle passat,
el Govern andorrà, sota la presidència d’Òscar Ribas Reig, va endegar
una tasca de planificació de les seves activitats econòmiques i socials,
en la qual va tenir l’ocasió de col·laborar l’autor d’aquest llibre, juntament amb uns col·legues de l’IESE Business School de Barcelona, de la
Universitat de Navarra, tots ells encapçalats pel professor Josep Faus.
El Pla Estratègic d’Andorra es va presentar el mes de febrer del
1993 (1). En aquella ocasió, el cap de Govern, Òscar Ribas Reig,
declarava el següent:
L’elaboració del Pla Estratègic que avui presentem suposa el compliment d’un dels objectius proposats en el Discurs-Programa presentat
davant del Consell General el dia 9 de juny del 1992, un missatge
que a més d’anar adreçat a l’Assemblea Parlamentària, pot també
adreçar-se als sectors econòmics de l’Estat. Més enllà de les característiques concretes contingudes en aquest document, l’elaboració del
Pla té un valor polític addicional de gran importància per a Andorra:
la reflexió conjunta de diversos agents polítics i econòmics sobre la
realitat andorrana a mitjà i a llarg termini.
Per les seves característiques, l’economia andorrana no ha estat especialment planificada ni ha estat objecte de consens amb projectes
de futur, més enllà de la immediatesa, i això no és bo. La decisió i
aplicació de determinades polítiques públiques ha de fer-se amb el
coneixement previ dels objectius que es desitja assolir per a dedicarlos els recursos necessaris i optimitzar el seu rendiment. Els sectors
econòmics han de ser conscients que quelcom està succeint a Andorra.
Andorra ha de seguir essent un país on la iniciativa privada sigui el
motor del desenvolupament econòmic. Però no ha de ser incompatible amb un cert grau de planificació o d’orientació comuna, que ha
d’ordenar el creixement del nostre país.
El Pla Estratègic no és un document tancat ni una opció monolítica.
Que ningú hi vegi un catecisme ni un llibre de receptes màgiques.
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Solament aspira a ser un principi de l’establiment d’uns punts de
referència, a mitjà i a llarg termini, per a tots els agents econòmics
que incideixen en el nostre país, així com un primer esforç de reflexió
sobre els punts forts i les febleses de la nostra economia.
Aquest Pla Estratègic hauria de ser completat per un pla d’accions
i de projectes concrets, que fossin conseqüència de les grans línies
aquí definides.

Del Pla d’Accions, complementari del Pla Estratègic, s’esperava
el següent:
— Avaluació dels objectius en el Pla Estratègic.
— Priorització dels projectes a desenvolupar.
— Formulació dels projectes prioritaris.
— Elaboració del document final: Pla d’Accions.
— Comunicació a les institucions públiques, als mitjans de comunicació i a la societat del Pla d’Accions.
Tot seguit incloem un resum de les principals conclusions del Pla
Estratègic (2):
Conclusions

a) Mantenir diferencial
fiscal favorable

Pla d’accions proposades

1) Mantenir nivell baix de despesa pública
2) Trobar nous recursos fiscals
Privatització empresa pública
Implantació del joc
3) Oferir serveis offshore
4) Introducció de nous impostos
Impost de la propietat i plusvàlues
IGI

b) Millorar les
infraestructures

5) Protecció del medi ambient
Tractament de residus
Reducció de la pol·lució
6) Oferir serveis offshore
7) Millora de xarxes elèctriques i telefòniques
8) Millora de la xarxa viària

c) Recursos humans
(professionals altament
qualificats)

9) Desenvolupar les escoles professionals existents
10) Creació de noves escoles professionals
11) Creació d’un centre d’emprenedors
12) Fomentar la immigració de professionals
qualificats
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d) Relacions
internacionals

13) Promoure la imatge d’Andorra
14) Signar acords amb GATT / OMC
15) Cooperació amb universitats estrangeres
16) Cooperació amb altres països europeus

e) Polítiques de medi
ambient

17) Desenvolupar legislació avançada sobre:
Reciclatge de residus
Reducció de la pol·lució
18) Disposar d’un patrimoni artístic protegit
19) Promoure el pensament ecològic a Andorra
Política ecològica

f) Marc general legislatiu

20) Mantenir seguretat política i pública
21) Millorar seguretat jurídica per atreure inversors
Llei de societats
Llei d’inversions estrangeres
Lleis financeres

g) Promoció d’empreses

22) Promocionar la cambra de comerç
23) Cooperació amb diferents centres universitaris
24) Cooperació amb grups líders de mercats

4.2. L’esgotament

del sistema econòmic tradicional andorrà

i la necessitat de planificar a llarg termini

Malgrat l’intent de planificació estratègica dut a terme al començament dels anys noranta a Andorra, que al capdavall no va tenir gaire
incidència, el cert és que el Principat no ha tingut mai degudament
estructurada i implementada una estratègia econòmica a llarg termini,
amb totes les conseqüències negatives que això comporta.
La conveniència de planificar a llarg termini es posa encara més
en relleu en els moments que, com els actuals, fan palès l’esgotament
d’un model econòmic i la necessitat conseqüent de dissenyar un nou
model que asseguri un retorn al creixement sostingut.
Les reformes introduïdes al Principat en els anys noranta, amb
l’adopció de la Constitució al capdavant, varen ésser essencialment
polítiques. Aquestes reformes polítiques s’havien de complementar
amb tot un seguit de reformes econòmiques: és el que proposa el
programa Andorra 2020.
En el discurs sobre l’orientació política del Govern de 29 de juny
del 2006, el cap de Govern, Albert Pintat, va declarar el següent (4):

195

Hem afrontat les nostres actuacions amb una visió estratègica, de
manera que fossin coherents amb una idea de conjunt (...) Podem
fer propostes realistes perquè disposem ara d’un diagnòstic complet
del país, el projecte Agència Andorra 2020.

El programa Andorra 2020 ha aparegut per omplir el buit d’una
estratègia econòmica a llarg termini. Es va llençar l’any 2006 i apunta
a l’horitzó de l’any 2020.
Entre els petits països europeus, val a dir que alguns han tractat
d’impulsar darrerament una visió de futur a llarg termini, com ara
Andorra amb el programa Andorra 2020 i Liechtenstein amb el seu
Futuro Project.
A l’apartat que segueix tractarem de l’intent andorrà. Ara comentem breument el contingut de l’intent de Liechtenstein.

El Futuro Project de Liechtenstein (5)
L’informe final del Projecte Futuro de Liechtenstein es va presentar
el mes de febrer del 2008. El mandat inicial consistia a dissenyar una
visió per a Liechtenstein com a centre financer. La visió i les iniciatives necessàries per a la seva implementació havien de ser també
importants per a l’economia del Principat en el seu conjunt.
L’informe comença tractant de la posició de partida de Liechtenstein, considerada com extremament exitosa tant des del punt de vista
d’estabilitat política i social com des de l’angle de la localització empresarial. L’economia és diversificada, el país té un sector industrial
internacionalment competitiu i un sector terciari particularment fort,
en el qual destaca el centre financer.
A continuació s’assenyala la necessitat d’acció futura per a mantenir la competitivitat financera del Principat. La innovació apareix
en el centre de l’acció requerida.
En tercer lloc, el Principat vol posar en relleu els valors sobre
els quals es basa la seva visió de futur, centrada en l’ordre econòmic
liberal.
En quart lloc, es concreta la visió del centre financer al qual
s’aspira: fundacions familiars, fundacions de caritat, seu de trusts,
banca privada, productes innovadors, nous serveis als clients, respecte
dels estàndards internacionals més exigents, marc legal harmonitzat
amb l’entorn europeu i internacional, procés regulador modern, internacionalització.
En darrer terme, es parla de la implementació del Projecte Futuro
i de com organitzar-la.
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4.3. Natura

i objectius del programa

Andorra 2020

A les arrels del programa Andorra 2020 s’hi troba el convenciment
que el model econòmic andorrà dels darrers vint anys ha estat un
model exitós, però que està donant actualment signes d’esgotament.
En una conferència pronunciada al Principat, l’economista Xavier
Sala i Martín va declarar el següent: “La competitivitat va evolucionant. Quan ets pobre et diuen que has de competir en preus, que
has de fer les coses més barates. Quan et fas ric deixes de competir
en preu, perquè fer-se ric vol dir precisament cobrar cada dia més,
tenir salaris més alts, i per tant costos més alts. No pots fer les coses
més barates, has de fer les coses millor. I quan ja no pots fer les
coses més barates i millor, aleshores has de fer les coses diferents. Es
tracta d’innovar, s’ha de fomentar un entorn empresarial en el qual
les petites empreses tinguin idees.”
El Govern andorrà va voler fer front al repte així plantejat a través
del programa Andorra 2020. Segons el cap de Govern, Albert Pintat,
“Andorra ho té tot per sortir guanyadora amb el programa Andorra
2020, i no hi ha res pitjor que tenir por de la por” (declaracions al
diari La Vanguardia, 20-21 de març de 2008).
Segons unes altres declaracions del 2006 del ministre de Finances
Ferran Mirapeix:
Aquesta és la voluntat del Govern: propiciar aquest entorn empresarial adequat perquè la creativitat i la capacitat d’adaptació que
els empresaris andorrans han demostrar al llarg dels anys es pugui
desenvolupar. L’objectiu que ens fixem per l’any 2020 és multiplicar
el PIB per càpita per dos, i aquest objectiu només es podrà assolir
si mantenim una taxa de creixement constant del cinc per cent, amb
una diversificació de la nostra economia cap a sectors d’alt valor
afegit. Per poder assolir aquest objectiu actuarem des de tres eixos:
1) La modernització del marc econòmic d’Andorra.
2) La revitalització del nostre sector econòmic més important: el
turisme i el comerç.
3) Creació de nous sectors d’alt valor afegit.
Aquests tres eixos no es podrien abordar sense el desenvolupament
d’un sistema fiscal homologable però competitiu.
Aquest sistema fiscal competitiu ens permetrà acords de doble imposició amb estats europeus i sortir de les llistes de paradisos fiscals.
Aquest sistema impositiu tindrà dos eixos:
1) El de la imposició indirecta, refonent els impostos indirectes actuals en un impost indirecte generalitzat que tindrà un comportament
similar al de l’IVA. Aquest impost indirecte generalitzat tindria com
a tipus principal el quatre per cent.
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2) El segon eix serà l’impost de societats, amb un tipus del cinc al
deu per cent, que ens permetrà obtenir acords de doble imposició i
obrir transparentment el nostre país cap als estats veïns, sense les
retencions que avui en dia patim.
La fiscalitat serà baixa i mantindrem el diferencial fiscal amb els
països europeus. Pensem que aquest diferencial és legítim, ja que la
política fiscal és un acte de sobirania, però a més sabem que en el
si de la UE s’hi troben defensors d’aquesta política fiscal, començant
pel president de la Comissió Europea, Durao Barroso, que en una
conferència del 22 de desembre del 2004 va dir textualment que “no
es pot demanar a un país que vulgui ser un país de baixa fiscalitat
que renunciï a l’únic instrument que li queda a la seva disposició —la
política fiscal— per tal de millorar la seva competitivitat”.

La reforma fiscal no parla de persones físiques, que quedarien
intocades. És evident que el punt fort fiscal andorrà en matèria fiscal
és el tractament de les persones físiques i no pas de les persones jurídiques com és, per exemple, el cas de Liechtenstein. Aquest és un
aspecte clau de la reforma.
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5

Algunes propostes sobre el futur
de les relacions d’Andorra
amb la Unió Europea

5.1. Un

informe premonitori: l’Informe

Dembinski (2002)

Un estudi publicat l’any 2002, a iniciativa de l’aleshores ministre
d’afers exteriors, Juli Minoves, pel professor suís Dembinski sobre
l’economia andorrana es pot considerar premonitori dels esforços
dels darrers anys per a endegar millores substancials en la normativa
econòmica i fiscal andorrana (1).
A la seva introducció, assenyala que “l’economia andorrana ha
d’adaptar les seves estructures i el seu tipus de funcionament als
trasbalsos que, durant els últims quinze anys, han transformat no
només el seu entorn immediat, amb l’extensió de la Unió Europea a
la Península Ibèrica, sinó també l’economia mundial, amb el procés
de mundialització”.
L’estudi posava en evidència, primerament, que el model de creixement tradicional de l’economia andorrana dels darrers vint anys
s’anava esgotant a poc a poc, i que en conseqüència Andorra necessitava avançar vers un nou model de creixement econòmic.
El model de creixement que albirava l’autor es caracteritzava per:
— Visitants de qualitat i exigents.
— Cartera de serveis capaç de retenir-los durant dies en el territori.
— Mà d’obra competent i fidel.
— Densitat d’un teixit econòmic local que assegurés alhora la
flexibilitat necessària i el suport indispensable.
Tot això necessitava un entorn institucional que permetés dur a
terme negociacions internacionals i també un nou marc legislatiu.
En una segona part, l’estudi feia palesa la necessitat d’una obertura
internacional. La Unió Europea esdevenia als ulls de l’autor l’interlocutor privilegiat de negociació, amb el qual calia anar-se aproximant
gradualment fins a l’adhesió. Un segon front era el de les negociacions
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multilaterals en el si d’una instància mundial, apuntant a l’eliminació
d’Andorra de les llistes de paradisos fiscals.
La tercera part es dedicava específicament a l’Organització Mundial
del Comerç (OMC), i es posava en relleu que el que s’obtingués en
l’obertura internacional referida a la segona part de l’Informe acabaria
determinant les relacions d’Andorra amb l’OMC.
5.2. Llibre de Michel Camdessus: Andorra:
l’exemplaritat (2005)

de les excepcions a

Aquest llibre fou encarregat pel Govern andorrà i publicat l’any
2005 (2).
Michel Camdessus fou governador del Banc de França i també
director general del Fons Monetari Internacional (FMI).
En el seu llibre, Camdessus manifesta:
Andorra té tot l’interès a posar de manifest la seva voluntat de
progressar ràpidament cap al dret comú internacional en qüestions
financeres. Aquesta decisió seria la més sensata en aquest moment en
el qual les commocions experimentades per l’economia internacional
fan que avui aquelles especificitats financeres que fins fa ben poc
havien contribuït a l’atractiu d’Andorra ara es tornin cada vegada
més en contra d’Andorra.
Andorra té la capacitat per encaminar-se cap a un desenvolupament
veritablement sostenible i una cooperació confiada i fructuosa amb
els seus veïns, sobre la base de la transparència que és el camí que
tots han escollit.
Cal dirigir ràpidament el vaixell cap a un nou port.

Un resum de les principals conclusions proposades per l’estudi de
Michel Camdessus és el següent (3):
Conclusions
a) Desenvolupament
sostenible

Pla d’accions proposades
1) Creixement sostingut
Crear llocs de treball sostenible i de qualitat
Dinamitzar l’activitat econòmica amb Barcelona i Tolosa
2) Preservació del medi ambient
Fomentar els atractius naturals
Fomentar activitats esportives i culturals
3) Promoció de la cohesió social
Reformar les lleis i el sistema de protecció
social

202

Reformar el sistema de seguretat social
b) Modernitzar el marc
financer

4) Replantejament dels centres offshore
Implementar els més alts estàndards internacionals de transparència i intercanvi
d’informació
Continuar treballant en la lluita contra el
blanqueig de diners
5) Harmonització del règim bancari
Secret bancari
Supervisió bancària
Cooperació en matèria fiscal

c) Reforma fiscal

6) Augmentar els recursos públics
7) Harmonitzar sistema fiscal amb els països
veïns
Establiment d’un sistema d’imposició directa
amb acords de doble imposició
Existència d’un Pla Comptable
8) Sortir de les llistes negres de paradisos fiscals

d) Modernització de la
legislació mercantil

9) Reforma de la legislació mercantil
Obligació de portar una comptabilitat d’acord
amb NIIF
Límits de percentatge de participació estrangera
Llista delimitada de sectors protegits

e) Relacions d’Andorra
amb la UE

10) Estratègia d’apropament a Europa
Ampliació acord duaner 1990 o
Acord d’associació

5.3. Llibre de Michael Emerson (CEPS, Centre
Studies) (2007)

for

European Policy

Les propostes del CEPS
L’any 2007 el Centre for European Policy Studies (CEPS) de
Brussel·les va publicar un estudi, amb caràcter de policy paper, titulat “Andorra and the European Union” (4), preparat per a l’atenció
del ministre andorrà d’Afers Exteriors, Juli Minoves, en el qual es
proposava d’avançar cap a una integració més decidida d’Andorra
dins de la UE, que anés més enllà de la segona fase d’apropament
caracteritzada per la cooperació.
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L’estudi parteix del diagnòstic que fa l’Agenda 2020 sobre la situació de l’economia andorrana, és a dir, que, després del gran boom
econòmic andorrà de la segona meitat del segle xx, ha arribat una
davallada econòmica, de la qual només es podrà sortir canviant de
model econòmic, segons les línies proposades per la pròpia Agenda
2020.
L’estudi proposa que, de manera paral·lela a l’Agenda 2020, l’economia andorrana cerqui una integració més profunda dins de l’economia europea i particularment dins del mercat interior europeu. Segons
el CEPS, pensar i actuar tenint com a referència l’horitzó 2020 és
correcte, i recomana que l’Agenda 2020 es complementi amb un pla
Andorra-UE 2020. El CEPS proposa que el Govern andorrà comenci
per obrir les portes a un gran debat ciutadà mitjançant la publicació
d’un Llibre Verd, document consultiu, sobre el pla Andorra-EU 2020.
Després d’un període de consulta i debat, el Govern hauria d’adoptar un Llibre Blanc proposant accions concretes sobre la nova fase
d’acostament andorrana a Europa.
Segons el CEPS, tot això respon a la necessitat d’un canvi de paradigma. Al llarg del mig segle passat, Andorra ha prosperat sobretot
a través d’escapar-se de les normes pròpies d’enquadrament comunitari europeu. Al llarg del proper mig segle, en canvi, Andorra hauria
d’acceptar que la seva prosperitat passa per fer el contrari, és a dir,
per enquadrar-se fermament en el context europeu.
La seqüència i l’estructuració del nou procés d’acostament d’Andorra a la UE podria consistir, sempre segons el CEPS, en les fases
següents:
1) Una fase inicial de reformes unilaterals, precedides d’unes
negociacions amb la UE (convergència unilateral).
2) Negociació d’acords sectorials específics amb la UE, més enllà
dels existents.
3) Un tractat comprensiu multisectorial, inspirat en els acords
de la UE amb els seus països veïns (acord global).
4) Adopció d’un model original d’adhesió virtual d’Andorra a la
UE.
L’estudi va ser considerat inicialment per la diplomàcia andorrana
com una bona eina de difusió de la situació particular d’Andorra a
Europa, que podria ser molt útil com a marc de debat dels objectius de les relacions futures entre Andorra i la UE, encara que no es
tractés d’un estudi tècnic des del punt de vista econòmic o jurídic,
sinó d’un estudi amb caràcter de policy paper (4).
Segons la diplomàcia andorrana, l’estudi presenta l’avantatge de
proposar una tria clara. La tesi de l’estudi consisteix a afirmar que el
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fet que Andorra continuï estant fora del mercat interior pot, a llarg
termini, perjudicar els interessos andorrans.
Dit això, l’estudi minimitza la importància de l’Acord de Cooperació entre Andorra i la UE del 2005 i presenta una situació negativa
i alarmista sobre la conjuntura econòmica andorrana i no inclou cap
anàlisi específica sobre els efectes econòmics per a Andorra de la fase
tercera del procés proposat (acord global). Si es parteix de la idea
que l’obertura a la UE conduirà a llarg termini a un guany net per a
l’economia andorrana, cal trobar les modalitats que permetin que la
gran majoria dels implicats hi trobin el seu interès, i posteriorment
gestionar els costos a curt termini d’aquesta estratègia.
L’estudi ignora que el Govern andorrà no s’està plantejant l’adhesió,
almenys a curt i mitjà termini, i que aquesta és una qüestió fora del
debat polític. Ni Andorra ni la UE demanen l’adhesió. El cost econòmic de l’adhesió és prohibitiu per a Andorra. Per raons institucionals
de la UE, Andorra no pot aspirar a l’adhesió. La UE no té definit
un model d’adhesió per a petits estats com Andorra. Sigui com sigui,
una adhesió modulada hauria de respectar els grans principis de nodiscriminació entre estats membres, grans o petits. Un sòcol mínim
de garanties per als petits estats s’hauria de definir clarament. Tot i
que Andorra decideixi d’anar molt lluny en l’alineament al dret de la
UE, té interès que es continuï reconeixent la seva especificitat com
a petit estat.
5.4. Explorant el camí d’adhesió
(perspectiva des del 2009)

a l’Espai

Econòmic Europeu (EEE)

Cap a una adhesió a un nou Espai Econòmic Europeu (EEE) adaptada
a les especificitats dels petits estats europeus?
Aquesta era la gran pregunta que es formulava la diplomàcia
andorrana al començament de l’any 2009, abans que es produís la
gran acceleració de les relacions d’Andorra amb la UE i la comunitat
internacional, produïda entre els anys 2009 i 2011.
Efectivament, segons declaracions efectuades en diverses ocasions
per la diplomàcia andorrana (5), a Andorra l’únic que li podria interessar en un possible avançament de les seves relacions amb la UE
seria un acostament addicional al cabal de la Unió, concretat en un
millor accés al mercat interior de la UE, seguint l’estructura existent
de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), del qual Liechtenstein, Islàndia i
Noruega formen part (Suïssa va rebutjar entrar-hi per referèndum de
l’any 1992). L’aleshores ministra d’Afers Exteriors andorrana, Meritxell
Mateu, va manifestar que podria ser molt interessant per a Andorra
que es procedís, dins de la UE, a una reconsideració (retoiletage) de
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l’EEE que permetés unes estructures i un funcionament més adequats
a les especificitats dels petits estats europeus, posició amb la qual
probablement coincidirien Liechtenstein, San Marino i Mònaco.
Quadre 32
L’Espai Econòmic Europeu (EEE)
El procés de creació de l’EEE es remunta a la decisió britànica de no entrar a formar part de la Comunitat Europea dels Sis. Al costat de la CEE,
la Gran Bretanya va crear l’Europa dels Set, una alternativa intergovernamental a l’Europa supranacional de la CEE, amb la constitució de l’EFTA
(European Free Trade Association) o l’AELE (Associació Europea de Lliure
Canvi) l’any 1960.
La Comunitat Europea s’ha anat ampliant progressivament i ha anat admetent
com a membres de ple dret diversos països fundadors de l’EFTA: Portugal,
Gran Bretanya, Dinamarca, Àustria i Suècia. Només dos països fundadors
no són membres de la CE, Noruega i Suïssa, que, juntament amb Islàndia
i Liechtenstein, formen el grup de quatre membres actuals de l’EFTA.
La idea d’un EEE arranca d’una reunió ministerial conjunta EFTA-CEE
de l’any 1984. Més tard, l’any 1987, l’expresident de la Comissió Europea,
Jacques Delors, va proposar davant el Parlament Europeu la creació de
l’EEE, amb la intenció que els països de l’EFTA no quedessin marginats de
la construcció del gran objectiu de creació d’un mercat únic a l’horitzó de
l’any 1992. “La idea de Jacques Delors es basava en la necessitat de buscar
una forma d’associació amb la Comunitat que permetés als països que no
desitjaven esdevenir membres de la UE participar de manera efectiva en el
mercat interior i gaudir dels avantatges d’una cooperació estreta. Quan es va
negociar l’acord EEE, els països de l’EFTA eren sens dubte els grans socis
comercials de la CE, cosa que va ser de gran importància en la negociació
i de la qual Liechtenstein va treure profit” (18).
L’acord de l’EEE es va firmar l’any 1992 i va entrar en vigor al començament de l’any 1994. Van signar l’acord els dotze membres de la CE més els
set membres de l’EFTA: Àustria, Finlàndia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega,
Suècia i Suïssa.
Actualment l’EEE reuneix els vint-i-set estats membres de la UE i els tres
països EEE/EFTA (Liechtenstein, Islàndia i Noruega) en un mercat únic en
el qual les mateixes regles bàsiques s’apliquen als estats participants. Els
ciutadans dels trenta estats membres de l’EEE tenen el dret de moure’s
lliurement dins de l’EEE, viure, treballar, establir empreses, invertir, comprar béns immobles (és a dir, les quatre llibertats: béns, serveis, persones i
capitals). L’article 4 de l’Acord EEE prohibeix qualsevol discriminació per
raons de nacionalitat (principi de no discriminació), que s’aplica tant a
persones com a empreses.
Segons l’acord EEE, els països de l’EFTA han d’acceptar essencialment el
cabal comunitari pel que fa a:
Lliure circulació de mercaderies
Lliure circulació de serveis i llibertat d’establiment
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Lliure circulació de treballadors
Lliure circulació de capitals
Política de transport
Política de la competència
Protecció de consumidors i de la salut
Tecnologies de la informació i la investigació
Educació
Estadístiques
Normativa de societats
L’EEE no cobreix les àrees següents:
Política agrícola comuna (PAC)
Política de pesca
Política fiscal
Política exterior i de seguretat
Justícia i assumptes interns
Els països de l’EFTA també es van comprometre a acceptar parcialment el
cabal comunitari referit a:
Política social
Medi ambient
Política energètica
Determinades qüestions agrícoles i pesqueres
Més del vuitanta per cent de les directives del mercat interior únic són
aplicables a l’EEE i contínuament s’hi afegeix nova legislació comunitària.
La Política Agrícola Comuna (PAC) i la Política Comuna de Pesca són les
àrees més importants excloses de l’EEE.
Segons el príncep Nicolaus de Liechtenstein, ambaixador a la UE, “l’acord
EEE comporta, a més del mercat únic pròpiament dit, les anomenades polítiques horitzontals amb els consegüents programes (recerca, ensenyament,
etc.). El sistema institucional de l’EEE és força complex. Els països de l’EFTA
que hi participen tenen dret a col·laborar en la preparació de certs actes
(una directiva, un reglament, etc.), encara que no tinguin cap paper en la
presa de decisions […]. Continua havent-hi un estatut de dependència dels
Estats que formen part de l’EEE en relació amb les decisions preses per
la UE […]. L’EEE ha avalat pràcticament tot el cabal comunitari tal com
estava abans de Maastricht”.
Tres països membres de l’EFTA —Islàndia, Liechtenstein i Noruega— són
actualment membres de l’EEE. Suïssa, per referèndum de l’any 1992, va
rebutjar-ne l’ingrés. “Amb només tres estats, el pes polític i econòmic de
l’EEE ha minvat molt als ulls de la UE.”
Font: EEA Coordination Unit, Liechtenstein, i elaboració pròpia
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Al començament del 2009, es pensava que aquesta remodelació
de l’EEE es podria produir en el cas que Noruega tornés a demanar
l’adhesió a la UE i que amb aquest moviment acabés arrossegant
Islàndia, fortament afectada per la crisi financera global i l’esfondrament conseqüent del seu sector financer, cosa que significaria que
Liechtenstein es pogués quedar sol a l’EEE i, per tant, el final de
l’EEE tal com aleshores es coneixia. Això donaria peu a un replantejament (retoiletage) de l’EEE, que podria tenir per únics membres
els quatre petits estats europeus: Andorra, Liechtenstein, Mònaco i
San Marino. Als ulls de la diplomàcia andorrana, seria important
que la iniciativa d’un nou EEE provingués de la mateixa Comissió
Europea, car això facilitaria molt les negociacions d’Andorra amb el
nou organisme. Els esdeveniments comentats en capítols anteriors
d’aquesta obra mostren que Islàndia s’ha avançat i ha demanat pel
seu compte l’adhesió a la UE.
Al marge d’una possible operació de seguiment de Noruega cap a
l’adhesió, que no s’ha produït, el cas és que el col·lapse del sistema
bancari d’Islàndia, a causa de la recent crisi financera internacional,
ha fet repensar la relació d’aquest país amb la UE. El suport popular d’una possible adhesió era del setanta per cent a finals de 2008,
mentre que abans de la fallida financera del país només arribava al
cinquanta per cent (6). Es comentava al començament del 2009 que
el govern islandès podria demanar formalment l’adhesió l’any 2009
amb la intenció d’ingressar a la UE com a membre de ple dret l’any
2011 (7). Els esdeveniments posteriors han anat confirmant de manera
aproximada aquelles previsions.
Segons declaracions en aquelles dates de diplomàtics de Liechtenstein, aquest Principat està satisfet amb el funcionament de l’EEE i,
naturalment, Andorra hauria de valorar aquesta experiència positiva en
tot el que representa. La diplomàcia de Liechtenstein, però, semblava
convençuda que el futur de l’EEE estava greument amenaçat en virtut
de les intencions de Noruega i d’Islàndia de considerar l’adhesió a
la UE. Liechtenstein seguia el seu camí propi d’acostament cap a la
UE, més enllà de l’EEE, a través de la seva entrada recent a l’espai
Schengen, la introducció de les reformes internes adequades per fer
front a la situació d’escàndol provocada pel frau fiscal de ciutadans
alemanys denunciats pel govern alemany i la negociació conseqüent
d’un acord sobre frau fiscal amb la UE. Però amb això potser no n’hi
haurà prou, concloïen a Vaduz.
Se suposava aleshores que la UE no estava interessada a negociar un nou acord amb un estat petit com Andorra, ja que a la UE
existia una fatiga en relació amb tantes ampliacions com ha conegut
(enlargement fatigue) i, a més, feia relativament poc que havia nego208

ciat diversos acords amb Andorra, però es pensava que la UE podria
estar interessada a negociar un nou acord amb els quatre estats petits
conjuntament. L’impuls hauria de sortir d’aquests quatre estats, encara
que convindria plantejar-lo de tal manera que la UE se l’agafés com
una iniciativa pròpia. Seria el políticament més convenient per als
petits estats i el que més facilitaria les negociacions, car la burocràcia
comunitària no hauria d’inventar noves fórmules, sinó només adaptar
les existents a una nova realitat.
No passava desapercebut a Andorra que l’EEE permetia un diàleg polític entre les parts, així com estar present a molts comitès
elaboradors de normes sobre el mercat interior comunitari. L’EEE
oferia també altres polítiques d’acompanyament i la participació en
programes comunitaris.
Un possible pas previ a l’adhesió a un EEE remodelat seria l’adhesió (o l’associació per començar) d’Andorra a l’EFTA i això volia
dir essencialment entendre’s amb Suïssa, car aquest país era i segueix
essent el membre clau d’aquella organització.
Caldria, però, per poder avaluar millor les possibilitats i/o avantatges
de la via EEE, que ja en el seu dia havien pres en consideració alguns
polítics andorrans, conèixer bé el que representava en termes de cost
per a Liechtenstein i veure com això es podria extrapolar a Andorra.
Representaria evidentment un augment dels recursos humans i tècnics
de l’administració andorrana en tots els àmbits, amb el seu corresponent
augment de funcionaris. També suposaria replantejar completament
la política andorrana de circulació de persones, ja que l’estructura
d’aquest dossier a l’EEE s’oposava al raonament dels acords trilaterals
d’Andorra amb Espanya i França i bilateral amb Portugal. Efectivament,
Andorra sempre havia volgut mantenir la clau de la immigració, cosa
que havia aconseguit a través d’acords directes amb els tres països
mencionats. A l’EEE, la lliure circulació és total, es poden mantenir
només algunes clàusules de salvaguarda, per evitar per exemple un
augment extraordinari d’estrangers, o bé períodes transitoris que forçosament s’acaben. Abans de plantejar un pas cap a l’EEE, es pensava
que seria important que els polítics andorrans disposessin d’un estudi
cost-benefici acurat que els permetés de decidir amb els fets a la mà.
Un nou marc institucional adreçat als interessos dels microestats europeus?
La diplomàcia andorrana pensava que, en el cas d’arribar a un
EEE adequat a les especificitats dels microestats europeus, caldria
disposar d’una estructura institucional equivalent a l’existent en el si
de l’EEE i això volia dir:
—L’equivalent d’un Comitè mixt, responsable de decidir quines
parts del cabal comunitari s’haurien d’incorporar i quines no.
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—Possibilitat que el Comitè mixt estableixi filtres de pertinença (per
exemple, a Andorra intervenen poc o gens les temàtiques marítimes).
—Preveure un mecanisme d’informació de la UE als microestats
sobre avançaments en el progrés legislatiu del mercat interior.
—Establir mecanismes de transposició del cabal comunitari.
—Establir l’equivalent de l’autoritat de vigilància que ja funcionava
en el si de l’EFTA.
—Constitució d’un mecanisme de resolució de conflictes.
Quadre 33
L’EFTA (European Free Trade Association) o AELE (Associació
Europea de Lliure Comerç)
L’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA o AELE segons que els
acrònims siguin en anglès o en francès) és una organització internacional,
de caràcter intergovernamental, que comprèn actualment només quatre estats
membres: Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein. Va ser fundada el 4 de
gener de 1960 per la Convenció d’Estocolm. Entre els set estats fundadors,
hi havia —a més de Noruega, Portugal i Suïssa— la Gran Bretanya, màxima
impulsora de l’Associació per tal de fer front als plantejaments supranacionals de la CEE, creada l’any 1957 per Dinamarca, Àustria i Suècia. Cinc
membres fundadors de l’EFTA —Gran Bretanya, Dinamarca, Portugal, Àustria
i Suècia— més Finlàndia s’han anat incorporant progressivament a la UE.
L’EFTA només cobria el lliure comerç per als productes industrials.
Les activitats de l’EFTA es poden dividir en tres àrees principals: a) seguiment i direcció de les relacions entre els estats membres, b) relacions
amb tercers països, i c) relacions amb l’Espai Econòmic Europeu del qual
formen part tots els estats membres de l’EFTA excepte Suïssa, i que els
permet formar part del gran mercat interior europeu (un mercat d’uns 380
milions de consumidors).
El PIB combinat dels quatre estats membres de l’EFTA és de 409 mil
milions de dòlars, i el PIB per habitant és de 34.181 dòlars, un dels més
alts del món.

Població (milions)
Superfície (1.000 km2)

Islàndia

Liechtenstein

Noruega

Suïssa

0,283

0,032

4,478

7,202

103

0,16

323,9

41,3

La UE representa el seixanta-set per cent de les exportacions de l’EFTA.
Font: elaboració pròpia
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Les relacions entre Andorra i la UE al final del 2008 i començament de 2009 avançaven, de moment, via la implementació dels
acords ja existents i a través de l’adopció de la reforma econòmica
i fiscal inclosa en el programa Andorra 2020 (reformes internes), pel
camí anomenat de la concordança sobre normes en matèria monetària,
per l’eliminació d’Andorra de la llista de paradisos fiscals de l’OCDE
i per la possibilitat de la consegüent signatura d’acords de doble
imposició entre Andorra i els seus estats veïns: Espanya, França i
Portugal. Andorra estava compromesa en una tasca d’introducció de
reformes internes, que hauria de permetre-li sortir de les llistes de
paradisos fiscals de l’OCDE, amb els quals pretenia signar un conveni
d’intercanvi d’informació, i d’entrar en una fase d’una més elevada
normalització internacional de forma autònoma, pels canvis introduïts
a la seva pròpia legislació, amb la signatura dels corresponents acords
de doble imposició fiscal amb criteris OCDE. D’aquesta manera serien
eliminats els recàrrecs fiscals que França i Espanya imposen a les
seves exportacions de serveis.
La diplomàcia andorrana, en qualsevol cas, era conscient que
l’únic marc jurídic europeu que permetia la participació al mercat
interior europeu d’estats que, com Andorra, romanen fora de la UE,
era l’EEE. Conseqüentment, la possibilitat d’acostar-se a l’EEE, tal
com existia o remodelat, constituïa el nucli dur d’una possible tercera
etapa d’apropament del Principat a la UE.
La nova base jurídica proporcionada pel Tractat de Lisboa
El professor Maresceau assenyala (8) que els estats de petita dimensió territorial no van ser evocats ni en el projecte de Tractat per
establir una Constitució per a Europa, ni en els treballs de preparació
d’aquest projecte. Un cop finalitzats els treballs de la Convenció, i sota
la presidència italiana de la UE (segona meitat del 2003), el Govern
andorrà va presentar una proposta en la qual es demanava que el
Tractat Constitucional prengués en consideració la situació particular
dels estats de petita dimensió territorial que mantenien amb la UE
relacions específiques de proximitat. Gràcies a aquesta iniciativa, que
Andorra també va sotmetre a Mònaco, San Marino i Liechtenstein i
dels quals va obtenir suport, es va introduir una referència explícita
a l’especificitat dels petits estats que, finalment, va ser acceptada per
la Conferència Intergovernamental.
Efectivament, el Títol VII de l’esborrany de Tractat Constitucional
es referia a la Unió i al seu entorn pròxim i l’article I-57 aconsellava que es desenvolupessin “relacions privilegiades” entre la UE i els
països del seu veïnatge. Una Declaració annexa al Tractat (Declaració
11 annexa), que formava part integrant del Tractat, remarcava explí211

citament que “la Unió tindrà en compte la situació particular dels
estats de petita dimensió territorial” en el desenvolupament de les
seves relacions de proximitat.
Però, com és ben sabut, el Tractat Constitucional no va prosperar, a
causa del rebuig en referèndum per part de França i dels Països Baixos
(2005). El Tractat de Lisboa ha estat el seu substitut, que novament
es va trobar amb l’obstacle del rebuig irlandès en referèndum el mes
de juny de 2008, que a començaments del 2009 encara no havia sortit
del seu atzucac. Es preveia un segon referèndum a Irlanda abans de
finals de 2009, que al final no es va arribar a celebrar.
L’esborrany del Tractat de Lisboa tornava a recollir les disposicions del mai nascut Tractat Constitucional sobre els petits estats
europeus, i ho feia en el seu article 7 bis, que substituïa l’article I-57
de l’anterior projecte de Tractat Constitucional. El nou article 7 bis
(article 8 UE en la versió consolidada) deia així:
1. La Unió desenvoluparà amb els països veïns relacions preferents,
amb l’objectiu d’establir un espai de prosperitat i de bon veïnatge basat
en els valors de la Unió i caracteritzat per unes relacions estretes i
pacífiques fundades en la cooperació.
2. Als efectes de l’apartat 1, la Unió podrà celebrar acords específics
amb els dits països. Aquests acords podran incloure drets i obligacions
recíprocs, així com la possibilitat de realitzar accions en comú. La
seva aplicació serà objecte d’una concertació periòdica.

Aquest article es complementava amb la Declaració tercera del
Tractat, relativa al Tractat de la Unió Europea: “La Unió tindrà en
compte la situació particular dels països de petita dimensió territorial
que mantenen amb ella relacions específiques de proximitat.”
Si s’acaba produint, el reconeixement formal per part de la UE
de l’especificitat dels petits estats en les relacions d’aquests amb la
UE marcarà una etapa important —segons el professor Maresceau—
en les relacions de veïnatge de la UE. Tindria un significat polític
i jurídic considerable i ajudaria Andorra a desenvolupar les seves
relacions bilaterals amb la UE. El reconeixement explícit de la doble
especificitat, és a dir, d’una banda, proximitat i, de l’altra, estatut de
país de petita dimensió territorial, hauria de facilitar en el futur el
desenvolupament d’unes relacions bilaterals privilegiades.
La possibilitat oferta per l’aleshores encara no nat Tractat de Lisboa
va ser qualificada diverses vegades de revolucionària per l’aleshores
ministra d’Afers Exteriors d’Andorra, Meritxell Mateu.
Un inconvenient important que es veia a aquesta alternativa és
que implicaria un nou mandat de negociació específic amb Andorra, cosa que es podia presumir que no seria gens fàcil d’obtenir de
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la UE en virtut de la fatiga negociadora experimentada al llarg de la
segona fase d’acostament del Principat a la UE.
Els esdeveniments posteriors han suposat l’entrada en vigor del
Tractat de Lisboa el mes de desembre del 2009 i l’adopció d’unes
disposicions en el Tractat que permeten a Andorra, per raons de
proximitat i de petita dimensió territorial, apuntar a l’obtenció d’un
acord específic ad hoc amb la UE, tal com s’ha comentat en el capítol
primer d’aquesta obra.
5.5. Llibre Andorra-Unió Europea. Cap al mercat interior de JeanClaude Berthélemy, Joaquim Llimona, Marc Maresceau. Govern
d’Andorra, ministeri d’Afers Exteriors, 2010
El llibre dels professors Berthélemy, Llimona i Maresceau (8)
arriba a les següents conclusions.
El marc bilateral entre Andorra i la UE ha estat marcat un llarg
període per l’Acord de 1990 i més tard per l’Acord de cooperació de
2004. A fi de desenvolupar una nova dinàmica en les relacions entre
Andorra i la UE s’imposa la recerca d’una nova via.
El mercat interior dut a terme pels estats EFTA amb la UE en
el si de l’EEE (Espai Econòmic Europeu) és el punt de referència
principal del llibre. Es recomana una estratègia de convergència al
cabal de l’EEE. Aquesta opció consisteix a adaptar-se de manera unilateral, a través d’una mena de preadhesió al mercat interior. L’objectiu
final és la realització del mercat interior. La participació en l’EEE és
recomanada, car és l’únic model jurídic disponible actualment que
realitza plenament els objectius d’un mercat interior amb la Unió.
L’estratègia de convergència cap al mercat interior de la Unió seria
el millor complement de l’estratègia Andorra 2020.
Cal aprofitar l’especificitat d’Andorra com a estat de reduïda dimensió territorial (article 8 del Tractat de Lisboa).
L’experiència de la integració de Liechtenstein en el mercat interior
és d’un gran valor per a Andorra. Seria convenient d’obtenir certes
derogacions, com Liechtenstein ja ho ha aconseguit, per exemple en
matèria de lliure circulació de persones.
Aquesta obra dels professors Berthelemy, Llimona i Maresceau
constitueix una excel·lent base conceptual per al grup de treball que
s’ha de crear a Andorra a partir de la posició del Consell de la ue
del mes de juny de 2011 favorable a la creació d’un nou marc institucional per als tres microestats europeus Andorra, Mònaco i San
Marino, al seu acostament progressiu al mercat interior i al respecte
de les seves particularitats.
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6

Els casos de Suïssa, Liechtenstein,
Mònaco i San Marino

6.1. El

cas de

Suïssa

Suïssa manté una política d’acords bilaterals amb la UE, que
sempre ha estat una referència a considerar als efectes de definir
una estratègia que eviti automatismes en l’aplicació de la normativa
comunitària i la consegüent pèrdua de sobirania legislativa. No obstant això, el Consell de la UE, mitjançant una nota de premsa del 14
de desembre de 2010, ha entès que el mecanisme d’acords bilaterals
està esgotat i que s’haurà de plantejar un nou enfocament en el qual
Suïssa integri gran part del cabal comunitari.
Suïssa no ha estat pas una illa de tranquil·litat al llarg del terratrèmol financer internacional viscut aquests darrers anys, posterior
a l’esclat de la crisi financera i econòmica internacional, sinó tot el
contrari. La llista d’esdeveniments mostrada en el quadre següent ho
posa clarament en evidència (1):
Quadre 34
Llista d’esdeveniments
a) Maig 2008
Els Estats Units acusen l’entitat bancària UBS (Union des Banques Suïsses)
d’haver ajudat ciutadans americans a evadir impostos. UBS admet actuacions
incorrectes i entrega a l’IRS (Internal Revenue Service) dels Estats Units els
noms de milers de contribuents americans amb comptes ocults.
b) Abril 2009
L’OCDE situa Suïssa a la llista grisa de paradisos fiscals o països no cooperants en matèria fiscal i amenaça amb sancions contra el país si no adopta
els estàndards OCDE.
c) Agost 2009
La Unió de Bancs Suïssos (UBS) arriba a un acord amb l’Internal Revenue
Service (IRS) dels Estats Units segons el qual desvetllarà la identitat de 4.450
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comptes secrets on suposadament ciutadans americans hi tenen diner amagat. UBS paga 780 milions de dòlars a l’IRS per veure’s lliure d’acusacions
criminals d’haver ajudat nacionals americans a evadir impostos.
d) Setembre 2009
L’OCDE exclou Suïssa de la llista grisa de paradisos fiscals després que el
país hagi flexibilitzat les seves normes sobre secret bancari. Suïssa elimina
la distinció entre frau fiscal i evasió fiscal.
e) Febrer 2010
Alemanya obté dades sobre comptes corrents suïssos secrets que suposadament pertanyen a 1.500 ciutadans alemanys que estarien cometent frau fiscal.
f) Octubre 2010
Suïssa obre conversacions sobre acords fiscals segons els quals Berna introduiria un impost sobre comptes bancaris no declarats titularitat de ciutadans
alemanys i britànics. El Consell federal suís fa públics els acords d’intencions
amb el Regne Unit i Alemanya, respectivament, per iniciar negociacions que
permetin incrementar la cooperació transfronterera en matèria tributària i
millorar l’accés al mercat britànic i alemany per part de les entitats bancàries
suïsses. Més tard s’aproven els mandats de negociació.
g) Primavera 2011
Suïssa i els Estats Units declaren que estan negociant en relació amb una
solució global sobre les acusacions que banquers suïssos haurien ajudat
contribuents americans a evadir impostos. La solució prevista podria també afectar qualsevol altre banc que hagués ajudat ciutadans americans a
evadir impostos.
h) Juny 2011
Projecte de Llei Fiscal als Estats Units segons el qual totes les institucions
financeres estrangeres haurien de passar les seves llistes de clients americans a l’IRS.
i) Septembre 2011
Els Estats Units torna a la càrrega contra bancs suïssos. Washington envia a
Berna un ultimàtum reclamant-li més noms de contribuents nord-americans
amb comptes corrents a Suïssa amb la intenció d’evadir impostos. Credit
Suisse i altres bancs suïssos hi són implicats.

Suïssa apunta a finalitzar les batalles fiscals
Suïssa podria estar a punt d’arribar a un punt decisiu de la batalla,
que ja fa dos anys que dura, sobre acusacions rebudes en matèria
d’evasió fiscal per part dels Estats Units, el Regne Unit i Alemanya
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(2). Per altra banda, la diplomàcia suïssa tracta d’arribar a una solució
bilateral en relació amb la disputa amb els Estats Units sobre una
llei fiscal molt criticada que Washington voldria adoptar aplicable als
evasors fiscals. Al mateix temps, Suïssa voldria obtenir una exempció
de la nova llei tributària americana Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA), que entraria en vigor l’any 2013, segons la que qualsevol
banc amb clients americans i titulars d’actius financers americans
haurien d’enviar informació a l’IRS.
En relació amb el Regne Unit i Alemanya, Suïssa tractaria de fixar
una retenció en origen sobre els rendiments dels comptes corrents
de ciutadans britànics i alemanys, que seria transferida a la hisenda
pública britànica i alemanya. Les negociacions evidencien l’aposta
estratègica de Suïssa pel manteniment de les relacions bilaterals en
les seves relacions exteriors amb les principals economies de la UE,
sense acceptar la imposició d’un bloc normatiu d’adaptació automàtica
no negociada.
Suïssa aspira a implementar un nou sistema de retenció a la font
que garanteixi la protecció de la privacitat dels clients de les entitats
bancàries (proposta Rubick), tot assolint resultats tributaris amb impacte similar a l’intercanvi automàtic d’informació.
El fet que Alemanya i el Regne Unit acceptin que aquest sistema
té un impacte equivalent i alternatiu a l’intercanvi automàtic d’informació podria considerar-se com a particularment rellevant als efectes
del debat sobre la revisió de la Directiva 2003/48/CE (fiscalitat de
l’estalvi) que té lloc en el si de l’Ecofin.
Tots aquests esforços apunten a preservar el secret bancari, després d’haver-lo flexibilitzat i adequat convenientment a les pressions
rebudes de l’exterior.
Acord fiscal entre Suïssa i Alemanya
Gairebé al mateix temps de tancar l’edició d’aquest llibre, el mes
d’agost de 2011, arriba la notícia de l’acord fiscal entre Suïssa i Alemanya. Els negociadors de les dues parts han arribat formalment a
un acord el 10 d’agost de 2011. Aquest acord, redactat però encara no
en vigor, garanteix la imposició efectiva dels havers situats a Suïssa
pels contribuents alemanys. Segons el Departament federal de finances
del govern suís (3), les seves conseqüències són les següents:
1) Un impost que tindrà un efecte alliberador afectarà els futurs
rendiments i beneficis sobre els béns pertanyents a persones
domiciliades a Alemanya, de manera conforme a les disposicions de l’acord.
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2) Els havers no imposats situats a Suïssa per contribuents alemanys seran regularitzats sobre la base de l’acord.
Alemanya i Suïssa han renunciat, doncs, a l’adopció de mesures
unilaterals i han optat per una solució negociada, segons la qual:
a) les pretensions fiscals alemanyes han estat satisfetes en el futur
sobre inversions realitzades a Suïssa per contribuents alemanys, i b)
un règim acceptable per ambdues parts s’ha adoptat amb relació al
passat, mitjançant el pagament subsegüent d’un impost forfaitaire. La
solució negociada concilia dues preocupacions legítimes: la protecció
de l’esfera privada de la clientela bancària (secret bancari), per una
banda, i per l’altra, la garantia d’ingressos fiscals provinents d’aquesta
mateixa clientela. Suïssa i Alemanya consideren que la col·laboració
bilateral convinguda en l’acord equival durablement, quant als seus
efectes, a l’intercanvi automàtic d’informació. Les autoritats helvètiques retindran a partir de 2013 el 26,375 per cent dels interessos,
dividends i beneficis que obtinguin els alemanys dels seus comptes a
Suïssa, que seran transferits al fisc alemany i es mantindran en secret
les identitats dels contribuents. No obstant això, els alemanys amb
comptes a Suïssa podran optar per informar el fisc alemany dels seus
actius a l’exterior. L’acord fiscal Suïssa-UE del 2004 no queda afectat.
L’Associació Suïssa de Banquers (ASB) ja ha mostrat la seva satisfacció per l’acord (4), que considera d’interès per als seus clients, al
mateix temps que “reposiciona la plaça financera suïssa com una esfera
privada preservada en matèria financera per als clients respectuosos
amb les regles fiscals”. La regularització del passat significarà una
tasa d’imposició fixada en un trenta-quatre per cent com a màxim. La
càrrega fiscal efectiva se situarà entre el vint i el vint-i-cinc per cent
de la fortuna total de la major part dels clients. Alemanya reconeix
que la retenció a la font representa una solució durablement equivalent a l’intercanvi automàtic d’informació. L’ASB espera dels partidaris
d’un intercanvi automàtic d’informació en el si de la UE que adoptin
a partir d’ara un enfocament menys ideològic de la qüestió. A més,
l’acord preveu que els bancs suïssos es comprometin a efectuar un
pagament anticipat de dos mil milions de francs suïssos, que demostra
la seva voluntat de concretar l’esperit de l’acord. Aquest pagament a
compte serà efectuat després de l’entrada en vigor de l’acord, prevista
per al començament de 2013, i podrà ser ulteriorment compensat pels
pagaments efectivament realitzats pels clients implicats. ABS estima
que la posada en pràctica de l’acord li costarà uns cinc-cents milions
de francs suïssos.
Queda per veure quina serà la reacció de França i d’altres països
tercers davant d’aquest acord entre suïssos i alemanys.
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Els acords anomenats Rubik (vegeu quadre 35) es formalitzen no
solament entre Suïssa i Alemanya sinó també entre Suïssa i el Regne
Unit. El comissari europeu de fiscalitat, Algirdas Semeta, ha declarat
que “aquests acords no violen la directiva europea sobre fiscalitat de
l’estalvi ni l’acord sobre fiscalitat entre la UE i Suïssa, però ho verificarem. L’intercanvi automàtic d’informació és la regla en el si de
la UE. L’aplicació de la retenció en els casos d’Àustria i Luxemburg
només ha estat autoritzada durant un període transitori. Per als països tercers, és diferent, aquests poden mantenir indefinidament la
retenció i el que importa és que apliquin els criteris de l’OCDE sobre
intercanvi d’informacions sota demanda”.
Quadre 35
El Pla Rubik
¿Què és el Pla Rubik?
Els bancs suïssos practiquen retencions sobre els comptes i el país helvètic
les ingressa a la Hisenda de l’Estat que suscriu l’acord, sense proporcionar
informació sobre els titulars. Com a mesura de captació inicial, Suïssa
ofereix d’entrada una quantitat que obté de retencions del 35 per cent sobre els capitals que hi hagués el 31 de desembre de 2010. Un 75 per cent
d’aquesta xifra la rep l’Estat en el qual resideixen els titulars del compte.
Després, cada any els rendiments tributen entre un 19 i un 21 per cent.
¿A

què obeeix?

Suïssa té darrere seu pressionant l’OCDE, EUA i la UE des de 2009 perquè
sigui més transparent. No s’ha aconseguit que caigui el secret bancari i la
Directiva de l’Estalvi que la UE actualitzarà l’any 2014, que busca intercanvis
d’informació complets, té poques probabilitats de prosperar.
¿Qui l’ha

subscrit?

Alemanya i el Regne Unit, que d’aquesta manera s’apunten a una fórmula
pragmàtica. Alemanya té pendent l’aprovació del Senat. Amb aquest sistema,
Alemanya rebrà d’entrada prop de 1.600 milions d’euros i el Regne Unit
uns 415. A partir de 2013, cada any rebran el que tributin els rendiments
dels comptes.
¿Què

ha fet

Espanya?

El Govern de Zapatero ha estat un dels que ha propiciat la via dura amb
Suïssa. A la renegociació per evitar la doble imposició, Suïssa s’ha compromès a atendre els requeriments d’informació, encara que no aludeixin
al contribuent pel seu nom. Però només ha rebut seixanta requeriments
d’Espanya. Sembla que el nou govern del PP té la intenció d’aprofundir en
aquest nou model fiscal establert per Alemanya i el Regne Unit.
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¿Qui s’oposa

al

Pla Rubik?

EUA, França i, fins fa poc, Espanya. La Comissió Europea també s’hi oposa i el Comissari responsable, Algirdas Semeta, pretén que Alemanya i el
Regne Unit renegociïn els seus acords amb Suïssa, alegant que van contra
els principis del dret comunitari.
Font: Expansión, 28 de novembre de 2011

Amb data de 25 de novembre de 2011, el Bundestag (cambra
baixa alemanya) es va fer enrere de l’acord Rubik i es proposà una
reformulació d’algunes disposicions de l’acord amb Suïssa.
La banca suïssa surt fora de les seves fronteres
Atenent les pressions rebudes des de l’exterior en matèria de secret
bancari i les signatures recents d’acords d’intercanvi d’informació amb
Espanya i altres països, els bancs suïssos s’estan establint més enllà
de les seves fronteres nacionals (5). Fins fa poc, eren excepcionals els
casos de bancs suïssos amb implantacions a l’exterior (Pictet, Credit
Suisse, UBS), però darrerament han obert oficines a Espanya entitats
financeres suïsses com ara Lombard Odier, el banc privat més antic
de Ginebra, o Vontovel.
La banca andorrana també ha impulsal aquests darrers temps la
seva expansió internacional.
Suïssa avalua la seva política europea
Al llarg de 2010, Suïssa va avaluar la seva política europea i a la
tardor va fer públic un important document sobre el tema (7). Vegem
a continuació un resum del seu contingut.
Context i evolució actuals
Encara que Europa perdi pes en el context internacional, la UE
continua essent la primera potència econòmica del món i la força
dominant dins del continent europeu. En la seva qualitat de potència
comercial de primera importància, de veí geogràfic i, cada vegada
més, d’institució creadora de normes comunament acceptades, la UE
representa un punt de referència central per a la política exterior i
la política econòmica exterior de Suïssa. Tot això fa necessària una
política europea activa per part de Suïssa.
Anàlisi de les evolucions recents
Les evolucions recents erosionen clarament el marge de maniobra
de Suïssa en matèria de relacions bilaterals amb la UE.
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Certament, la UE es mostra en principi disposada a concloure
acords bilaterals sectorials. No obstant això, la UE reivindica no solament l’adopció integral del cabal comunitari, sinó igualment dels seus
desenvolupaments futurs. Això complica la conclusió de nous acords.
Desafiaments i opcions de futur
Sis opcions de futur en matèria de política europea són estudiades:
1) Continuïtat de la via bilateral sense nous acords.
2) Continuïtat i desenvolupament de la via bilateral.
3) Posada en marxa d’un marc institucional.
4) Adhesió a l’Espai Econòmic Europeu (EEE).
5) Adhesió a la UE.
6) Adhesió a la UE amb determinades derogacions.
Conclusió
El Consell federal suís arriba a la conclusió que la via bilateral
continua essent idònia per a preservar els interessos de Suïssa a
Europa, és a dir, el manteniment de la seva llibertat d’acció, la seva
prosperitat i la defensa dels seus valors. Les negociacions futures amb
la UE haurien de garantir la no adopció automàtica i constant de la
normativa que aprovin les institucions comunitàries, atès que aquest
fet comportaria una pèrdua substancial de sobirania. Així mateix,
l’adopció del cabal comunitari hauria de ser compensat mitjançant
mecanismes de participació en la presa de decisions que poguessin
afectar Suïssa.
La situació a mitjan 2011 és que Suïssa, i també Luxemburg,
continuen essent les places financeres fortes més desitjades pels grans
estalviadors mundials. A Luxemburg, les grans fortunes busquen la
flexibilitat dels seus productes innovadors i l’opacitat de les seves
carteres. A Suïssa, hi cerquen la seguretat i serietat del país i de la
seva moneda, el secret bancari, reformat però vigent, i l’experiència
dels seus banquers (8).
6.2. Liechtenstein
Europeu (EEE)

o la satisfacció de pertànyer a l’Espai

Econòmic

El Principat de Liechtenstein té 157 kilòmetres quadrats i una
població d’uns 30.000 habitants. Està situat entre Suïssa i Àustria. El
comtat de Vaduz i la senyoria de Schellenberg van ser l’origen del
Principat. L’any 1719, la part superior del Rhin va ser concedida per
Àustria a Karl von Liechtenstein, que obtingué el títol de príncep de
la petita república en reconeixement a la seva fidelitat.
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La Constitució de 1921 preveu un règim de monarquia hereditària
constitucional governada per prínceps democràtics i parlamentaris. Per
tant, el príncep comparteix el poder amb els ciutadans.
El príncep és el cap del Govern i assumeix la representació a
l’exterior del Principat. De forma conjunta amb el Parlament, designa
els membres del Govern i els magistrats, pot exercir un dret de veto
a l’hora d’adoptar les lleis i té la possibilitat de presentar decrets-llei
i de pronunciar indults a favor dels condemnats.
Les relacions que Liechtenstein manté amb els seus estats veïns
són esencials per a la seva supervivència, ja que els governants són
conscients que no podran tenir mai un paper important en matèria
de política internacional. Per tant, el Principat concentra les seves
activitats de política estrangera en primer lloc en la col·laboració amb
l’ONU i amb l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i, més particularment,
amb els estats veïns.
L’Estat veí que manté relacions més estretes amb Liechtenstein
és Suïssa, des de l’entrada en vigor dels acords d’una unió duanera i
monetària l’any 1924. A partir d’aquella data, els dos països formen
un espai econòmic comú. Les duanes suïsses són les que controlen
el tràfic extern del Principat i l’aranzel de duanes és el mateix que el
de Suïssa. Igualment, i sobre la base de relacions contractuals, Suïssa
assumeix i garanteix el servei de correus, de telèfon i de telègraf al
Principat. La col·laboració entre els dos països ha anat progressant i
actualment ja no es limita simplement a les relacions econòmiques,
ja que Suïssa defensa els interessos de Liechtenstein a l’estranger per
l’intermediari de les seves representacions diplomàtiques, tot i que el
Principat és plenament lliure de crear les seves pròpies representacions a l’estranger o d’entrar directament en relació amb altres estats.
Tots dos països són membres de l’EFTA o AELE (Associació Europea
de Lliure Canvi), però Suïssa no és pas membre de l’EEE, ja que va
rebutjar l’adhesió a aquesta organització per referèndum l’any 1992.
En virtut d’aquest rebuig, Liechtenstein va optar posteriorment (1994)
per incorporar-se com a membre de ple dret al GATT i a l’OMC.
Les relacions amb Àustria també són molt intenses i es basen en
una llarga tradició, ja que fins a l’any 1938 els prínceps de Liechtenstein residien a Viena. El Principat també va signar amb Àustria
tractats sobre política social i educació, entre altres. Liechtenstein va
mantenir una unió duanera amb Àustria des del 1866 fins al final de
la Primera Guerra Mundial.
La importància de les relacions que Liechtenstein manté amb els
seus estats veïns ha contribuït activament al seu desenvolupament
econòmic, basat essencialment en el sector agrícola (llet, verdures,
vinyes, praderies), el sector industrial (gràcies a una legislació fiscal
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eficaç i sofisticada s’ha desenvolupat una indústria capdavantera i
altres de més tradicionals com tèxtil, ceràmica, quimicofarmacèutica
i alimentària), el sector serveis i particularment el sector bancari
(la unió amb les entitats bancàries suïsses i el secret bancari han
afavorit l’arrancada d’aquest sector), el sector turístic (destinació turística important) i la creació i domiciliació de societats (gràcies a
les condicions fiscals avantatjoses i a una legislació liberal en aquesta
matèria, Liechtenstein s’ha convertit en el domicili social preferit de
moltes societats estrangeres).
Liechtenstein està particularment satisfet de la seva participació en
l’Espai Econòmic Europeu (EEE). L’any 2010, amb motiu del quinze
aniversari de la seva entrada en aquella organització, el govern va
presentar un informe al parlament en el qual es podia llegir el següent:
El Primer Ministre ofereix un resultat molt positiu de la nostra participació a l’EEE, que suposa un accés a un mercat únic per a béns
i serveis entre un total de trenta països i uns cinc-cents milions de
persones, un avantatge de situació magnífic per a un país com el
nostre. La diversificació i la internacionalització del nostre sector de
serveis ha estat possible gràcies a això.
Quan vàrem entrar a l’EEE, se’ns va prometre que mantindríem i
desenvoluparíem les nostres bones relacions tradicionals amb Suïssa.
Això s’ha produït de manera molt satisfactòria, ja que el principi de
parallel marketability (doble mercat) ha funcionat perfectament. També s’ha mantingut el principi que Liechtenstein mantindria la seva
competitivitat, tal com demostra el bon comportament dels nostres
sectors industrial, comercial i serveis.
Les nostres especificitats geogràfiques, demogràfiques i sociològiques
han estat respectades, particularment les referides al moviment de
persones. Hem assolit una excel·lent solució feta a mida.
Els temors d’un pes administratiu excessiu a la nostra dimensió han
estat superats. La Unitat de Coordinació de l’EEE ha funcionat de
manera eficaç i amb un número de funcionaris ajustat a les necessitats. Estem complint sense dificultats les nostres obligacions en
matèria estadística.
L’EEE és una àrea governada per l’estat de dret, i això dóna gran
tranquil·litat als inversors.
L’EEE no és solament un acord econòmic, també conté mesures
que afecten la protecció dels consumidors i treballadors, igualtat de
gènere i altres aspectes socials que beneficien tots i cadascun dels
nostres ciutadans.
La nostra participació en programes europeus és un fet.
L’EEE constitueix una posició de base que permet pensar en escenaris
futurs d’integració encara més aprofundits.
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6.3. Mònaco
La ciutat-estat de Mònaco té una superfície d’1,95 quilòmetres
quadrats, cosa que el fa el segon estat més petit del món després de
la Santa Seu. Té una població d’uns 36.000 habitants, dels quals un
vint per cent són nacionals i la resta són residents francesos (28%),
italians (19%) i britànics (7,5%).
L’Estat de Mònaco va ser fundat l’any 1215, és una monarquia
constitucional que presideix el príncep. Mònaco té una economia estable, principalment basada en el turisme i els serveis financers, així
com sobre un nombre de petites indústries que destaquen en sectors
com el de la cosmètica o el farmacèutic.
A la pràctica, Mònaco és un protectorat de França des del 1918,
acabada la Primera Guerra Mundial. L’any 1963 es van signar nous
acords amb França que els monegascs van acceptar amb desgana.
Cada dia Mònaco rep uns 45.000 treballadors que travessen la seva
frontera provinents de França o d’Itàlia, cosa que fa del Principat un
important factor d’ocupació a la regió.
La llengua oficial és el francès.
Mònaco ha establert una sèrie d’acords amb França que impliquen que el Principat, en determinats casos, ha d’aplicar les mateixes
normes que els estats membres de la UE. Exemples:
— A través de la Unió Duanera amb França, amb data de l’any
1861, Mònaco funciona dins de la unió duanera de la UE.
— Si França adopta legislació interna transposant directives de la
UE a determinades àrees cobertes per acords bilaterals amb Mònaco,
el Principat aplica directament la legislació francesa en aquestes àrees
(per exemple, normes sobre el funcionament i supervisió en matèria
d’assegurances).
Mònaco ha establert amb la UE els següents acords:
1) Una Convenció Monetària amb França en representació de la
Comunitat Europea, en vigor des del 26 de desembre de 2002, que
cobreix la introducció de l’euro com a moneda oficial i l’encunyament
de monedes d’euro, així com l’adopció de la major part de l’acquis
financer de la UE. Aquest acord està essent renegociat en paral·lel
amb acords similars amb Andorra i San Marino.
2) Un Acord sobre l’aplicació de determinats actes de la Comunitat en el territori del Principat de Mònaco, en vigor des del primer
de maig del 2004, que estableix l’aplicació d’actes legals de la UE a
les àrees de medicines d’ús humà i veterinari, productes cosmètics i
aparells mèdics.
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3) Acord sobre la fiscalitat de les rendes de l’estalvi, en vigor des
del primer de juliol del 2005, que estableix mesures d’efecte equivalent a les previstes a la directiva de fiscalitat de l’estalvi 2003/48/CE.
A més, Mònaco va ser inclòs, al mateix temps que Andorra i San
Marino, en una recomanació de la Comissió al Consell de novembre
del 2009 amb vista a obrir negociacions sobre antifrau i acords d’intercanvi d’informació. Aquestes qüestions continuen encara en discussió
en el si de l’Ecofin.
El sistema bancari monegasc s’ha basat tradicionalment sobre el
secret bancari. En el mes de març del 2009, el Principat es va comprometre a implementar els estàndards de l’OCDE sobre intercanvi
d’informació. El mes de setembre de 2009, Mònaco va ser eliminat
de la llista de jurisdiccions no cooperants de l’OCDE.
6.4. San Marino
San Marino té una extensió de 61,2 km quadrats i una població
aproximada de 30.000 habitants. El seu territori és envoltat totalment
pel de l’Estat italià, amb el qual San Marino ha desenvolupat llaços
polítics, socials i econòmics molt estrets. És el tercer estat més petit
d’Europa. San Marino es considera la república més antiga del món,
fundada l’any 301 de la nostra era. Avui en dia és una democràcia
parlamentària.
San Marino té una economia estable centrada en el turisme, però
també amb activitat industrial i financera. Té un PIB per capita relativament alt comparat amb d’altres països industrialitzats. La llengua
oficial és l’italià.
El marc actual de relacions amb la UE consisteix en tres acords:
1) Acord de Cooperació i d’Unió Duanera, signat el 16 de desembre de 1991 i en vigor des d’abril de 2002, que estableix una unió
duanera amb San Marino que cobreix tota mena de productes i proporciona cooperació primerament en els camps del medi ambient,
petites i mitjanes empreses i turisme, així com operacions conjuntes
en matèria de comunicacions, informació i temes culturals. De totes
maneres, la cooperació en aquestes àrees encara no s’ha materialitzat.
L’article 19 de l’acord preveu l’ampliació del seu abast a altres àrees,
però les possibilitats ofertes per aquest article no han estat explotades
en el passat.
A causa de la llarga durada del procés de ratificació d’aquest acord
(pel fet que era de competència mixta entre els estats membres de
la UE i la Comunitat Europea), es va aplicar un Acord Interí sobre
comerç i qüestions relacionades amb el comerç a partir del primer
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de desembre de 1992. L’Acord de Cooperació i d’Unió Duanera es va
veure complementat el mes de març del 2010 per una Decisió Òmnibus adoptada per la Comissió Conjunta CE-San Marino, que cobreix
mesures de seguretat duaneres i aspectes veterinaris i fitosanitaris.
2) Una Convenció Monetària amb Itàlia en representació de la
Comunitat Europea, en vigor des del primer d’abril del 2001, que
cobreix la utilització de l’euro com a moneda oficial i l’encunyació
de monedes euro. Aquesta convenció s’està actualment renegociant.
Possibles canvis afectaran al càlcul del sostre de l’emissió de monedes euro i la implementació de l’acquis de la UE sobre prevenció de
blanqueig de diner, frau i falsificacions, així com legislació bancària
i financera.
3) Un Acord sobre fiscalitat de les rendes de l’estalvi, en vigor des
del primer de juliol del 2005, que cobreix les mesures equivalents a
les adoptades a la directiva 2003/48/CE sobre fiscalitat de l’estalvi.
A més, la Comissió va presentar al Consell el mes de novembre
de 2009 una recomanació d’obrir negociacions amb San Marino sobre un acord antifrau i d’intercanvi d’informació, que encara es troba
en fase de discussió en el si de l’Ecofin. El sistema bancari del país
s’ha basat tradicionalment en el secret bancari. San Marino es va
comprometre el mes de març de 2009 a implementar els estàndards
OCDE sobre intercanvi d’informació i va ser esborrat de la llista de
l’OCDE de jurisdiccions no cooperants el mes de setembre del 2009.
Encara que San Marino no forma part de l’àrea Schengen, s’ha
adoptat una aproximació pràctica entre la UE i San Marino sobre
la facilitació als nacionals de San Marino de travessar les fronteres
externes de la UE. No existeixen controls de fronteres externes entre
Itàlia i San Marino, però altres elements de l’acord de Schengen com
la cooperació en matèria judicial i aspectes referits a la policia no
són aplicables.
San Marino va adreçar una demanda d’adhesió a la UE el 27
d’agost del 2007, mitjançant una carta del ministre d’Afers Exteriors
de San Marino, Fiorenzo Stolfi, al ministre d’Afers Exteriors portuguès, Luís Amado, en qualitat de president del Consell de la UE, i
la resposta va ser una no resposta, car es va contestar dient que el
marc adequat per tractar sobre l’evolució de les relacions entre San
Marino i la UE era el comitè mixt previst en els acords existents
entre les dues parts.
San Marino és membre de Nacions Unides des de 1992 i vota
regularment amb la UE dins d’aquest marc. No s’ha establert un diàleg
polític entre San Marino i la UE.
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L’acceleració de les reformes al llarg dels darrers dos anys i mig, igual que
Andorra: “hem fet tot el que la comunitat internacional ens demanava”
L’actual cap del govern de la República de San Marino és Antonella Mularoni, exjutge del Tribunal Europeu de Drets Humans
d’Estrasburg. En una entrevista recent (9) declara que “les relacions
amb Itàlia són vitals. La relació bilateral amb Itàlia és i serà sempre la més important. Actualment aquesta relació no és bona. Itàlia
manté San Marino a la llista de paradisos fiscals, malgrat que en els
darrers dos anys i mig San Marino ha adoptat moltíssimes modificacions normatives. Per exemple, ha desaparegut l’anonimat sobre
la propietat de les empreses, ens estem adaptant als paràmetres de
transparència i col·laboració internacional. Hem acceptat les recomanacions de l’OCDE sobre intercanvi d’informació, inclòs el secret
bancari. També hem reforçat la nostra normativa en matèria de lluita
contra el reciclatge i el finançament del terrorisme. Hem fet tot el
que la comunitat internacional ens demanava. Esperàvem que la bona
fe i la determinació de San Marino hagués estat acompanyada per
Itàlia, però no ha estat així i no coneixem les verdaderes raons que
es troben darrere d’aquesta actitud”. Segons Antonella Mularoni, la
UE no sembla orientada a ampliar-se, de moment, cap a petits països
com San Marino, i el que de veritat inquieta avui San Marino no són
les relacions amb la UE, sinó amb Itàlia i, encara més concretament,
amb el ministre italià d’economia Giulio Tremonti que, de manera
unilateral, manté San Marino a la llista negra de paradisos fiscals i
retarda de manera exasperant la ratificació d’un acord per evitar la
doble imposició tributària. Antonella Mularoni considera que San Marino ha fet els deures amb relació a l’OCDE, així com amb relació a
Moneyval del Consell d’Europa, i és un fet que ha signat nombrosos
acords bilaterals sobre intercanvi d’informació.
En el discurs de benvinguda al Papa Benet XVI en un viatge recent a San Marino (10) una de les regents locals, Maria Luisa Berti,
va declarar que “potser San Marino estigui travessant el moment més
difícil de la seva història”. Va assenyalar “algunes incomprensions
amb la gran nació italiana”. Itàlia fa difícil la vida de les empreses
de San Marino que volen operar a Itàlia i de les empreses italianes
que volen operar a San Marino. Per altra banda, la darrera amnistia
fiscal decretada pel govern Berlusconi ha suposat la repatriació massiva
de capitals cap a Itàlia. Algunes estimacions indiquen que els bancs
de San Marino han perdut un terç dels dipòsits, més de cinc mil
milions d’euros. Segons el ministre de finançes, Pasquale Valentino,
San Marino ha reiterat la seva voluntat de deixar de ser un país opac
i de respectar les regles del joc internacional, ha dit que “volem ser
un país transparent i legible des de l’exterior”.
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Resum i conclusions

1. El procés d’acostament del Principat d’Andorra a la Unió Europea té un caràcter gradual i progressiu: actualment s’avança cap a una
tercera fase d’acostament que apunta a una participació del Principat (i
també de Mònaco i San Marino) en el mercat interior europeu.
L’evolució de les relacions internacionals d’Andorra està marcada,
sobretot, per l’aprovació de la Constitució de l’any 1993. L’ímpetu fonamental per a la transformació política andorrana va provenir d’una
recomanació del Consell d’Europa de 1990.
L’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees l’any 1986 va actuar
com a catalitzador del replantejament de les relacions del Principat
amb Europa. Andorra es va veure per primera vegada totalment rodejada de territori comunitari europeu. La signatura de l’Acord duaner
amb la UE l’any 1990 va ser la resposta a aquest repte i va marcar
l’inici del procés gradual i progressiu de l’acostament a la Unió Europea, així com l’entrada en el seu règim comercial. Amb paraules
de l’aleshores cap de Govern d’Andorra, Josep Pintat, l’acord de 1990
va ser “la primera plataforma de sortida” cap a Europa.
Els resultats de l’acord de 1990 són considerats excel·lents pels
operadors econòmics andorrans i pels analistes en general. Aquell
acord venia a respectar sense restriccions les singularitats fiscals del
país i, al mateix temps, el dotava d’un marc regulador dels tràfics
comercials clarament beneficiós per al comerç turístic andorrà. Les
condicions definides a l’acord van permetre mantenir una diferència
fiscal apreciable amb Espanya i França en els capítols dels productes
industrials que constitueixen el gruix de les vendes als turistes, alhora
que eliminava qualsevol restricció de caràcter quantitatiu. Adicionalment, permetia a Andorra beneficiar-se de l’estatus de país tercer en
el cas dels productes agrícoles i agroindustrials, cosa que comportava
l’entrada al mercat nacional d’aquest tipus de mercaderies a preus
més favorables que els vigents a la Comunitat Europea, pel fet de
beneficiar-se de les restitucions a l’exportació.
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A partir de l’any 2001, es va començar a parlar d’un nou encaix
del Principat a la Unió Europea que anés més enllà de la lliure
circulació de mercaderies oferta per l’acord de 1990. L’any 2002 el
Govern andorrà va presentar a les autoritats europees un non paper
(document informal de reflexió) amb la seva posició sobre unes futures negociacions plantejades per iniciativa andorrana, de tal manera
que equilibressin unes altres negociacions sobre fiscalitat de l’estalvi
ja obertes per iniciativa de la mateixa Unió Europea. En aquell non
paper es demanava l’obertura d’unes negociacions amb la UE per a
la signatura d’un acord de cooperació, basant-se en un mandat encara existent de 1996. S’estava, amb tot això, començant la segona
fase del procés d’acostament, que estaria finalment caracteritzada pel
concepte de cooperació, mentre que la primera fase s’havia centrat
en els aspectes duaners i comercials.
Fruit d’aquesta segona fase d’acostament, materialitzada l’any
2004, són un Acord de cooperació, un Acord de fiscalitat i un conjunt
d’arranjaments complementaris constituïts per una Declaració comuna d’intencions, una Declaració unilateral de la UE sobre passatge
en fronteres dels ciutadans andorrans, una Declaració continguda en
el projecte de Tractat Constitucional de la UE (mai entrat en vigor)
sobre els petits estats europeus, però que seria recollida més tard pel
Tractat de Lisboa, entrat en vigor el mes de desembre de 2009, i que
serviria de base a la tercera fase d’acostament actualment endegada,
i finalment la voluntat d’arribar a un Acord monetari, que s’acaba
signant el 30 de juny de 2011, i amb el qual es tanca la segona fase
del procés d’acostament.
Com a conseqüència de la crisi financera i econòmica internacional apareguda l’any 2007, des del marc europeu i l’entorn institucional internacional, en general, varen arribar fortes pressions sobre
les jurisdiccions fiscals com Andorra, centrades en la demanda de
més cooperació, transparència i d’intercanvi d’informació fiscal. El
període 2009-2011 ha suposat una gran acceleració de la política
europea i internacional del Principat, fruit d’aquelles exigències, però
també de l’expressa voluntat andorrana de convergència progressiva
cap a Europa, així com de transparència, normalització, cooperació
i compliment amb les recomanacions dels organismes internacionals
en matèria d’intercanvi d’informacions fiscals.
L’avís del president de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, el
5 de febrer de 2009, que podria dimitir de copríncep d’Andorra, en
cas que el Principat no fes els deures que li pertocaven en matèria
de transparència fiscal, va ser el factor desencadenant de l’esmentada
acceleració, així com dels esdeveniments que han portat avui en dia a
l’inici d’una tercera fase d’acostament del Principat a la UE. La situació
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abans d’aquell avís era la de continuïtat del procés de convergència i
d’una fase de concordança de normes entre la UE i Andorra i entre
l’OCDE i Andorra. S’estaven duent a terme en el Principat, al mateix
temps, tot un seguit de reformes internes, entre les quals destacava
la reforma fiscal.
A partir de començaments de 2009, immediatament després de
l’advertència de Nicolas Sarkozy, el ritme s’accelera, avancen les reformes
internes, es comencen a signar acords sobre intercanvi d’informació
(Tax Information Exchange Agreements, TIEA) i, gràcies a tots aquests
esforços, l’OCDE exclou Andorra el 25 de febrer de 2010 de la llista
grisa elaborada pel G-20 a la seva reunió de Londres del mes d’abril
de 2009. Això permet que, durant la visita que el president Sarkozy
realitza a Andorra el mes de juliol de 2010, aquest pugui reconèixer
els progressos del Principat en matèria de transparència i cooperació
fiscal.
Pocs dies abans d’aquesta visita, el mes de maig de 2010, el
Govern d’Andorra presenta un document informal de reflexió (non
paper) a la UE i demana un nou acord amb Andorra. El Govern
declara que pretén “explorar noves vies que, aprofitant la culminació
de les reformes internes de la UE, a Andorra puguin concretar-se en
un marc de relacions més ambiciós i més d’acord amb un específic i
més intens apropament al mercat que ens envolta: el mercat interior
comunitari”. Aquest nou acord s’acolliria a les disposicions del Tractat
de Lisboa, que preveu establir acords específics amb els països veïns
de la UE, tot tenint en compte la situació particular dels països de
petita dimensió territorial que mantinguin amb la UE relacions específiques de proximitat, com és el cas d’Andorra.
El Consell d’Afers Generals de la UE celebrat, sota presidència
hongaresa, el 21 de juny de 2011 veu amb bons ulls la iniciativa
andorrana d’un nou acord que apunti a la participació d’Andorra al
mercat interior comunitari. Subjecte a la confirmació del Coreper
(Comitè de Representants Permanents dels estats membres de la
UE), recomana l’exploració d’un possible nou marc institucional en
el sentit proposat per Andorra. El Consell demana que abans de juny
de 2012 se li presentin recomanacions sobre nous passos a donar en
aquesta direcció.
A la tardor de 2011, el Govern d’Andorra ha enviat un Memoràndum a Brussel·les sobre les relacions entre Andorra i la UE. Per la
seva banda, Mònaco i San Marino faran el mateix abans de finals
de 2011. Entre gener i juny de 2012 tindran lloc reunions tècniques
entre els tres estats i la Comissió Europea (Direcció General de Mercat
Interior). El Consell de la UE podria posteriorment atorgar un mandat de negociació a la Comissió Europea i al SEAE (Servei Europeu
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d’Acció Exterior). Les negociacions pròpiament dites per arribar a
establir l’entrada d’Andorra en un Espai Econòmic Europeu ad hoc
es desenvoluparien a continuació i podrien durar un o dos anys.
La tercera fase del procés d’acostament d’Andorra a la UE està,
doncs, llençada. Així com la característica de la primera fase va ser
la temàtica duanera i comercial, i la de la segona fase va ser el concepte de cooperació, la característica d’aquesta tercera fase és la d’una
integració progressiva del Principat en el mercat interior de la UE.
A Andorra li convé, naturalment, una integració dins del model EEE que s’adapti a les seves especificitats i els seus interessos.
L’especificitat ja ve donada per la declaració 3 / article 8 del Tractat
de Lisboa que permet als petits estats una major integració. El model EEE podria acabar desdoblant-se en dos tipus d’acords: l’actual
i un altre amb els estats de petita dimensió territorial com Andorra.
Es tractaria de crear un Espai Econòmic dels Microestats Europeus
(EEmEE), segons expressió del ministre d’exteriors Gilbert Saboya.
És aquesta segona possibilitat la que, sembla, més es podria adequar
a les especificitats d’Andorra. També s’hauria de mostrar proactiva i
tractar de liderar el procés negociador a punt d’encetar.
El Govern andorrà està duent a terme dues estratègies en paral·lel:
a) a nivell interior: obertura internacional, acabament de la reforma
fiscal, acords de no doble imposició amb els països veïns, b) a nivell
extern: procés d’acostament al mercat interior europeu, que serviria
de level playing field o basament al procés d’obertura econòmica i a
la recerca de competitivitat internacional.
El Govern andorrà ha d’analitzar a fons el model EEE, tant en
el seu funcionament com en el seu contingut. Les quatre llibertats
—mercaderies, persones, serveis i capitals— constitueixen la columna
vertebral del cabal comunitari en matèria de mercat interior. Partint
de mercaderies i capitals com elements integrants força avançats, cal
concentrar-se en la llibertat de circulació de persones i de serveis, en
relació amb la necessitat d’una més gran obertura a les inversions
estrangeres per part del Principat.
Hi ha àmbits sobre els quals la convergència cap al mercat interior es podran realitzar sense obstacles majors, al costat d’altres que
requeriran esforços legislatius considerables. Alguns aspectes del cabal
comunitari poden ser d’escàs o nul interès per a Andorra.
El Govern andorrà ha de consultar els agents econòmics i socials
implicats i arribar a conclusions concretes sobre el grau d’homologació
convenient i assumible dins del model EEE, així com sobre la necessitat de defensar factors diferencials de competitivitat.
Liechtenstein ofereix exemples interessants a considerar des del
punt de vista d’un petit estat que ha aconseguit de la UE pràcticament
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períodes transitoris permanents d’aquelles parts del cabal comunitari
de l’EEE que li haurien estat molt difícils d’assumir, per exemple en
matèria de llibertat de circulació de persones.
Caldrà pensar en un marc institucional per als microestats europeus
adequat a les seves especificitats que s’inspiri en l’actualment existent
dins de l’EEE. S’haurà de definir convenientment el paper del Comitè
mixt, d’un mecanisme de resolució de conflictes, etc.
L’agenda negociadora d’Andorra amb la UE és plena de contingut en aquests moments i la diplomàcia andorrana, de competència
i eficàcia ben provades, haurà de fer un gran esforç al respecte. És
possible que durant la presidència danesa (juny de 2012) s’adopti un
mandat de negociació per a un acord ad hoc d’associació de participació en el mercat interior i, per altra banda, hi ha la implementació
de l’acord monetari amb la corresponent emissió d’euros andorrans
(juny de 2013), al costat de les negociacions per a la revisió de l’acord
sobre fiscalitat de l’estalvi.
Una participació al mercat interior europeu adequada a les necessitats d’Andorra pot suposar un reconeixement formal per la UE que
faciliti el procés d’obertura i la consolidació d’un nou model econòmic
per part d’Andorra caracteritzat per l’obertura a l’exterior. El mercat
interior europeu seria el level playing field reconegut per la UE sobre
el qual edificar el procés d’obertura.
L’essencial és garantir el futur de la competitivitat econòmica
andorrana, i per això es necessita un equilibri convenient entre homologació i manteniment d’especificitats.
2. El marc europeu que presideix aquesta tercera fase d’acostament
és ben diferent del que existia pocs anys enrere, i es caracteritza per
una forta crisi a l’interior de la UE centrada darrerament al voltant
de l’anomenada crisi del deute sobirà i, en definitiva, de l’euro. D’una
situació d’eufòria viscuda a la UE a començament del segle xxi, amb
l’adopció de la moneda única, l’establiment de l’Agenda de Lisboa
2000-2010, la posada en marxa del procés cap a un possible Tractat
Constitucional i la cinquena ampliació de la UE, s’ha passat a una
situació de preocupació centrada en la crisi econòmica que afecta
principalment els estats perifèrics de la zona euro (Grècia, Portugal,
Irlanda, Espanya, Itàlia).
Molts analistes consideren que la crisi que travessa la UE va més
enllà de la pròpiament econòmica i opinen que afecta al conjunt de
l’edifici comunitari. A la fatiga econòmica s’hi afegeix la fatiga política
i la fatiga de l’ampliació. El Tractat de Lisboa, substitut del Tractat
Constitucional que va ser rebutjat pels referèndums de França i dels
Països Baixos l’any 2005, no arrenca amb la força esperada. La cinquena ampliació ha deixat un mal regust de boca en verificar-se la
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precipitació i la manca de preparació amb què han entrat darrerament
en el si de la UE alguns països, especialment Bulgària i Romania. El
mal comportament dels països perifèrics ha generat, de fet, l’aparició
de dos grups de països a la zona euro: els del nord amb resultats
econòmics satisfactoris, centrats al voltant d’Alemanya, i els del sud,
que presenten unes economies fortament endeutades, elevats nivells
d’atur i baixes perspectives de creixement.
Altes analistes consideren, en canvi, que la crisi del deute sobirà
acabarà actuant com un incentiu que possibilitarà donar un pas més
endavant en el procés d’integració europea, inspirat des del seu començament per una estratègia pragmàtica i gradualista, dissenyada
per Jean Monnet. Alguns comentaristes pensen que s’està produint
a l’interior de la UE un fenomen que anomenen neofuncionalisme
reactiu, del qual ja serien prova els nous instruments adoptats per la
UE en matèria de governança econòmica i financera. També afegeixen
que la salut macroeconòmica de la UE és bona si se la compara, per
exemple, amb la dels Estats Units, i que el que convé és lideratge i
voluntat política per avençar de manera decidida a un nivell d’integració
econòmica i política més gran a Europa, que li permeti de jugar el
paper que li correspon de gran actor en l’escenari internacional. La
solució als problemes actuals seria, doncs, més Europa.
A mitjan 2011, la crisi del deute sobirà agafa una especial virulència i fa que les primes de risc dels països perifèrics de la UE
es disparin en relació amb el bund alemany. Moltes veus clamen
per una intervenció decidida del Banc Central Europeu (BCE) i per
l’emissió d’eurobons, però Alemanya, principalment, i també França
s’hi resisteixen. La situació de Grècia és delicada i es considera la
possibilitat d’una reestructuració endreçada del seu deute. Portugal i
Irlanda tracten de sortir de l’atzucac i els atacs dels mercats sobre
els deutes espanyol i italià són particularment intensos.
A més de la crisi del deute sobirà, la UE ha d’afrontar altres
reptes importants com l’assimilació de la cinquena ampliació. Res
més lluny de les intencions de la UE, per tant, que tractar amb els
estats de petita dimensió territorial com a nous possibles candidats a
l’adhesió. Aquesta és una arma negociadora que Andorra podria usar
en el propvinent procés negociador amb la UE.
3. El marc global recent es caracteritza per la crisi financera i
econòmica internacional començada l’any 2007. Com a conseqüència
de la crisi, determinats organismes internacionals, com l’OCDE i el
G-20, varen començar una croada contra els paradisos fiscals. Això
va provocar la declaració unilateral de 10 de març de 2009 per part
de l’aleshores cap de Govern andorrà, Albert Pintat, segons la qual
Andorra es comprometia a aprovar pel Govern abans del primer de
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setembre de 2009 i pel Consell General abans del 15 de novembre
de 2009 una llei a fi d’aixecar el secret bancari en cas d’intercanvi
d’informacions en el marc dels acords bilaterals d’intercanvi d’informació
fiscal que es concloguin amb països tercers. Al mateix temps, Andorra
es comprometia a fomentar negociacions d’un conveni que evités les
dobles imposicions amb intercanvi d’informació amb França i amb
altres estats, tan bon punt la reforma fiscal fos assolida.
A partir de 2009 (i això comprèn governs de diferent color polític:
la darrera fase del Govern Pintat, el curt Govern Bartumeu i l’actual
Govern Martí) s’ha produït una veritable acceleració en matèria de
relacions europees i internacionals del Principat, tot apuntant a la
transparència, la cooperació, la normalització i l’adopció de les regles
OCDE en matèria d’intercanvi d’informació fiscal per part d’Andorra.
S’ha accelerat la reforma fiscal interna. S’han negociat nombrosos
TIEA (Tax Information Exchange Agreements) i s’apunta a properes
negociacions de convenis de doble imposició (CDI) amb els estats veïns.
L’OCDE ha eliminat Andorra de la llista grisa de paradisos fiscals.
Els esforços realitzats per Andorra els darrers anys en matèria de
transparència i normalització fiscal i financera internacional han estat
molt intensos. La UE reconeix aquests esforços d’homologació i obre
conseqüentment un nou camí d’aproximació del Principat que apunta
a la seva participació en el mercat interior europeu.
4. Al començament dels anys noranta del segle passat, el Govern andorrà d’aleshores, presidit per Òscar Ribas, va endegar una
tasca de planificació indicativa de les seves activitats econòmiques i
socials andorranes, incloent la definició d’una visió a llarg termini de
l’economia del Principat. L’any 2006, el Govern presidit per Albert
Pintat va adoptar el Programa Andorra 2020, que també pretenia
perfilar una estratègia econòmica a llarg termini.
L’endegament d’una tercera fase en el procés d’acostament a la
UE, que acaba de començar, permet definir una nova visió de futur
que podria consistir a recuperar elements del programa Andorra 2020 i
dotar-lo de contingut europeista en virtut del nou marc de relacions que
es vol concloure amb la UE i que apunta a la participació d’Andorra
en el mercat interior comunitari. Al mateix temps, convindria analitzar i treure les conseqüències oportunes de la visió que la UE té de
si mateixa a l’horitzó 2020, que la UE acaba de definir i formalitzar
amb el nom d’Agenda 2020.
La visió de l’actual Govern és avançar cap a un nou model econòmic centrat en l’obertura a l’exterior. Una participació d’Andorra en el
mercat interior europeu, adaptada a les seves especificitats i necessitat
de manteniment de diferencials de competitivitat, podria suposar el
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conducte formal de suport per a realitzar aquella visió a mitjà i a
llarg termini.
5. Entre les darreres propostes presentades sobre el futur de les
relacions d’Andorra amb la UE destaquen l’Informe Dembinski (2002),
el llibre de l’exdirector general del Fons Monetari Internacional (FMI),
Michel Camdessus, titulat Andorra: de les excepcions a l’exemplaritat
(2005), el policy paper de Michael Emerson, director del think tank
de Brussel·les CEPS (Centre for European Studies), titulat “Andorra
and the European Union” (2007), i el llibre dels professors Berthélemy, Maresceau i Llimona titulat Andorra-Unió Europea. Cap al mercat
interior (2010).
L’Informe Dembinski preconitzava la modernització de l’entorn
institucional andorrà i del seu marc normatiu, l’obertura internacional
del Principat, l’aproximació gradual a la UE i l’eliminació d’Andorra
de les llistes de paradisos fiscals. Es tracta d’un informe premonitori,
car les seves propostes s’han anat duent efectivament a la pràctica
aquests darrers anys.
Les recomanacions de Michel Camdessus també s’han anat complint,
particularment quan avisava sobre presents i futures commocions experimentades per l’economia internacional i recomanava a Andorra un
ràpid progrés cap al dret comú internacional en qüestions financeres.
Michael Emerson proposava d’avençar cap a una integració decidida dins de la UE i un ferm enquadrament en el context europeu,
fins a arribar a adoptar un model original d’adhesió virtual d’Andorra
a la UE. S’està encara lluny d’aquesta proposta.
El llibre dels professors Berthélemy, Maresceau i Llimona és el
que més aprofundeix sobre la possibilitat que Andorra s’incorpori
al mercat interior europeu. La fórmula d’incorporació duta a terme
pels estats de l’EFTA (European Free Trade Asssociation) en el si de
l’Espai Econòmic Europeu (EEE) és el punt central de referència del
llibre. Els autors recomanen a Andorra una estratègia de convergència
o adaptació unilateral al cabal de l’EEE per arribar posteriorment a
una adhesió a l’EEE, car consideren que aquest és l’únic model jurídic disponible actualment que realitza plenament els objectius d’un
mercat interior amb la UE.
Atès que Andorra ja ha començat una tercera fase d’acostament
a la UE, que apunta precisament a la participació del Principat en
el mercat interior europeu, aquesta darrera obra ha de resultar de
particular interès i referència, en els moments actuals, a les autoritats
andorranes.
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6. Andorra segueix de prop els processos d’acostament a la UE de
països com Suïssa, Liechtenstein, Mònaco i San Marino, i en treu les
lliçons oportunes.
Suïssa té una economia més poderosa que l’andorrana i és per
això mateix que Andorra no pot aspirar fàcilment a seguir el model
suís d’acords bilaterals amb la UE, però sí que li convé seguir-los de
prop i treure’n les oportunes conclusions. Malgrat la importància
de Suïssa com a soci comercial de la UE, les evolucions internacionals
recents, particularment financeres, han erosionat clarament el marge
de maniobra de Suïssa en matèria de relacions amb la UE. Suïssa ha
avaluat recentment les seves opcions europees. Malgrat tot, Suïssa
ha arribat a la conclusió que, de moment, la via bilateral continua
essent la més idònia per a preservar els seus interessos a Europa. És
en aquest marc que cal ressaltar la importància del nou acord acabat
de negociar entre Suïssa i Alemanya per evitar l’evasió fiscal, al qual
probablement en seguirà un altre amb la Gran Bretanya. Suïssa dóna
satisfacció a les exigències alemanyes i britàniques i, al mateix temps,
preserva el seu secret bancari. La Comissió Europea, però, considera
que aquests tipus d’acords vulneren el dret comunitari.
Liechtenstein és un país membre de l’Espai Econòmic Europeu
(EEE), opció que Suïssa va rebutjar en referèndum, i es mostra molt
satisfet de participar en aquesta organització, que li suposa un accés
directe al mercat europeu, tot respectant les seves especificitats, com
és, per exemple, el cas de la lliure circulació de persones. Liechtenstein
ofereix, doncs, un model a analitzar en detall per part d’Andorra en
la seva tercera fase d’acostament a la UE.
Mònaco i San Marino formen part, juntament amb Andorra,
d’un grup de petits estats europeus que estan plantejant actualment
davant de la UE la conveniència de donar un pas endavant cap al
mercat interior europeu, sempre que se salvaguardin determinades
especificitats de cadascun d’aquests tres estats, que són certament
diverses. La UE es mostra ben disposada a acollir aquesta iniciativa,
que s’anirà desplegant gradualment en els propers mesos. L’acceleració
de les relacions internacionals d’Andorra experimentades en el període
2009-2011 i els seu procés de reformes internes (reforma fiscal) han
actuat com a avaladors dels darrers passos d’acostament del Principat
cap a la UE.
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Annex 1. Acord CEE-Andorra 1990
Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra
i la Comunitat Econòmica Europea
A. Carta del Principat d’Andorra a Luxemburg
Senyors,
Tenim l’honor d’adjuntar-vos el text de l’acord entre el Principat
d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea i podem confirmar la
seva acceptació per part del Principat d’Andorra.
Us estaríem molt agraïts si volguéssiu confirmar l’acceptació de
l’acord per part de la Comunitat Econòmica Europea.
Així s’haurà conclòs l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, com ho estipula el text adjunt.
Rebeu el testimoniatge de la nostra més alta consideració.
Pel President de la República Francesa
Pel Bisbe de la Seu d’Urgell
Pel Govern d’Andorra
B. Carta de la Comunitat Luxemburg
Senyors,
Ens complau acusar recepció de la vostra carta en la qual accepteu l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica
Europea, el text de la qual és el següent: “Tenim l’honor d’adjuntarvos el text de l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat
Econòmica Europea i podem confirmar la seva acceptació per part
del Principat d’Andorra.
Us estaríem molt agraïts si volguéssiu confirmar l’acceptació de
l’acord per part de la Comunitat Econòmica Europea. Així s’haurà
conclòs l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica
Europea, com ho estipula el text adjunt.”
Tenim l’honor de confirmar-vos l’acord de la Comunitat sobre el
text de l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica
Europea. L’acceptació d’aquest acord per part de la Comunitat tindrà
lloc després de l’acompliment dels tràmits interns necessaris a aquest
efecte i us serà notificat de conformitat amb el paràgraf 2 de l’article
24 de l’acord.
Rebeu el testimoniatge de la nostra més alta consideració.
En nom del Consell de les Comunitats.
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Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra
El Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea,
Amb la voluntat d’establir, per a llurs relacions comercials, un
règim que substitueixi els règims nacionals actualment en vigor i que
respecti l’especificitat de la situació del Principat d’Andorra;
Considerant que amb motiu dels factors geogràfics, històrics i socioeconòmics, la situació excepcional del Principat d’Andorra justifica
un règim particular, sobretot en matèria de franquícies dels drets a la
importació, de les taxes sobre la suma d’operacions i dels impostos
percebuts en concepte d’importació per part de la Comunitat respecte
al Principat d’Andorra en el tràfic de viatgers,
Acordem les disposicions següents:
Article 1. Els intercanvis entre la Comunitat Econòmica Europea,
d’una banda, i el Principat d’Andorra, de l’altra, es regulen segons les
disposicions que figuren més endavant.
Títol I.
Unió Duanera
Article 2
S’estableix, entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat
d’Andorra, una unió duanera pel que fa als productes inclosos en els
capítols 25 a 97 del Sistema Harmonitzat, segons les modalitats i
condicions que figuren en el títol present.
Article 3 1. Les disposicions del present títol s’apliquen a:
a) Les mercaderies produïdes en la Comunitat o en el Principat
d’Andorra, incloses les que han estat obtingudes, totalment o parcialment, a partir de productes de procedència de països tercers que es
troben en lliure pràctica en la Comunitat o en el Principat d’Andorra;
b) Les mercaderies en procedència de països tercers que es troben
en lliure pràctica en la Comunitat o en el Principat d’Andorra.
2. Són considerats com a mercaderies en lliure pràctica en la
Comunitat i en el Principat d’Andorra els productes de procedència de
països tercers, pels quals s’han dut a terme les formalitats d’importació
i han estat recaptats els drets de duana i taxes amb efectes equivalents exigibles, i que no han gaudit d’una restitució total o parcial
d’aquests drets o d’aquestes taxes.
Article 4
Les disposicions del present títol s’apliquen també a les mercaderies obtingudes en la Comunitat o en el Principat d’Andorra, en la
fabricació de les quals han estat utilitzats productes de procedència
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de països tercers que no estaven en lliure pràctica ni a la Comunitat
ni en el Principat d’Andorra. L’admissió de les dites mercaderies en
benefici d’aquestes disposicions es troba tanmateix subordinada a la
percepció, en la part contractant d’exportació, dels drets de duana
fixats, en la Comunitat, pel que fa als productes de països tercers
utilitzats en llur fabricació.
Article 5
Les parts contractants s’abstenen d’introduir entre elles nous drets
de duana a la importació i exportació o les taxes que tinguin un efecte
equivalent, i d’augmentar aquelles que s’aplicaven en llurs relacions
comercials mútues l’1 de gener de 1989.
Article 6
1. Els drets de duana a la importació així com les taxes que
tinguin efectes equivalents en vigor entre la Comunitat i el Principat
d’Andorra se suprimeixen en les condicions previstes en els paràgrafs
2 i 3.
2. El Principat d’Andorra suprimeix, l’1 de gener de 1991, els drets
de duana i les taxes que tenen un efecte equivalent aplicables a les
importacions que provenen de la Comunitat.
3. a) A partir de l’1 de gener de 1991, la Comunitat, exceptuant
el Regne d’Espanya i la República Portuguesa, suprimeix
els drets de duana i les taxes d’efecte equivalent que es
poden aplicar a les importacions que provenen del Principat
d’Andorra.
b) A partir de l’1 de gener de 1991, el Regne d’Espanya i la
República Portuguesa apliquen respecte al Principat d’Andorra
els mateixos drets de duana que els que ambdós països podien
aplicar respecte a la Comunitat tal com estava composta el
31 de desembre de 1985.
c) Pel que fa als productes agrícoles transformats que afecten
els capítols 25 a 97 del sistema harmonitzat tractats en el
Reglament (CEE) núm. 3033/80, les disposicions dels punts
a) i b) anteriors s’apliquen als drets de duana que constitueixen l’element fix de la imposició prevista a la importació d’aquests productes a la Comunitat, en procedència
del Principat d’Andorra; l’element mòbil previst per aquest
reglament continua aplicant-se.
d) Per derogació als punts a), b) i c), s’exoneren dels drets de
duana, a partir de l’1 de gener de 1991, les importacions
que gaudeixen de les disposicions relatives a la franquícia
fiscal en el marc del tràfic dels viatgers al qual fa referència
l’article 13.
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Article 7
1. El Principat d’Andorra adopta amb efectes a partir de l’1 de
gener de 1991 pel que fa als productes coberts per la unió duanera:
— Les disposicions relatives a les formalitats d’importació aplicades
per la Comunitat respecte als països tercers;
— Les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives
que són d’aplicació en matèria duanera en la Comunitat i que són
necessàries per al bon funcionament de la unió duanera.
Les disposicions incloses en el primer i segon guió són les que es
poden aplicar en la versió en vigor en tot moment en la Comunitat.
2. Les disposicions a les quals es fa referència en el paràgraf 1,
segon guió són determinades pel comitè mixt establert a l’article 17.
Article 8
1. a) Durant un període de cinc anys i més enllà si no es pot
realitzar un acord segons el que estableix el punt b), el
Principat d’Andorra autoritza la Comunitat a assegurar la
posada en lliure pràctica, en nom i a favor del Principat
d’Andorra, dels productes que provenen dels països tercers
destinats al Principat d’Andorra. Aquesta posada en lliure
pràctica serà efectuada per l’intermediari de les oficines de
duana comunitàries enumerades a l’annex I.
		 b Després d’aquest període i dins el marc de l’article 20, el
Principat d’Andorra es reserva el dret d’exercir la posada en
lliure pràctica, després de l’acord de les parts contractants.
2. Els drets a la importació recaptats sobre les mercaderies en
aplicació del paràgraf 1 ho són a favor del Principat d’Andorra. El
Principat d’Andorra es compromet a no reemborsar les sumes percebudes directament o indirectament dels interessats.
3. Seran determinats en el si del comitè mixt establert a l’article 17:
a) la modificació eventual de la llista de les oficines de duana
de la Comunitat competents per treure de la duana les mercaderies
incloses en el paràgraf 1 així com el procediment de la reexpedició
d’aquestes mercaderies cap al Principat d’Andorra de què tracta en
el paràgraf 1;
b) les modalitats de la posada a disposició del tresor andorrà
de les quantitats percebudes en virtut del paràgraf 2, així com el
percentatge que pugui ésser deduït per la Comunitat com a despeses
d’administració segons el que preveu la reglamentació en aquesta
matèria en vigor en el si de la Comunitat;
c) qualsevol altra modalitat que sigui necessària per al bon funcionament de les disposicions del present article.
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Article 9
Les restriccions quantitatives a la importació i a l’exportació així
com tota mesura que tingui un efecte equivalent entre la Comunitat
i el Principat d’Andorra estaran prohibides a partir de l’1 de gener
de 1991.
Article 10
1. Cada part contractant que cregui que certes disparitats derivades de l’aplicació per l’altra part contractant envers països tercers,
ja sigui dels drets de duana, ja sigui de les restriccions quantitatives,
ja sigui tota mena de mesures que tinguin un efecte equivalent a la
importació així com de totes les altres mesures de política comercial,
puguin comportar desviaments de tràfic o causar dificultats econòmiques en el seu territori, pot acudir davant el comitè mixt que, si
escau, recomana els mètodes adients per evitar els perjudicis que en
puguin resultar.
2. Quan hi hagi desviaments de tràfic o dificultats econòmiques i
que la part interessada cregui que, tenint en compte circumstàncies
excepcionals, aquests requereixen una acció immediata, pot prendre
ella mateixa les mesures de vigilància o de protecció necessàries tot
notificant-les immediatament al comitè mixt que pot recomanar llur
modificació o llur supressió.
3. S’han d’escollir, prioritàriament, les mesures que provoquin
menys pertorbacions al funcionament de la unió duanera i sobretot
al desenvolupament normal dels intercanvis.
Títol II.
Règim dels productes no coberts per la unió duanera.
Article 11
1. En el moment de llur importació a la Comunitat, els productes
que pertanyen als capítols 1 a 24 del sistema harmonitzat i originaris
del Principat d’Andorra estan eximits dels drets a la importació.
2. L’apèndix determina les normes d’origen així com els mètodes
de cooperació administrativa.
Article 12
1. El règim aplicat a la importació en el Principat d’Andorra
respecte a mercaderies que provenen dels països tercers no pot ésser
més favorable que el règim aplicat respecte a les importacions de
productes comunitaris.
2. Els productes que pertanyen als codis del sistema harmonitzat
24.02 i 24.03 manufacturats en la Comunitat a partir de tabac brut,
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d’acord amb les condicions de l’article 3 paràgraf 1, es beneficien, en
el moment de llur importació al Principat d’Andorra, d’un percentatge
preferencial corresponent al 60% del percentatge aplicat en el Principat d’Andorra, pel que fa a aquests mateixos productes respecte a
països tercers.
Títol III. Disposicions Comunes
Article 13
1. Les franquícies dels drets a la importació, de les taxes sobre la
suma d’operacions i dels impostos percebuts a la importació i que són
d’aplicació a les mercaderies que continguin els equipatges personals
dels viatgers que provinguin d’una de les parts contractants són les
que es poden aplicar en tot moment en la Comunitat respecte a països
tercers, amb la condició que les importacions d’aquestes mercaderies
no tinguin caràcter comercial.
2. Pel que fa als productes que pertanyen al títol II del present
acord enumerats seguidament, les franquícies incloses en el paràgraf
1 són atorgades, per viatger entrant a la Comunitat que provinguin
d’Andorra, dins els límits quantitatius:
— llet en pols 2,5 kg
— llet condensada 3 kg
— llet fresca 6 kg
— mantega 1 kg
— formatge 4 kg
— sucre i dolços 5 kg
— carn 5 kg
3. Per derogació a les disposicions del paràgraf 1 i sempre que
les mercaderies s’adquireixin segons les condicions del mercat interior d’una de les parts contractants, i que compleixin les condicions
enunciades més amunt:
— el valor global de les franquícies que són aplicables a les
mercaderies pertanyents al títol I passarà a ésser per persona
el triple del valor de la franquícia acordada per la Comunitat
als viatgers que provinguin dels països tercers;
— els límits quantitatius de les franquícies per a les mercaderies
enumerades seguidament són els següents:
a) Productes de tabac
		 cigarretes 300 peces
		 o bé
		 cigars d’un pes màxim de 3 g per peça 150 peces
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		 o bé
		 cigars 75 peces o tabac per a fumar 400 grams
b) Alcohols i begudes alcohòliques
— begudes destil·lades i begudes esperituoses que tinguin un títol
alcohomètric de més del 20% vol. alcohol etílic no desnaturalitzat del
80% vol. i més
en total 1,5 l
o bé
— begudes destil·lades espirituoses, aperitius a base de vins o
d’alcohol, tafia, saké o begudes similars que tinguin un títol alcohomètric del 22% vol. o menys, vins escumosos, vins de licor
en total 3 l i
— vins tranquils en total 5 l
c) Perfums 75 grams i
colònies 3/8 l
d) Cafè 1.000 grams
o extractes i essències de cafè 400 grams
e) Te 200 grams o extractes i essències de te 80 grams 4. Dins
els límits quantitatius fixats en el paràgraf 3, segon guió, el valor de
les mercaderies que hi són enumerades no es pren en consideració
per a la determinació de les franquícies incloses en el paràgraf 1.
Article 14. Les parts contractants s’abstenen de tota mesura o
pràctica de naturalesa fiscal interna que estableixi directament o indirectament una discriminació entre els productes d’una part contractant
i els productes similars que provinguin de l’altra part contractant. Els
productes expedits cap al territori d’una de les parts contractants no
poden gaudir de restitucions d’imposicions interiors superiors a les
taxes que els han afectat directament o indirectament.
Article 15 1. Com a complement de la cooperació prevista per
l’article 11 paràgraf 2 i per l’article 17 paràgraf 8 les autoritats administratives encarregades per les parts contractants de l’execució de
les disposicions del present acord es presten mútuament assistència
en els altres casos amb la finalitat d’assegurar el respecte d’aquestes
disposicions. 2. Les modalitats d’aplicació del paràgraf 1 són fixades
pel comitè mixt definit a l’article 17.
Article 16. El present acord no obstaculitza les interdiccions o
restriccions d’importació, d’exportació o de trànsit justificades per
raons de moralitat pública, d’ordre públic, de seguretat pública, de
protecció de la sanitat i de la vida de les persones i dels animals o
de preservació dels vegetals, de protecció dels tresors nacionals que
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tinguin un valor artístic, històric o arqueològic o de protecció de la
propietat industrial i comercial, ni tampoc les reglamentacions en
matèria d’or i de plata. De tota manera, aquestes interdiccions o restriccions no han de constituir un mitjà de discriminació arbitrària, ni
una restricció disfressada en el comerç entre les parts contractants.
Article 17 1. S’ha instituït un comitè mixt que s’encarrega de la
gestió del present acord i pren cura de la seva bona execució. A aquest
efecte, formula recomanacions. Pren decisions en els casos previstos
en el present acord. L’execució d’aquestes decisions és efectuada per
les parts contractants segons llurs pròpies regles. 2. Amb la finalitat
de la bona execució del present acord, les parts contractants procedeixen a intercanvis d’informació i, si l’una o l’altra ho demanen,
es consulten en el si del comitè mixt. 3. El comitè mixt estableix el
seu reglament interior. 4. El comitè mixt es compon, d’una banda,
de representants de la Comunitat i, de l’altra, de representants del
Principat d’Andorra. 5. El comitè mixt es pronuncia de comú acord.
6. La presidència del comitè mixt és exercida per torns per cada una
de les parts contractants segons les modalitats que s’han d’establir en
el seu reglament interior. 7. El comitè mixt es reuneix a petició d’una
de les dues parts contractants, adreçada almenys un mes abans de la
data de la reunió prevista. Si una qüestió tractada a l’article 10 motiva
la convocatòria del comitè mixt, aquest es reuneix dins un termini
de vuit dies laborables comptadors a partir de la demanda. 8. Segons
el procediment previst en el paràgraf 1, el comitè mixt determina
els mètodes de cooperació administrativa amb la finalitat d’aplicar els
articles 3 i 4, tot inspirant-se en els mètodes determinats per la
Comunitat respecte als intercanvis de mercaderies entre els estats
membres, també pot procedir a les modificacions de les disposicions
de l’apèndix tractat a l’article 11.
Article 18 1. Els conflictes relatius a la interpretació de l’acord que
apareixen entre les parts contractants se sotmeten al comitè mixt. 2.
Si el comitè mixt no aconsegueix solucionar el desacord en el decurs
de la seva sessió més immediata, cada una de les parts pot notificar
a l’altra la designació d’un àrbitre; aleshores, l’altra part ha de designar un segon àrbitre dins un termini de dos mesos. El comitè mixt
designa un tercer àrbitre. Les decisions dels àrbitres són preses per
majoria. Cada una de les parts en desacord ha de prendre les mesures necessàries per a assegurar l’aplicació de la decisió dels àrbitres.
Article 19. Dins l’àmbit dels intercanvis comercials coberts pel
present acord: —El règim aplicat pel Principat d’Andorra respecte a
la Comunitat no pot donar lloc a cap mena de discriminació entre els
estats membres, llurs ciutadans o llurs societats; —El règim aplicat
per la Comunitat respecte al Principat d’Andorra no pot donar lloc
a cap discriminació entre els ciutadans o les societats andorranes.
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Títol IV. Disposicions Generals i Finals
Article 20. El present acord s’ha conclòs per una durada il·limitada.
Dins un termini màxim de cinc anys a partir de la seva entrada en
vigor, ambdues parts decideixen que s’examinaran els resultats de
l’aplicació de l’acord i, si és necessari, obriran negociacions amb vista
a modificar-lo segons els resultats d’aquest examen.
Article 21. Cada part contractant té la facultat de denunciar el
present acord mitjançant una notificació escrita a l’altra part contractant. En aquest cas el present acord queda sense vigència, sis mesos
després de la data d’aquesta notificació.
Article 22. D’una banda, el present acord s’aplica als territoris on el
Tractat que institueix la Comunitat Econòmica Europea és d’aplicació
i amb les condicions previstes pel Tractat en qüestió, i, de l’altra, al
territori del Principat d’Andorra.
Article 23. Els annexos I i II i l’apèndix del present acord formen
part integrant d’aquest.
Article 24 1. El present acord entra en vigor l’1 de juliol de 1990,
amb la condició que les parts contractants ja s’hagin notificat abans
d’aquesta data l’acompliment dels tràmits necessaris a aquest efecte. 2.
Després de la data esmentada en el paràgraf 1, el present acord entra
en vigor el primer dia del segon mes que segueix a la notificació. 3.
Si s’aplica el paràgraf 2, la data de l’1 de gener de 1991, esmentada
en diverses disposicions del present acord, és substituïda per la de
l’1 de juliol de 1991.
Article 25. Les disposicions del present acord substitueixen les que
són aplicades, fins a l’entrada en vigor d’aquest, per la Comunitat i
en particular França i Espanya, en virtut dels intercanvis de cartes
del 1967 amb el Principat d’Andorra.
Article 26. El present acord s’ha redactat en dos exemplars, en les
llengües alemanya, anglesa, danesa, espanyola, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa i catalana; cada un d’aquests texts fa fe
igualment Annex I Llista de les oficines de duana incloses en l’article
8, paràgraf 1. - Tolosa Portet - L’Hospitalet - Pas de la Casa - La Tor
de Querol - Perpinyà - Madrid - Barcelona - Algesires - Tui - Farga de
Moles. Annex II Pel que fa a les disposicions de política comercial
que el Principat d’Andorra haurà d’adoptar segons l’acord, i a fi que
la importació dels productes consumits a Andorra no es vegi afectada, el comitè mixt podrà decidir derogacions a petició del Principat
d’Andorra, fins i tot sobre els elements de política comercial comuna
que no s’apliquin al conjunt dels Estats membres de la Comunitat. La
Comissió comunica a les autoritats andorranes totes les informacions
pertinents que concerneixin el règim aplicable al comerç exterior de la
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Comunitat. Declaració de la Comunitat Relativa als productes agrícoles
i agrícoles transformats. El present acord no afecta el règim de les
restitucions acordades per la Comunitat pel que fa a les exportacions
de productes agrícoles o agrícoles transformats comunitaris. Declaració
Comuna. En la mesura que les disposicions del present acord tals
com, en particular, les disposicions relatives als drets de duana, taxes
que tinguin un efecte equivalent, restriccions quantitatives, mesures
d’efecte equivalent, prohibicions d’importació, d’exportació o de trànsit,
són anàlogues a disposicions del Tractat que institueix la Comunitat
Econòmica Europea, els representants de les parts contractants en el
si del comitè mixt es comprometen a interpretar les primeres, en el
camp del present acord, de manera anàloga a la interpretació de les
segones dins el comerç intern de la Comunitat Econòmica Europea.
Declaració del Principat d’Andorra. El Principat d’Andorra es compromet
a no efectuar discriminacions pel que fa als drets i a les taxes sobre
la importació recaptats del whisky, de les absentes, i dels aperitius
anisats d’una banda, i de l’altra, de la resta d’alcohols i aperitius.
Declaració Comuna. El comitè mixt examinarà, amb vista a aportar-hi
una solució, els problemes que podrien aparèixer en els intercanvis
comercials, entre les parts contractants pel que fa al control i a la
certificació de les normes tècniques. Apèndix. Relatiu a la definició
de productes originaris i als mètodes de cooperació administrativa
Títol Primer. Definició de la noció de productes originaris
Article 1. Per a l’aplicació de les disposicions que figuren en l’article
11 paràgraf 1 de l’acord, es consideren com a productes originaris
del Principat d’Andorra: a) Els productes del regne vegetal que s’hi
cultiven; b) Els animals vius que hi neixen i que s’hi crien; c) Els
productes que deriven d’animals vius pertanyents a la ramaderia; d)
Els productes de la caça o de la pesca que s’hi practiquen; e) Els
productes obtinguts a Andorra mitjançant l’elaboració o la transformació de productes inclosos en els punts a) a d), encara que s’hagin
utilitzat altres productes per a llur fabricació, amb la condició que els
productes que no s’han obtingut a Andorra només hagin intervingut
en aquesta fabricació de manera accessòria.
Títol II. Mètodes de cooperació administrativa
Article 2 1. Els productes originaris en el sentit del present apèndix poden acollir-se, a l’hora d’ésser importats en la Comunitat, al
benefici de l’acord si es presenta: a) sia un certificat de circulació de
les mercaderies EUR.1 anomenat més endavant certificat EUR.1. El
model del certificat EUR.1 figura en l’annex 2 del present apèndix;
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b) Sia una factura que comporti la declaració de l’exportador prevista
en l’annex 3 del present apèndix establerta per tot exportador per a
qualsevol tipus de tramesa que consisteixi en un o uns quants paquets
i que contingui productes originaris que no sobrepassin el valor total
de 2.820 ecus. 2. Els productes indicats tot seguit, originaris en el
sentit del present apèndix, poden acollir-se a l’acord, a l’hora d’ésser
importats a la Comunitat, sense que s’hagi de presentar un dels documents assenyalats en el paràgraf 1: a) Productes que fan l’objecte
de petites trameses dirigits a particulars per particulars i el valor dels
quals no és superior a 200 ecus; b) Productes que es troben en els
equipatges personals dels viatgers i el valor dels quals no és superior a
565 ecus. Aquestes disposicions només són aplicables mentre es tracti
d’importacions desproveïdes de tot caràcter comercial, declarades com
a conformes a les condicions requerides per a l’aplicació de l’acord, i
que no hi hagi cap dubte quant a la sinceritat d’aquesta declaració.
Són considerades com a desproveïdes de tot caràcter comercial les
importacions que presentin un caràcter ocasional i que concerneixin
únicament mercaderies reservades a la utilització personal o familiar
dels destinataris o dels viatgers. Aquestes mercaderies no han de
reflectir, a causa de llur naturalesa i quantitat, cap intenció d’ordre
comercial. 3. Fins al 30 d’abril de 1991 inclòs, l’ecu que s’ha d’utilitzar
com a moneda nacional d’un país donat és el contravalor en moneda
nacional d’aquest país de l’ecu en data 3 d’octubre de 1988. Per cada
període següent de dos anys, és el contravalor en moneda nacional
d’aquest país de l’ecu en el primer dia laborable del mes d’octubre
de l’any que precedeix aquest període de dos anys. 4. Les sumes en
moneda nacional de l’Estat d’exportació que equivalen a les sumes
expressades en ecus són fixades per l’Estat d’exportació i comunicades
a les altres parts en l’acord. Quan aquestes sumes són superiors a les
sumes fixades per l’Estat d’importació, aquest les accepta si la mercaderia és facturada en la moneda de l’Estat d’exportació. Si la mercaderia és facturada en la moneda d’un altre Estat membre de la Comunitat, l’Estat d’importació reconeix la suma notificada pel país concernit.
Article 3 1. El certificat EUR.1 és lliurat per les autoritats duaneres
del Principat d’Andorra en el moment de l’exportació de les mercaderies a les quals fa referència. Resta a la disposició de l’exportador tan
bon punt l’exportació real és efectuada o assegurada. 2. El lliurament
del certificat EUR.1 és efectuat per les autoritats duaneres del Principat d’Andorra si les mercaderies que s’han d’exportar poden ésser
considerades com a productes originaris del Principat d’Andorra en el
sentit de l’article 1 del present apèndix. 3. El certificat EUR.1 només
es pot lliurar si és susceptible de constituir el títol justificatiu per a
l’aplicació del règim preferencial previst en l’acord. La data de lliura250

ment del certificat EUR.1 s’ha d’indicar en la casella dels certificats
EUR.1 reservada a la duana. 4. A títol excepcional, el certificat EUR.1
també es pot lliurar després de l’exportació de les mercaderies a les
quals fa referència, quan aquest no ha estat lliurat en el moment de
l’exportació per causa d’errors, omissions involuntàries o circumstàncies particulars. Els certificats EUR.1 lliurats a posteriori han d’anar
encapçalats per una de les mencions següents: Expedido a posteriori,
Udstedt Efterfolegende, Nachträglich Ausgestllt, Issued Retrospectively,
Delivre a Posteriori, Rilasciato a Posteriori, Afgegeven a Posteriori, Emitido a Posteriori, Emès a Posteriori. 5. En cas de robatori, de pèrdua
o de destrucció d’un certificat EUR.1, l’exportador pot reclamar a
les autoritats duaneres del Principat d’Andorra que l’han lliurat, un
duplicat establert d’acord amb els documents d’exportació que estan
en llur possessió. En el duplicat que es lliuri en aquests casos ha de
constar una de les mencions següents: Duplicado, Duplikat, Duplikat,
Anti Pa o, Duplicate, Duplicata, Duplicato, Duplicaat, Segunda vía,
Duplicat. El duplicat on ha de figurar la data del certificat EUR.1
original entra en vigor en aquesta data. 6. Les mencions referides en
els paràgrafs 4 i 5 s’afegeixen a la casella observacions del certificat
EUR.1. 7. A fi de verificar si es compleixen les condicions evocades
al paràgraf 2, les autoritats duaneres del Principat d’Andorra tenen
la facultat de reclamar qualsevol peça justificativa o de procedir a tot
tipus de control que considerin adient.
Article 4 1. El certificat EUR.1 únicament es lliura si l’exportador
o, sota la seva responsabilitat el seu representant habilitat, presenta
una demanda per escrit segons la fórmula establerta pel model que
figura en l’Annex 2 del present apèndix i que ha d’emplenar-se com
resta establert en aquest apèndix. 2. Les autoritats duaneres del Principat d’Andorra tenen la responsabilitat de controlar que la fórmula
evocada al paràgraf 1 sigui degudament emplenada. Verifiquen sobretot si la casella reservada a la designació de les mercaderies ha estat
emplenada de manera que exclogui qualsevol possibilitat d’adjunció
fraudulenta. Per això, la designació de les mercaderies s’ha d’indicar
sense interlínia. Quan la casella no estigui totalment emplenada, s’ha
de traçar una línia horitzontal a sota de l’última ratlla, i barrar la
part que no s’ha emplenat. 3. En constituir el certificat EUR.1 el títol
justificatiu per a l’aplicació del règim aranzelari preferencial previst
per l’acord, és competència de les autoritats duaneres del Principat
d’Andorra prendre les disposicions necessàries per a verificar l’origen de
les mercaderies i controlar les altres disposicions del certificat EUR.1.
4. Quan un certificat EUR.1 és lliurat segons l’article 3 paràgraf 4 del
present apèndix, després de l’exportació efectiva de les mercaderies a les
quals fa referència, i pel que fa a la demanda evocada en el paràgraf
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1, l’exportador ha de: - Indicar el lloc i la data de l’expedició de les
mercaderies a les quals fa referència el certificat EUR.1, - Acreditar
que no s’ha lliurat cap certificat EUR.1 en exportar-se les mercaderies
concernides i, alhora, precisar-ne les raons.
Article 5. 1. El certificat EUR.1 s’estableix respectant la fórmula,
el model de la qual figura a l’annex 2 del present apèndix. Aquesta
fórmula s’imprimeix en una o més llengües de les utilitzades en l’acord.
El certificat EUR.1 s’estableix en una d’aquestes llengües i segons les
disposicions del dret intern del Principat d’Andorra; si es fa a mà,
s’ha d’omplir amb tinta i amb caràcters d’impremta. 2. El format del
certificat EUR.1 és de 210 × 297 mil·límetres; una tolerància màxima
de 5 mil·límetres de menys i de 8 mil·límetres de més es pot admetre
pel que fa a la llargada. El paper utilitzat serà de color blanc sense
pastes mecàniques, encolat per a l’escriptura i d’un pes mínim de
25 grams per metre quadrat. Es troba revestit per una impressió de
fons guilloixada de color verd, que fa aparents totes les falsificacions
realitzades per mitjans mecànics o químics. 3. El Principat d’Andorra
pot reservar-se la impressió dels certificats EUR.1 o bé encomanar-la a
les impremtes que hagin estat habilitades per aquell. En aquest últim
cas, es fa referència a aquesta habilitació en cada certificat EUR.1.
Cada certificat EUR.1. porta una menció que precisa el nom i l’adreça
de l’impressor o un signe que permet d’identificar-lo. A més, porta un
número de sèrie, imprès o no, que permet d’individualitzar-lo.
Article 6 1. El certificat EUR.1 ha d’ésser dipositat per les autoritats duaneres del Principat d’Andorra, en un termini de quatre mesos
a comptar de la data del lliurament, a l’oficina de duana de l’Estat
d’importació on es presentin les mercaderies segons les modalitats
previstes per la reglamentació d’aquest Estat. 2. Els certificats EUR.1
que siguin dipositats a les autoritats duaneres de l’Estat d’importació
després de l’expiració del termini de presentació evocat en el paràgraf
1, es poden acceptar en concepte de l’aplicació del règim preferencial,
quan la inobservació del termini sigui deguda a un cas de força major
o a circumstàncies excepcionals. Exceptuats aquests casos, les autoritats
duaneres de l’Estat d’importació poden acceptar els certificats EUR.1
sempre que les mercaderies els hagin estat presentades abans d’haver
expirat el referit termini. 3. La constatació de discordances lleus entre les mencions que figuren en el certificat EUR.1 i les que figuren
en els documents dipositats a l’oficina de duana per a respectar les
formalitats d’importació de les mercaderies, no comporta ipso facto
la invalidació del certificat EUR.1, si ha quedat degudament establert
que aquest correspon a les mercaderies presentades.
Article 7. La declaració que figura a l’article 2 paràgraf 1 punt
b) l’estableix l’exportador segons la forma prescrita a l’annex 3 del
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present apèndix en una de les llengües en les quals s’ha redactat
l’acord. És mecanografiada o impresa mitjançant un segell i signada
a mà. L’exportador ha de conservar, almenys durant dos anys, una
còpia de la factura que comporta aquesta declaració.
Article 8 1. L’exportador o el seu representant presenta, juntament
amb la seva demanda de certificat EUR.1, qualsevol peça justificativa
útil que sigui susceptible de provar que les mercaderies que s’han
d’exportar poden donar lloc al lliurament d’un certificat EUR.1. Es
compromet a presentar, a petició de les autoritats competents, qualsevol
justificació suplementària que li pugui ser requerida per aquestes per a
poder establir l’exactitud del caràcter originari de les mercaderies que
poden acollir-se al règim preferencial. Es compromet ensems a acceptar
qualsevol control que les referides autoritats puguin realitzar sobre
la seva comptabilitat i sobre les circumstàncies d’obtenció d’aquestes
mercaderies. 2. L’exportador ha de conservar durant almenys dos anys
les peces justificatives que figuren en el paràgraf 1. 3. Les disposicions
dels paràgrafs 1 i 2 s’apliquen mutatis mutandis en cas que s’utilitzin
les declaracions esmentades a l’article 2 paràgraf 1 punt b).
Article 9 1. Les mercaderies expedides des del Principat d’Andorra
per a una exposició en un altre país i venudes, després de l’exposició,
per poder ser importades dins la Comunitat, gaudeixen, en ser importades, de les disposicions de l’acord, sempre que compleixin les
condicions previstes en el present apèndix per tal d’ésser reconegudes
originàries d’Andorra i en la mesura que es presenti, a satisfacció de
les autoritats duaneres, la prova: a) Que un exportador ha expedit
les mercaderies d’Andorra vers el país de l’exposició i les hi ha exposades; b) Que aquest exportador ha venut les mercaderies o les ha
cedides a un destinatari dins la Comunitat; c) Que les mercaderies
han estat expedides durant l’exposició o immediatament després dins
la Comunitat en l’Estat on han estat expedides per a ser exposades;
d) Que des del moment en què han estat expedides per a l’exposició,
les mercaderies no han estat utilitzades amb cap altra finalitat que la
d’ésser mostrades en aquesta exposició. 2. En les condicions normals
ha d’ésser dipositat, prop de les autoritats duaneres, un certificat
EUR.1. Hi hauran de figurar el nom i adreça de l’exposició. Si cal,
pot ésser requerida una prova documental suplementària sobre la
naturalesa de les mercaderies i les condicions en les quals han estat
exposades. 3. El paràgraf 1 és aplicable a totes les exposicions, fires o
manifestacions públiques anàlogues de caràcter comercial, industrial,
agrícola o artesanal —excepte les que són organitzades amb finalitats
privades en les botigues o locals comercials i que tenen per objecte
la venda de mercaderies estrangeres— i mentre aquestes durin, les
mercaderies resten sota el control de la duana.
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Article 10 1. A fi d’assegurar una aplicació correcta del present
títol, els estats membres de la Comunitat i Andorra es presten mútua
assistència, mitjançant les respectives administracions duaneres, per al
control de l’autenticitat i la regularitat dels certificats EUR.1 i també de les declaracions dels exportadors que figuraran a les factures.
Quan així es demani, s’associaran a aquest control representants dels
serveis de la Comissió de les Comunitats Europees. 2. Les autoritats
duaneres del Principat d’Andorra comuniquen a les autoritats duaneres dels estats membres, per mitjà de la Comissió de les Comunitats
Europees, els espècimens de les empremtes dels segells utilitzats en
llurs despatxos pel lliurament dels certificats EUR.1. 3. S’apliquen
sancions a les persones que estableixin o facin establir documents que
continguin dades inexactes amb vista a admetre que una mercaderia
es beneficiï del règim preferencial.
Article 11 1. El control a posteriori dels certificats EUR.1 o de
les declaracions dels exportadors que figurin a les factures, s’efectua
a títol de sondeig o bé cada vegada que les autoritats duaneres de
l’Estat d’importació tinguin dubtes fonamentats sobre l’autenticitat
del document o l’exactitud de la informació relativa a l’origen real de
la mercaderia concernida. 2. Per a l’aplicació de les disposicions del
paràgraf 1, les autoritats duaneres de l’Estat d’importació retornen el
certificat EUR.1, i, si ha estat lliurada, la factura, acompanyada de
la declaració de l’exportador o una còpia dels esmentats documents
a les autoritats duaneres del Principat d’Andorra, tot indicant, si és
necessari, els motius de fons o de forma que justifiquin una enquesta.
Les autoritats duaneres de l’Estat d’importació aporten en suport de la
demanda de control a posteriori tots els documents o informació que
s’hagin pogut obtenir i que facin pensar que les mencions indicades en
el certificat EUR.1 o en la factura no són exactes. Si decideixen diferir
l’aplicació de l’article 11 de l’acord fins que es coneguin els resultats
del control, les autoritats duaneres de l’Estat d’importació permeten
que l’importador passi les mercaderies reservant-se el dret d’aplicar
les mesures conservatòries que es considerin escaients. 3. S’informa el
més aviat possible les autoritats duaneres de l’Estat d’importació dels
resultats del control a posteriori. Aquests resultats han de permetre de
determinar si els documents retornats esmentats al paràgraf 2 s’apliquen
a les mercaderies realment exportades i si aquestes poden donar lloc
efectivament a l’aplicació del règim preferencial. Quan aquestes controvèrsies entre les autoritats duaneres de l’Estat d’importació i les
autoritats duaneres del Principat d’Andorra no s’han pogut solucionar,
o bé quan plantegen un problema d’interpretació del present apèndix,
se sotmeten al comitè duaner. Amb vista al control a posteriori dels
certificats EUR.1, els documents d’exportació o les còpies de certificats
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EUR.1 que els poden substituir han d’ésser conservats almenys durant
dos anys per part de les autoritats duaneres del Principat d’Andorra.
Títol III. Disposicions finals
Article 12. La Comunitat i Andorra adopten, en allò que els
concerneix, les mesures que comporta l’execució del present apèndix.
Article 13. Els annexos al present apèndix en formen part integrant. Annex 1. Notes explicatives. Nota 1. Per tal de determinar si
una mercaderia és originària del Principat d’Andorra, no s’examina
si els productes energètics, les instal·lacions, les màquines i els estris
utilitzats per a l’obtenció d’aquesta mercaderia són o no originaris de
països tercers. Nota 2. Per a la determinació de l’origen dels productes que figuren als capítols 1 a 24 de la nomenclatura combinada no
es tenen en compte els eventuals embalatges. Nota 3. Es considera
que han “entrat accessòriament” en una fabricació, els productes la
quantitat dels quals no sobrepassa en pes el 10% de les quantitats que
s’estipulen en els punts a) a e) de l’article primer de l’apèndix. Annex
3. Declaració prevista a l’article 2 paràgraf 1 punt b). El sotasignant,
exportador de les mercaderies de què tracta el present document,
declaro que, llevat que s’indiqui el contrari (1), aquestes mercaderies
responen a les condicions fixades per tal d’obtenir el caràcter originari
en els intercanvis preferencials amb la Comunitat i són originàries
del Principat d’Andorra. ................ (lloc i data) ................ (signatura)
Després de la signatura s’ha d’indicar, amb totes les lletres, el nom
de la persona que signa la declaració. (1) En cas que en una factura figurin també productes no originaris del Principat d’Andorra,
l’exportador ha d’indicar-los clarament.
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Annex 2. Acord

de

Cooperació Andorra-UE

de

2004

El Principat d’Andorra, d’una part
La Comunitat Europea d’altra part
Determinats a consolidar i a ampliar les relacions ja estretes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea; Considerant que
les relacions comercials entre el Principat d’Andorra i la Comunitat
Europea es regeixen per l’Acord en forma d’intercanvi de cartes signat
a Luxemburg el 28 de juny de 1990, que estableix una unió duanera;
Considerant que, d’ençà aquella data, la integració europea ha progressat considerablement; Considerant la situació particular del Principat
d’Andorra, el territori del qual es troba inserit en la Unió Europea
però de la qual no és membre; Considerant la voluntat del Principat
d’Andorra de participar més en el moviment d’integració en curs a
Europa i, en conseqüència, el seu desig d’ampliar el camp de les seves
relacions amb la Unió Europea; Considerant que és oportú concloure
un acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea destinat a assegurar la seva cooperació sobre unes bases al més àmplies
possibles per a totes les qüestions d’interès comú que depenguin de
les seves competències respectives; Convenen les disposicions següents:
Principis
Article 1
El Principat d’Andorra i la Comunitat Europea es comprometen,
en el camp de les seves competències respectives, a cooperar en els
àmbits d’interès comú, en particular els àmbits prioritaris a què fan
referència els articles 2 al 8 del present Acord, sobre unes bases al
més àmplies possibles i en benefici mutu de les parts contractants.
Àmbits de cooperació
Article 2
Medi ambient
Les parts contractants cooperen en els àmbits de la protecció i la
millora del medi ambient amb vista a assegurar un desenvolupament
sostenible. Aquesta cooperació concerneix els àmbits següents: canvi
climàtic, protecció de la natura i la biodiversitat, medi ambient i salut, gestió dels recursos naturals i dels residus. Amb aquest objectiu
s’esforcen a assegurar alhora la salvaguarda del medi ambient pirinenc
i el desenvolupament econòmic. Les parts contractants cooperen, en
un esperit de corresponsabilitat, en la solució de problemes mediambientals als quals s’enfronten el Principat d’Andorra i les regions
pirinenques de la Comunitat Europea. També tenen en compte que
certs problemes, com ara el dels residus, estan vinculats a la circu256

lació de béns i de persones entre els seus territoris respectius. Les
parts contractants cooperen en particular en els àmbits del trasllat i
l’eliminació dels residus. El Principat d’Andorra s’esforçarà a adoptar
unes normes mediambientals equivalents a les normes comunitàries
en la mesura dels seus mitjans i sempre que aquestes normes siguin
pertinents des del punt de vista de la protecció del medi ambient i
el desenvolupament econòmic sostenible en el Principat; la Comunitat Europea proporcionarà al Principat d’Andorra, quan ho demani,
cooperació a aquest efecte.
Les parts contractants examinaran la viabilitat i les modalitats
d’una associació del Principat d’Andorra als programes comunitaris
europeus oberts als països tercers que puguin ser d’interès per a Andorra en l’àmbit del medi ambient. La Comunitat Europea contribueix
a l’establiment d’una col·laboració entre l’Agència europea per al medi
ambient i el Principat d’Andorra.
Article 3
Comunicació, informació, cultura
Les parts contractants, en la mesura de les possibilitats ofertes
per les accions comunitàries i per la llei andorrana, convenen emprendre accions comunes en l’àmbit de la comunicació, la informació
i la cultura en l’esperit de l’article 151 del Tractat que institueix la
Comunitat Europea. Aquestes accions poden prendre, entre d’altres,
les formes següents: intercanvis d’informació sobre els temes d’interès
recíproc en els àmbits de la cultura i la informació, l’organització de
manifestacions de caràcter cultural, intercanvis culturals, la conservació del patrimoni arquitectònic andorrà i pirinenc i la restauració de
monuments i llocs d’interès, la preservació i la promoció del patrimoni
cultural andorrà i pirinenc, l’establiment de programes de recerca de
caràcter transfronterer en els àmbits de la història, l’art i les llengües,
la preservació, la valoració i la difusió de la llengua catalana, la
participació del Principat d’Andorra en projectes culturals europeus.
Article 4
Educació, formació professional, joventut
Les parts contractants convenen cooperar en l’àmbit de l’educació
i la formació professional, en l’esperit de contribuir a la formació
d’un espai educatiu europeu inspirant-se en els articles 149 i 150 del
Tractat que institueix la Comunitat Europea. Les parts contractants
examinaran la viabilitat i les modalitats d’una associació del Principat
d’Andorra als programes comunitaris europeus que puguin ser d’interès
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per a Andorra en els àmbits de l’educació, la formació professional
i la joventut.
Article 5
Qüestions socials i de salut
Les parts contractants es comprometen a estudiar els mitjans per
reforçar la coordinació en matèria social mitjançant l’intercanvi d’experts,
la cooperació entre les administracions, la cooperació entre les empreses
i la formació. Les parts contractants procedeixen de manera anàloga
a fi de cooperar en l’àmbit de la salut pública. Les parts contractants
eviten tota discriminació basada en la nacionalitat de l’altra part pel
que fa als treballadors que tenen la nacionalitat de l’altra part i que
són residents legalment en els seus territoris respectius, pel que fa a les
condicions de treball, de remuneració i d’acomiadament. Pel que fa al
treball, la cooperació de les parts contractants té per objecte, entre altres,
el desenvolupament de serveis d’orientació professional, la programació
i la promoció del treball a escala local i regional.
Article 6
Xarxes transeuropees i transports
Les parts contractants es comprometen a desenvolupar la seva
cooperació en l’àmbit de les xarxes transeuropees que concerneixen
els transports, l’energia i les telecomunicacions, i també en l’àmbit
del transport en general. Aquesta cooperació té com a objectiu, entre
altres, promoure l’estudi de projectes d’interès comú respectuosos amb
el medi ambient pirinenc. En la seva cooperació, les parts contractants s’inspiren en els objectius enunciats en els articles 154 i 155
del Tractat que estableix la Comunitat Europea.
Article 7
Política regional
Les parts contractants, de conformitat amb la seva legislació respectiva, convenen reforçar la seva cooperació regional, inscrivint-se
en l’esperit de la política de cooperació transfronterera, transnacional
i interregional de la Comunitat Europea. Amb aquesta finalitat, es
preveuen les vies d’acció següents: l’estudi d’un enfocament concertat
per al desenvolupament de les regions situades a la frontera entre
el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea amb la finalitat de
promoure una política de l’espai pirinenc anàloga a la política de
l’espai alpí. En aquest esperit, la Comunitat Europea proposarà al
Principat d’Andorra associar-se a programes futurs del tipus Interreg
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en les mateixes condicions que d’altres països tercers; l’organització de
visites, intercanvis de funcionaris o d’experts, amb vista a explorar les
possibilitats de cooperació; l’establiment d’una cooperació en l’àmbit
de la política de la muntanya, inspirant-se en la política comunitària
que té com a objectiu assegurar la continuïtat i la sostenibilitat de les
explotacions agrícoles, el desenvolupament econòmic i la preservació
de l’espai natural.
Article 8
Altres àmbits de cooperació
Les parts contractants poden ampliar el present Acord per consentiment mutu, mitjançant acords relatius a matèries específiques.
Disposicions generals
Article 9
1. Un Comitè de cooperació s’encarrega de la gestió del present
Acord i vetlla per la seva bona execució.
2. Amb la finalitat de la bona execució del present Acord les parts
contractants duen a terme intercanvis d’informació i, a la demanda
d’una d’elles, es consulten en el si del Comitè de cooperació.
3. El Comitè de cooperació estableix el seu reglament intern.
4. El Comitè de cooperació es compon, d’una part, de representants del Principat d’Andorra i, d’altra part, de representants de la
Comunitat Europea.
5. El Comitè de cooperació es pronuncia de comú acord.
6. La Presidència del Comitè de cooperació l’exerceix per torn
cadascuna de les parts contractants segons les modalitats que s’estableixin en el seu reglament intern.
7. El Comitè de cooperació es reuneix de comú acord a la demanda de l’una o l’altra de les parts contractants. El reglament intern del
Comitè de cooperació regula les modalitats pràctiques de l’organització
de les reunions.
Article 10
Les parts contractants convenen que tota divergència que pogués
sorgir entre elles pel que fa a l’aplicació i la interpretació del present
Acord serà sotmesa al Comitè de cooperació.
Article 11
El present Acord es conclou per una durada il·limitada.
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Article 12
Cada part contractant té la facultat de denunciar aquest Acord
mitjançant una notificació escrita a l’altra part contractant. En aquest
cas, aquest Acord deixa d’estar en vigor sis mesos després de la data
de la notificació.
Article 13
Aquest Acord s’aplica, d’una banda, al territori del Principat d’Andorra
i, d’altra banda, als territoris on el Tractat que institueix la Comunitat
Europea és d’aplicació i en les condicions establertes per aquest Tractat.
Article 14
Aquest Acord serà aprovat per les parts contractants segons els
procediments que els són propis. Aquest Acord entra en vigor el primer dia del segon mes després de la notificació del compliment dels
procediments a què fa referència el primer paràgraf.
Article 15
El present Acord està redactat en dos exemplars en les llengües
catalana, alemanya, anglesa, danesa, eslovaca, eslovena, espanyola,
estoniana, finesa, francesa, grega, hongaresa, italiana, letona, lituana,
neerlandesa, polonesa, portuguesa, sueca i txeca, els textos en cadascuna d’aquestes llengües són igualment fefaents.
La versió en la llengua maltesa serà autenticada per les parts
contractants mitjançant un intercanvi de cartes. Serà igualment fefaent
en la mateixa forma que les llengües descrites en l’apartat anterior.
Fet a Brussel·les el dia quinze de novembre de l’any dos mil quatre.
Pel Principat d’Andorra Marc Forné Molné i Juli Minoves Triquell.
Per la Comunitat Europea Maria van der Hoeven i Viviane Reding.
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Annex 3. Acord

de fiscalitat

Andorra-UE

de

2004

Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a
l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la directiva 2003/48/
CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en
forma de pagament d’interessos
El Principat d’Andorra
i
La Comunitat Europea,
en endavant anomenats una “part contractant” o les “parts contractants”, per tal d’establir mesures equivalents a les previstes en la
Directiva 2003/48/CE del Consell, del 3 de juny del 2003, en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament
d’interessos, en endavant anomenada “la Directiva”, dins un marc de
cooperació que té en consideració l’interès legítim de cadascuna de
les parts contractants, i en un context en el qual altres estats tercers
en una situació semblant a la del Principat d’Andorra també aplicaran
mesures equivalents a la Directiva. Convenen les disposicions següents:
Article 1
Objecte
1. Dins un marc de cooperació entre el Principat d’Andorra i la
Comunitat Europea, els rendiments de l’estalvi en forma de pagament
d’interessos efectuats al Principat d’Andorra a favor de beneficiaris
efectius, persones físiques identificades com a residents d’un estat
membre de la Comunitat Europea, d’acord amb els procediments
establerts a l’article 3, estan sotmesos a una retenció en origen pels
agents pagadors establerts al territori del Principat d’Andorra en les
condicions que es precisen a l’article 7. Aquesta retenció en origen es
practica a excepció de les mesures de divulgació voluntària, segons
les normes establertes a l’article 9. L’ingrés que correspon als imports
retinguts en origen en aplicació dels articles 7 i 9 és objecte d’una
repartició entre els estats membres de la Comunitat Europea i el
Principat d’Andorra segons les disposicions establertes a l’article 8.
Per tal que el present Acord sigui equivalent a la Directiva, aquestes mesures es completen per l’establiment d’unes regles d’intercanvi
d’informacions amb sol·licitud prèvia que es precisen a l’article 12 i
pels procediments de consultes i revisions descrits a l’article 13.
2. Les parts contractants adopten les mesures necessàries per tal
de garantir l’aplicació del present Acord. Particularment, el Principat
d’Andorra adopta les mesures necessàries per tal de garantir l’execució
de les tasques requerides perquè els agents pagadors establerts al seu
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territori apliquin el present Acord, i preveu de forma expressa les disposicions relatives als procediments i a les sancions, independentment
del lloc d’establiment del deutor del títol de crèdit que produeix els
interessos.
Article 2
Definició de beneficiari efectiu
1. A l’efecte del present Acord, s’entén per “beneficiari efectiu”
qualsevol persona física que rebi un pagament d’interessos o qualsevol
persona física a la qual s’atribueixi un pagament d’interessos, excepte
en el cas que aporti proves que aquest pagament no ha estat efectuat
o atribuït en benefici propi, és a dir, quan:
a) actua en qualitat d’agent pagador en els termes de l’article 4,
o bé
b) actua per compte d’una persona jurídica, d’una entitat subjecta
a una fiscalitat sobre els beneficis en aplicació de disposicions legals
generals relatives a la fiscalitat sobre les societats, d’un organisme
d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris establert al Principat d’Andorra
o en un estat membre de la Comunitat Europea, o bé
c) actua per compte d’una altra persona física que és el beneficiari efectiu i comunica a l’agent pagador la identitat d’aquest beneficiari efectiu d’acord amb l’apartat 1 de l’article 3.
2. Quan un agent pagador disposi d’informacions que indiquin
que la persona física que rep un pagament d’interessos, o a la qual
s’atribueixi un pagament d’interessos, pot no ser el beneficiari efectiu, haurà d’adoptar mesures raonables per establir la identitat del
beneficiari efectiu d’acord amb l’apartat 1 de l’article 3. Si l’agent
pagador no pot identificar el beneficiari efectiu, es considerarà com
a beneficiari efectiu la persona física en qüestió.
Article 3
Identitat i residència dels beneficiaris efectius
1. L’agent pagador estableix la identitat del beneficiari efectiu,
expressada pel seu nom, cognoms i adreça, segons les disposicions
de lluita contra el blanqueig de diners o valors en vigor al Principat
d’Andorra.
2. L’agent pagador estableix la residència del beneficiari efectiu
d’acord amb les normes que varien segons l’inici de les relacions entre
l’agent pagador i el beneficiari dels interessos. Sens perjudici del que
s’estableix a continuació, es considera que la residència està situada al
país en el qual el beneficiari efectiu tingui la seva adreça permanent:
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a) En el cas de relacions contractuals establertes abans de l’1 de
gener del 2004, l’agent pagador estableix la residència del beneficiari
efectiu segons les disposicions de lluita contra el blanqueig de diners
o valors en vigor al Principat d’Andorra.
b) En el cas de relacions contractuals establertes o de transaccions
realitzades en absència de relacions contractuals concertades a partir
de l’1 de gener del 2004, l’agent pagador estableix la residència del
beneficiari efectiu sobre la base de l’adreça que figura en el document d’identitat oficial o, si és necessari, sobre la base de qualsevol
altre document probatori presentat pel beneficiari efectiu, segons el
procediment següent: per a les persones físiques que presentin un
document d’identitat oficial lliurat per un estat membre de la Comunitat Europea i que declarin que són residents d’un país tercer a la
Comunitat Europea, la residència s’estableix sobre la base d’un certificat
de residència o d’un document d’autorització de residència lliurat per
l’autoritat competent del país tercer esmentat en el qual la persona
física declari ser resident. A manca d’aquest certificat de residència
o d’aquest document d’autorització de residència, es considera que la
residència està establerta a l’estat membre de la Comunitat Europea
que hagi lliurat el document d’identitat oficial.
Article 4
Definició de l’agent pagador
A l’efecte del present Acord, s’entén per “agent pagador” qualsevol operador econòmic establert al Principat d’Andorra que efectuï
un pagament d’interessos o atribueixi el pagament d’interessos en
benefici immediat del beneficiari efectiu, ja sigui el deutor del crèdit
que produeix els interessos ja sigui l’operador encarregat pel deutor o
pel beneficiari efectiu d’efectuar o d’atribuir el pagament d’interessos.
Article 5
Definició de l’autoritat competent
1. A l’efecte del present Acord, s’entén per “autoritats competents”
de les parts contractants les que figuren a la llista de l’annex I.
2. Pels estats tercers, l’autoritat competent és la que es defineix
als convenis bilaterals o multilaterals en matèria de fiscalitat o, quan
no n’hi hagi, qualsevol altra autoritat competent per lliurar certificats
de residència a efectes fiscals.
Article 6
Definició del pagament d’interessos
1. A l’efecte del present Acord, s’entén per “pagament d’interessos”:
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a) Els interessos pagats o comptabilitzats relatius a crèdits de
qualsevol naturalesa que estiguin garantits o no per una hipoteca o
una clàusula de participació en els beneficis del deutor, i en particular
els rendiments de valors públics i de bons i obligacions, incloses les
primes i els premis vinculats a aquests. Els recàrrecs de demora en
el pagament no es consideren pagament d’interessos.
b) Els interessos meritats o capitalitzats obtinguts en el moment
de la cessió, del reembossament o del rescat dels crèdits als quals fa
referència la lletra a).
c) Els rendiments procedents de pagaments d’interessos, directament o per mitjà d’una entitat esmentada a l’apartat 2 de l’article 4
de la Directiva, distribuïts per:
i) organismes d’inversió col·lectiva establerts al Principat
d’Andorra o en un estat membre de la Comunitat Europea;
ii) entitats que es beneficiïn de l’opció prevista a l’apartat 3
de l’article 4 de la Directiva, i
iii) organismes d’inversió col·lectiva establerts fora del territori
esmentat a l’article 17.
d) Els rendiments obtinguts en el moment de la cessió, del reembossament o del rescat d’accions o de participacions en els organismes
i en les entitats següents, quan aquests hagin invertit directament o
indirectament per mitjà d’altres organismes d’inversió col·lectiva o
entitats mencionades a continuació més del 40% dels seus actius en
els crèdits als quals fa referència la lletra a):
i) organismes d’inversió col·lectiva establerts al Principat
d’Andorra o en un estat membre de la Comunitat Europea;
ii) entitats que es beneficiïn de l’opció prevista a l’apartat 3
de l’article 4 de la Directiva, i
iii) organismes d’inversió col·lectiva establerts fora del territori
esmentat en l’article 17.
No obstant això, el Principat d’Andorra pot incloure els rendiments esmentats a la lletra d) en la definició de pagament d’interessos
únicament en la proporció que aquests rendiments corresponguin a
rendiments que, directament o indirectament, procedeixin de pagaments
d’interessos d’acord amb les lletres a) i b).
2. En relació amb les lletres c) i d) de l’apartat 1, quan un agent
pagador no disposi de cap informació referent a la proporció dels
rendiments que procedeixen de pagaments d’interessos, l’import global
dels rendiments es considerarà un pagament d’interessos.
3. En relació amb la lletra d) de l’apartat 1, quan un agent pagador no disposi de cap informació referent al percentatge d’actius
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invertits en crèdits o en accions o participacions, com les definides
en l’apartat esmentat, aquest percentatge es considerarà superior al
40%. Quan no pugui determinar l’import dels rendiments obtinguts pel
beneficiari efectiu, es considerarà que els rendiments es corresponen
amb els beneficis de la cessió, del reembossament o del rescat de les
accions o participacions.
4. En relació amb les lletres b) i d) de l’apartat 1, el Principat
d’Andorra pot sol·licitar als agents pagadors del seu territori que anualitzin els interessos durant un període que no pot ser superior a un
any, i que considerin aquests interessos anualitzats com un pagament
d’interessos, encara que no s’hagi dut a terme cap cessió, rescat o
reembossament durant aquest període.
5. Els rendiments provinents d’organismes o entitats que hagin
invertit fins al 15% dels seus actius en crèdits, tal com es defineixen
en la lletra a) de l’apartat 1, no es consideren un pagament d’interessos
d’acord amb les lletres c) i d) de l’apartat 1.
6. A partir de l’1 de gener del 2011, el percentatge establert en
la lletra d) de l’apartat 1 i en l’apartat 3 serà del 25%.
7. Els percentatges esmentats en la lletra d) de l’apartat 1, i en
l’apartat 5 es determinen d’acord amb la política d’inversió, segons el
que estableixin el reglament o els documents constitutius dels organismes
o de les entitats de les quals es tracti, i quan no n’hi hagi, d’acord
amb la composició real de l’actiu d’aquests organismes o entitats.
Article 7
Retenció en origen
1. Quan el beneficiari efectiu dels interessos sigui resident d’un
estat membre de la Comunitat Europea, el Principat d’Andorra practicarà una retenció en origen del 15% durant els tres primers anys
d’aplicació del present Acord, del 20% durant els tres anys següents
i del 35% posteriorment.
2. L’agent pagador practica la retenció en origen segons les modalitats següents:
a) En el cas de pagament d’interessos en el sentit de la lletra a)
de l’apartat 1 de l’article 6, sobre l’import dels interessos pagats o
comptabilitzats.
b) En el cas de pagament d’interessos en el sentit de la lletra b)
o d) de l’apartat 1 de l’article 6, sobre l’import dels interessos o dels
rendiments previstos en aquests apartats o per una retenció d’efecte
equivalent a càrrec del destinatari sobre l’import total del producte
de la cessió, del rescat o del reembossament.
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c) En el cas de pagament d’interessos en el sentit de la lletra c)
de l’apartat 1 de l’article 6, sobre l’import dels rendiments previstos
en l’apartat esmentat.
d) Quan el Principat d’Andorra recorri a l’opció prevista a l’apartat
4 de l’article 6, sobre l’import dels interessos anualitzats.
3. A l’efecte de les lletres a) i b) de l’apartat 2, la retenció en
origen es practica proporcionalment al període en què el beneficiari
efectiu deté el crèdit. Si l’agent pagador no pot determinar el període
en què el deté d’acord amb la informació de què disposa, considera
que el beneficiari efectiu ha detingut el crèdit durant tot el període
d’existència d’aquest crèdit, excepte si el beneficiari efectiu aporta una
prova de la data d’adquisició.
4. Els impostos i les retencions practicades sobre un pagament
d’interessos, diferents de la retenció prevista en el present Acord, es
dedueixen de la retenció en origen, calculada d’acord amb els apartats
1 a 3 anteriors, sobre el mateix pagament d’interessos.
5. Sens perjudici de les disposicions de l’article 10, l’aplicació d’una
retenció en origen per part d’un agent pagador establert al Principat
d’Andorra no impedeix que l’estat membre de la Comunitat Europea
de residència fiscal del beneficiari efectiu gravi els rendiments d’acord
amb el seu dret intern. En cas que un contribuent declari rendiments
d’interessos lliurats per un agent pagador establert al Principat d’Andorra
a les autoritats fiscals de l’estat membre de la Comunitat Europea
on resideixi, aquests rendiments d’interessos seran sotmesos a una
retenció als mateixos tipus que s’aplicarien als interessos percebuts a
l’interior d’aquest estat membre.
Article 8
Repartiment dels ingressos
1. El Principat d’Andorra conserva el 25% dels ingressos que provenen de la retenció en origen esmentada a l’article 7 i en transfereix
el 75% a l’estat membre de la Comunitat Europea de residència del
beneficiari efectiu.
2. Aquestes transferències es realitzen per cada any natural en
una única operació per estat membre, com a molt tard durant els
sis mesos després del final de l’any natural durant el qual s’hagin
efectuat aquestes retencions. El Principat d’Andorra adopta les mesures necessàries per garantir el funcionament correcte del sistema de
repartiment dels ingressos.
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Article 9
Divulgació voluntària
1. El Principat d’Andorra estableix un procediment que permeti
als beneficiaris efectius d’evitar la retenció en origen especificada a
l’article 7, quan el beneficiari efectiu remeti al seu agent pagador
un certificat emès al seu nom per l’autoritat competent del seu estat
membre de residència, d’acord amb les disposicions de l’apartat 2
del present article.
2. A petició del beneficiari efectiu, l’autoritat competent del seu
estat membre de residència lliura un certificat que recull la informació
següent: a) el nom i els cognoms, l’adreça i el número d’identificació
fiscal o, quan no hi hagi aquest número, la data i el lloc de naixement
del beneficiari efectiu; b) el nom o la denominació i l’adreça de l’agent
pagador; c) el número de compte del beneficiari efectiu o, si no n’hi
ha, la identificació del títol de crèdit. Aquest certificat és vàlid durant
un període màxim de tres anys. S’expedeix a qualsevol beneficiari
efectiu que el sol·liciti, en el termini de dos mesos a comptar de la
presentació de la sol·licitud.
Article 10
Eliminació de les dobles imposicions
1. L’estat membre de la Comunitat Europea de residència fiscal
del beneficiari efectiu ha de vetllar perquè s’eliminin totes les dobles
imposicions com a conseqüència de l’aplicació de la retenció en origen a què fa referència l’article 7, d’acord amb el que estableixen els
apartats 2 i 3 del present article.
2. Quan els interessos rebuts per un beneficiari efectiu hagin estat objecte de la retenció en origen prevista a l’article 7 al Principat
d’Andorra, l’estat membre de la Comunitat Europea de residència
fiscal del beneficiari efectiu li haurà de concedir una desgravació
igual a l’import d’aquesta retenció d’acord amb la seva legislació interna. Si l’import d’aquesta retenció és superior a la quota tributària
deguda en aplicació de la seva legislació interna sobre l’import total
dels interessos gravats d’aquesta retenció en origen, l’estat membre
de residència fiscal reembossa al beneficiari efectiu la diferència
retinguda per excés.
3. Quan, a més de la retenció en origen prevista a l’article 7, els
interessos rebuts per un beneficiari efectiu hagin estat gravats per
qualsevol altra retenció en origen i l’estat membre de la Comunitat
Europea de residència fiscal li concedeixi una desgravació per aquesta
retenció en origen d’acord amb la seva legislació interna o de convenis relatius a la doble imposició, aquesta altra retenció en origen
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es deduirà abans de l’aplicació del procediment establert a l’apartat
2 del present article.
4. L’estat membre de la Comunitat Europea de residència fiscal del
beneficiari efectiu pot substituir el mecanisme de desgravació indicat
en els apartats 2 i 3 mitjançant el reembossament de la retenció en
origen prevista a l’article 7.
Article 11
Títols de deute negociables
1. A partir de la data d’aplicació del present Acord i fins al 31 de
desembre del 2010 com a data límit, mentre el Principat d’Andorra
practiqui la retenció en origen prevista a l’article 7, i com a mínim un
estat membre de la Comunitat Europea apliqui una retenció similar,
les obligacions nacionals i internacionals i altres títols de deute negociables emesos originalment abans de l’1 de març del 2001, o pels
quals els prospectes d’emissió originals hagin estat aprovats abans
d’aquesta data per les autoritats competents en el sentit de la Directiva
80/390/CEE del Consell, per les autoritats responsables del Principat
d’Andorra, o per les autoritats responsables dels estats tercers, no es
consideren crèdits a l’efecte de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 6
sempre que no s’hagi produït cap altra nova emissió d’aquests títols
de deute negociables des de l’1 de març del 2002.
2. Tanmateix, mentre com a mínim un dels estats membres de la
Comunitat Europea apliqui també disposicions similars, les disposicions
d’aquest article continuen aplicant-se després del 31 de desembre del
2010 respecte dels títols de deute negociables: que continguin clàusules
d’elevació a l’import íntegre i d’amortització anticipada; en els casos
en què l’agent pagador, segons es defineix en l’article 4, estigui establert al Principat d’Andorra; i que l’agent pagador pagui directament
interessos a un beneficiari efectiu resident en un estat membre de
la Comunitat Europea o li atribueixi el pagament d’interessos per al
seu benefici immediat. En el moment en què tots els estats membres
de la Comunitat Europea deixin d’aplicar disposicions similars, les
disposicions d’aquest article continuen aplicant-se únicament respecte
dels títols de deute negociables: que continguin clàusules d’elevació a
l’import íntegre i d’amortització anticipada; en els casos en què l’agent
pagador de l’emissor estigui establert al Principat d’Andorra; i que
l’agent pagador pagui directament interessos a un beneficiari efectiu
resident en un estat membre de la Comunitat Europea o li atribueixi
el pagament d’interessos per al seu benefici immediat. Si un govern
o una entitat assimilada amb funcions d’autoritat pública o amb una
missió reconeguda per un tractat internacional efectua una nova emis268

sió de títols de deute negociables com els que s’han esmentat abans a
partir de l’1 de març del 2002, el conjunt de l’emissió d’aquest títol,
és a dir, l’emissió originària i totes les emissions posteriors, es considera un títol de crèdit en el sentit de la lletra a) de l’apartat 1 de
l’article 6. Si qualsevol altre emissor no previst en el paràgraf anterior
efectua una nova emissió de títols de deute negociables com els que
s’han esmentat abans a partir de l’1 de març del 2002, aquesta nova
emissió es considera un títol de crèdit en el sentit de la lletra a) de
l’apartat 1 de l’article 6.
3. El present article no impedeix, en cap cas, que el Principat
d’Andorra i els estats membres de la Comunitat Europea continuïn
gravant els rendiments dels títols esmentats en l’apartat 1, en aplicació
de la seva legislació nacional.
Article 12
Intercanvi d’informacions amb sol·licitud prèvia
1. Les autoritats competents del Principat d’Andorra i dels estats
membres de la Comunitat Europea intercanvien informacions en relació amb els rendiments subjectes al present Acord i que es basen en
comportaments que constitueixen un delicte de frau fiscal, en virtut
de les lleis de l’estat requerit, o una infracció equivalent. Per “infracció equivalent” s’entenen únicament les infraccions que en virtut de
les lleis de l’estat requerit suposin el mateix grau de gravetat que els
comportaments que constitueixin un delicte de frau fiscal. Mentre no
hagi introduït en la seva legislació interna el concepte de delicte de
frau fiscal, el Principat d’Andorra es compromet, quan sigui l’estat
requerit, a assimilar al delicte de frau fiscal, a efectes del que disposa
el primer paràgraf, els comportaments que, mitjançant engany, causen
un perjudici als interessos patrimonials del fisc de l’estat requeridor i
constitueixen, en virtut de les lleis del Principat d’Andorra, un delicte
d’estafa. En resposta a una sol·licitud degudament justificada, l’estat
requerit lliura la informació sol·licitada sobre qüestions esmentades
anteriorment en aquest article que siguin o puguin ser l’objecte
d’investigacions penals i no penals a l’estat requeridor.
2. Per determinar si les informacions poden ser lliurades en resposta
a una sol·licitud, l’estat requerit no ha d’aplicar les seves disposicions
legals relatives a la prescripció, sinó les disposicions relatives a la
prescripció en virtut de la legislació de l’estat requeridor.
3. L’estat requerit lliura la informació en els casos en què l’estat
requeridor tingui motius vàlids per sospitar que la conducta en qüestió
constitueix un delicte de frau fiscal o una infracció equivalent. Quan
el Principat d’Andorra sigui l’estat requerit, l’admissió de la demanda
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la determinarà l’autoritat judicial andorrana, en un termini de dos
mesos en funció de la correcta fonamentació dels raonaments que la
motiven, segons les condicions establertes en aquest article.
4. Els motius de l’estat requeridor per sospitar d’aquest delicte es
poden basar en: a) documents, autenticats o no, inclosos, entre altres,
llibres o documents comptables o documents sobre comptes bancaris;
b) informació testimonial dels contribuents; c) informació proporcionada per un informador o un tercer que hagi estat corroborada de
forma independent i que, a més, pugui semblar creïble; o d) proves
indirectes circumstanciades.
5. Qualsevol informació intercanviada d’aquesta manera ha de
ser considerada com a confidencial i únicament pot ser revelada a
les persones o a les autoritats competents de la part contractant que
hagin de tenir coneixement de la imposició dels pagaments d’interessos
esmentats en l’article 1, ja sigui a títol de la retenció en origen i dels
ingressos aferents, establerts respectivament als articles 7 i 8, ja sigui
a títol de la comunicació voluntària, establerta a l’article 9. Aquestes
persones o autoritats podran fer esment de les informacions rebudes
d’aquesta manera en el decurs d’audiències públiques o de judicis que
tinguin per objecte aquesta imposició. Les informacions no poden
ser comunicades a cap altra persona o autoritat sense l’acord previ
i escrit de l’autoritat competent de la part que les hagi comunicat.
6. El Principat d’Andorra establirà negociacions bilaterals amb
cadascun dels estats membres que ho desitgin per tal de definir categories individuals de situacions que responguin als criteris d’“infracció
equivalent” d’acord amb el procediment aplicat per aquest estat.
Article 13
Consultes i revisions
1. Les parts contractants es consulten mútuament com a mínim
cada tres anys o a petició de qualsevol d’aquestes amb l’objectiu
d’examinar i, si ho consideren necessari, de millorar el funcionament
tècnic del present Acord i d’avaluar l’evolució de la situació internacional. Les consultes es duen a terme durant el mes següent a la petició
o tan aviat com sigui possible en els casos urgents. D’acord amb
aquesta avaluació, les parts contractants es poden consultar mútuament a l’efecte d’examinar la conveniència d’introduir modificacions
en l’Acord en funció dels esdeveniments internacionals.
2. Quan hagin adquirit una experiència suficient de l’aplicació
total de l’apartat 1 de l’article 7, les parts contractants es consultaran
mútuament a l’efecte d’examinar la conveniència d’introduir modificacions en l’Acord segons els esdeveniments internacionals.
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3. A l’efecte de les consultes a què es fa referència en els apartats
1 i 2, les parts contractants s’informen dels possibles esdeveniments
que podrien afectar el correcte funcionament del present Acord. Això
inclou, igualment, qualsevol acord pertinent entre una de les parts
contractants i un Estat tercer.
4. Si sorgeix un desacord entre les autoritats competents del
Principat d’Andorra i una o diverses autoritats competents dels
estats membres de la Comunitat Europea, de conformitat amb
l’article 5, en relació amb la seva interpretació o la seva aplicació,
aquestes autoritats s’esforcen a resoldre les qüestions per la via del
procediment amistós. Informen immediatament la Comissió de les
Comunitats Europees, així com les autoritats competents dels altres
estats membres de la Comunitat Europea, dels resultats d’aquestes
consultes. Respecte a les qüestions d’interpretació, la Comissió de
les Comunitats Europees pot participar en les consultes a petició de
qualsevol autoritat competent.
Article 14
Aplicació
1. L’aplicació del present Acord està condicionada a l’adopció i
a l’aplicació per part dels territoris dependents i associats dels estats
membres esmentats a l’informe del Consell (Afers Econòmics i Financers) al Consell Europeu de Santa Maria da Feira del 19 i 20 de juny
del 2000, així com pels Estats Units d’Amèrica, Mònaco, Liechtenstein, Suïssa i San Marino, respectivament, de mesures idèntiques o
equivalents a les previstes a la Directiva o a l’Acord i que prevegin
les mateixes dates d’aplicació.
2. Les parts contractants decideixen, de comú acord, com a mínim
sis mesos abans de la data esmentada a l’apartat 6, si es compleix o
no la condició establerta en l’apartat 1 relativa a les dates d’entrada
en vigor de les mesures pertinents en els estats tercers i en els territoris dependents o associats interessats. Si les parts contractants
decideixen que no es compleix la condició, adopten de comú acord
una nova data a l’efecte de l’apartat 6.
3. Sens perjudici de les seves disposicions institucionals, el Principat d’Andorra aplica el present Acord a partir de la data establerta
a l’apartat 6 i ho notifica a la Comunitat Europea.
4. L’aplicació de l’Acord o d’algunes de les seves parts podrà ser
suspesa amb efectes immediats per una part contractant mitjançant
notificació a les altres parts contractants quan la Directiva o una part
d’aquesta deixi de ser aplicable, ja sigui de forma temporal o definitiva
de conformitat amb el dret de la Comunitat Europea o en el cas que
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un estat membre de la Comunitat Europea suspengui l’aplicació de
les seves mesures d’execució.
5. Cada part contractant pot igualment suspendre l’aplicació del
present Acord mitjançant notificació a les altres parts contractants
en el cas que algun dels cinc estats tercers esmentats anteriorment
(Estats Units d’Amèrica, Mònaco, Liechtenstein, Suïssa i San Marino)
o qualsevol dels territoris dependents o associats dels estats membres
de la Unió Europea esmentats a l’apartat 1 suspenguin a posteriori
l’aplicació de les mesures idèntiques o equivalents a les de la Directiva. La suspensió de l’aplicació té efectes transcorreguts almenys dos
mesos des de la notificació. L’Acord es torna a aplicar en el moment
en què es restableixin aquestes mesures.
6. Les parts contractants adopten les disposicions legislatives,
reglamentàries i administratives necessàries per adequar-se al present
Acord com a molt tard l’1 de juliol del 2005.
Article 15
Signatura, entrada en vigor i denúncia
1. El present Acord és ratificat o aprovat per les parts contractants d’acord amb els seus procediments interns. Les parts contractants
es notifiquen mútuament l’acompliment d’aquests procediments. El
present Acord entra en vigor el primer dia del segon mes després de
l’última notificació.
2. Cada part contractant pot denunciar el present Acord mitjançant
una notificació a l’altra part contractant. En aquest cas, l’Acord deixa
de produir efectes transcorreguts dotze mesos des de l’esmentada
notificació.
Article 16
Reclamacions i liquidacions finals
1. La denúncia o la suspensió total o parcial del present Acord
no afecta les reclamacions de persones físiques.
2. En aquest cas, el Principat d’Andorra estableix un saldo final
abans de finalitzar l’aplicació del present Acord i efectua un últim
pagament als estats membres de la Comunitat Europea.
Article 17
Àmbit d’aplicació territorial
El present Acord s’aplica, d’una part, al territori del Principat
d’Andorra i, d’altra part, als territoris en els quals s’apliqui el tractat
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constitutiu de la Comunitat Europea i en les condicions previstes pel
tractat esmentat.
Article 18
Annexos
1. Els dos annexos formen part integrant de l’Acord.
2. La llista de les autoritats competents que figura a l’annex I
pot ser modificada per simple notificació a l’altra part contractant pel
Principat d’Andorra en allò que fa referència a l’autoritat establerta a
la lletra a) de l’annex esmentat i per la Comunitat Europea en allò
que fa referència a les altres autoritats. La llista de les entitats assimilades que figura a l’annex II pot ser modificada de comú acord.
Article 19
Llengües
1. El present Acord està redactat en dos exemplars en les llengües
catalana, alemanya, anglesa, danesa, eslovaca, eslovena, espanyola,
estoniana, finesa, francesa, grega, hongaresa, italiana, letona, lituana,
neerlandesa, polonesa, portuguesa, sueca i txeca, els textos en cadascuna d’aquestes llengües són igualment fefaents.
2. La versió en la llengua maltesa serà autenticada per les parts
contractants mitjançant un intercanvi de cartes. Serà igualment fefaent
en la mateixa forma que les llengües descrites en l’apartat 1.
En fe de la qual cosa, els plenipotenciaris signen el present Acord.
Fet a Brussel·les el dia quinze de novembre de l’any dos mil quatre.
Pel Principat d’Andorra
Marc Forné Molné i Juli Minoves Triquell
Per la Comunitat Europea
Maria van der Hoeven i Viviane Reding
Annex I
Llista de les autoritats competents de les parts contractants
Les autoritats competents a l’efecte del present Acord són:
a) pel Principat d’Andorra: el ministre encarregat de les finances, o
un representant autoritzat; no obstant això, pel que fa a l’aplicació de
l’article 3, l’autoritat competent és el ministre encarregat de l’interior
o un representant autoritzat;
b) pel Regne de Bèlgica: de Minister van Financiën/le Ministre
des Finances o un representant autoritzat;
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c) per la República Txeca: Ministr financí o un representant autoritzat;
d) pel Regne de Dinamarca: Skatteministeren o un representant
autoritzat;
e) per la República Federal d’Alemanya: der Bundesminister der
Finanzen o un representant autoritzat;
f) per la República d’Estònia: Rahandusminister o un representant
autoritzat;
g) per la República Hel·lènica: O Υpourός Oικουομιωυ και Oικουομικωυ
o un representant autoritzat;
h) pel Regne d’Espanya: el ministro de Economía y Hacienda o
un representant autoritzat;
i) per la República Francesa: le Ministre chargé du budget o un
representant autoritzat;
j) per Irlanda: the Revenue Commissioners, o el seu representant
autoritzat;
k) per la República Italiana: il Capo del Dipartimento per el Politiche Fiscali o un representant autoritzat;
l) per la República de Xipre: Υpourός Oικουομιωυ o un representant autoritzat;
m) per la República de Letònia: Finansu ministrs o un representant autoritzat;
n) per la República de Lituània: Finansu ministras o un representant autoritzat;
o) pel Gran Ducat de Luxemburg: le Ministre des Finances o un
representant autoritzat; no obstant això, en aplicació de l’article 12,
l’autoritat competent serà le Procureur Général d’Etat luxembourgeois;
p) per la República d’Hongria: a pénzügyminiszter o un representant autoritzat;
q) per la República de Malta: il-Ministru responsabbli ghall-Finanzi
o un representant autoritzat;
r) pel Regne dels Països Baixos: de Minister van Financiën o un
representant autoritzat;
s) per la República d’Àustria: der Bundesminister für Finanzen o
un representant autoritzat;
t) per la República de Polònia: Minister Finansów o un representant autoritzat;
u) per la República Portuguesa: o Ministro das Finanças o un
representant autoritzat;
v) per la República d’Eslovènia: Minister za financií o un representant autoritzat;
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w) per la República Eslovaca: Minister financií o un representant
autoritzat;
x) per la República de Finlàndia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un representant autoritzat;
y) pel Regne de Suècia: Chefen för Finansdepartementet o un
representant autoritzat;
z) pel Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord i pels
territoris europeus dels quals el Regne Unit és responsable de les
relacions exteriors: the Commissioners of Inland Revenue o el seu
representant autoritzat, així com l’autoritat competent de Gibraltar
designada pel Regne Unit, d’acord amb els acords establerts relatius a
les autoritats competents de Gibraltar en el context dels instruments
de la UE i de la CE i dels tractats connexos, notificats el 19 d’abril
del 2000 als estats membres i a les institucions de la Unió Europea,
una còpia dels quals serà tramesa al Principat d’Andorra per la Secretaria General del Consell de la Unió Europea, i que s’aplica al
present Acord.
Annex II
Llista de les entitats assimilades
A l’efecte de l’article 11 del present Acord, cadascuna de les entitats següents es considerarà una “entitat assimilada amb funcions
d’organisme públic o amb una funció reconeguda en un tractat internacional”: Entitats dins de la Unió Europea:
Bèlgica
Vlaams Gewest (Regió Flamenca)
Région wallonne (Regió Valona)
Région bruxelloise/Brussels Gewest (Regió de Brussel·les)
Communauté française (Comunitat Francesa)
Vlaamse Gemeenschap (Comunitat Flamenca)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitat Germanòfona)
Espanya
Xunta de Galicia (Junta de Galícia)
Junta de Andalucía (Junta d’Andalusia)
Junta de Extremadura (Junta d’Extremadura)
Junta de Castilla-La Mancha (Junta de Castella - la Manxa)
Junta de Castilla-León (Junta de Castella - Lleó)
Gobierno Foral de Navarra (Govern Foral de Navarra)
Govern de les Illes Balears
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Generalitat de Catalunya
Generalitat de València
Diputación General de Aragón (Diputació General d’Aragó)
Gobierno de las Islas Canarias (Govern de les Illes Canàries)
Gobierno de Murcia (Govern de Múrcia)
Gobierno de Madrid (Govern de Madrid)
Eusko Jaurlaritza (Govern de la Comunitat Autònoma del País
Basc)
Gipuzkoako Foru Aldundia (Diputació Foral de Guipúscoa)
Bizkaiko Foru Aldundia (Diputació Foral de Biscaia)
Arabako Foru Aldundia (Diputació Foral d’Àlaba)
Ayuntamiento de Madrid (Ajuntament de Madrid)
Ajuntament de Barcelona
Cabildo Insular de Gran Canaria (Cabildo de Gran Canària)
Cabildo Insular de Tenerife (Cabildo de Tenerife)
Instituto de Crédito Oficial (Institut de Crèdit Oficial)
Institut Català de Finances
Institut Valencià de Finances
Grècia
Οργανισμόε Τηλεπιυωνιων Ελλαδος (Organisme de Telecomunicacions
de Grècia)
Οργανισμόε Σιδηροδρόμων Ηλλαδος (Ferrocarrils de Grècia)
Δημόσια Επιχερηση Ηλεκτρισμου (Companyia Pública d’Electricitat)
França
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) (Caixa
d’Amortització del Deute Social)
L’Agence française de développement (AFD) (Agència Francesa
de Desenvolupament)
Réseau Ferré de France (RFF) (Línies Fèrries de França)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Caixa Nacional d’Autopistes)
Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistència Pública Hospitals de París)
Charbonnages de France (CDF) (Explotacions Hulleres de França)
Entreprise minière et chimique (EMC) (Companyia Minera i
Química)
Itàlia
Regions
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Províncies
Municipis
Cassa Depositi e Prestiti (Caixa de Dipòsits i Préstecs)
Letònia
Pasvaldibas (governs locals)
Polònia
gminy (ajuntaments)
powiaty (districtes)
województwa (províncies)
zwiazki gmin (Associació d’Ajuntaments)
zwiazki powiatów (Associació de Districtes)
zwiazki województw (Associació de Províncies)
miasto stoleczne Warszawa (Capital Varsòvia)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agència per
la Reestructuració i la Modernització de l’Agricultura)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agència de Propietats Agrícoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (Regió Autònoma de Madeira)
Região Autónoma dos Açores (Regió Autònoma de les Açores)
Communes (municipis)
Eslovàquia
mestá a obce (Municipis)
Zeleznice Slovenskej republiky (Societat de Ferrocarrils Eslovaca)
Státny fond cestného hospodárstva (Fons Nacional de Gestió
de Carreteres)
Slovenské elektrárne (Centrals Elèctriques Eslovaques)
Vodohospodárska výstavba (Societat d’Utilització Racional de
les Aigües)
Entitats internacionals:
Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament
Banc Europeu d’Inversions
Banc Asiàtic de Desenvolupament
Banc Africà de Desenvolupament
Banc Mundial/BIRD/FMI
Societat Financera Internacional
Banc Interamericà de Desenvolupament
Fons de Desenvolupament Social del Consell d’Europa
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EURATOM
Comunitat Europea
Societat Andina de Desenvolupament
Eurofima
Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer
Banc Nòrdic d’Inversions
Banc de Desenvolupament del Carib
Les disposicions de l’article 11 s’entenen sens perjudici de qualsevol compromís internacional que les parts contractants poguessin
haver contret amb les entitats internacionals esmentades anteriorment.
Entitats d’estats tercers
Les entitats que compleixin els criteris següents:
1. L’entitat es considera pública d’acord amb els criteris nacionals.
2. Aquesta entitat pública és una unitat de producció externa al
mercat que administra i finança un conjunt d’activitats, consistent principalment a subministrar béns i serveis no de mercat a la comunitat i
sobre els quals l’Administració pública du a terme un control efectiu.
3. Aquesta entitat pública realitza emissions/títols de crèdit de
forma periòdica i d’un volum considerable.
4. L’estat corresponent pot garantir que aquesta entitat pública no
efectuarà l’amortització anticipada en el cas de clàusules d’elevació
a l’import íntegre.
Declaració comuna d’intencions
entre el Principat d’Andorra,
i
la Comunitat Europea, el Regne de Bèlgica, la República Txeca, el
Regne de Dinamarca, la República Federal d’Alemanya, la República
d’Estònia, la República Hel·lènica, el Regne d’Espanya, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, la República de Xipre, la República
de Letònia, la República de Lituània, el Gran Ducat de Luxemburg,
la República d’Hongria, la República de Malta, el Regne dels Països
Baixos, la República d’Àustria, la República de Polònia, la República
Portuguesa, la República d’Eslovènia, la República Eslovaca, la República de Finlàndia, el Regne de Suècia, el Regne Unit de la Gran
Bretanya i Irlanda del Nord
El Principat d’Andorra
i
La Comunitat Europea,
El Regne de Bèlgica,
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La República Txeca,
El Regne de Dinamarca,
La República Federal d’Alemanya,
La República d’Estònia,
La República Hel·lènica,
El Regne d’Espanya,
La República Francesa,
Irlanda,
La República Italiana,
La República de Xipre,
La República de Letònia,
La República de Lituània,
El Gran Ducat de Luxemburg,
La República d’Hongria,
La República de Malta,
El Regne dels Països Baixos,
La República d’Àustria,
La República de Polònia,
La República Portuguesa,
La República d’Eslovènia,
La República Eslovaca,
La República de Finlàndia,
El Regne de Suècia,
El Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord,
Convenen el següent:
En el moment de concloure un Acord relatiu a l’establiment de
mesures equivalents a les previstes en la Directiva 2003/48/CE del
Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma
de pagament d’interessos (en endavant anomenada “la Directiva”), el
Principat d’Andorra i la Comunitat Europea i els seus Estats membres, han signat aquesta Declaració comuna d’intencions que completa
l’Acord esmentat.
1. Els signataris de la present Declaració comuna d’intencions consideren que l’Acord i la present Declaració comuna d’intencions constitueixen un acord acceptable que salvaguarda els interessos legítims
de les parts. Per consegüent, aplicaran de bona fe les mesures convingudes i s’abstindran de dur a terme cap acció unilateral que pugui posar en perill aquest acord sense motius vàlids. En cas que fos
descoberta una diferència significativa entre l’àmbit d’aplicació de la
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Directiva 2003/48/CE del Consell, tal com va ser adoptada el 3 de
juny del 2003, i el de l’Acord, en particular respecte dels articles 4 i
6 d’aquest darrer, les parts contractants es consultaran immediatament
com estableix l’apartat 4 de l’article 13 de l’Acord, per tal de garantir
que es preserva l’equivalència de les mesures previstes a l’Acord.
2. Durant el període transitori previst a la Directiva esmentada
anteriorment, la Comunitat Europea es compromet a entaular negociacions amb altres centres financers importants per tal que aquestes
jurisdiccions apliquin mesures equivalents a les de la Directiva.
3. A l’efecte de l’aplicació de l’article 12 de l’Acord, el Principat
d’Andorra es compromet a introduir en la seva legislació, durant el
primer any d’aplicació de l’Acord, el concepte de delicte de frau fiscal,
consistent com a mínim en la utilització de títols i de documents
falsos, falsificats o reconeguts com a inexactes en el seu contingut,
amb l’objectiu d’enganyar l’administració fiscal en l’àmbit de la fiscalitat dels rendiments de l’estalvi. Els signataris d’aquesta Declaració
comuna d’intencions constaten que aquesta definició de frau fiscal
fa referència únicament a les necessitats en matèria de fiscalitat de
l’estalvi, en el marc de l’Acord i sens perjudici dels desenvolupaments
i de les decisions relatives al frau fiscal en altres circumstàncies i en
altres àmbits.
4. El Principat d’Andorra i cadascun dels estats membres de la
Comunitat Europea que ho desitgin establiran negociacions bilaterals per
tal de precisar el procediment administratiu d’intercanvi d’informacions.
5. Els signataris de la present Declaració comuna d’intencions
declaren solemnement que la signatura de l’Acord relatiu a la fiscalitat de l’estalvi i l’obertura de negociacions per a un acord monetari
constitueixen avançaments significatius en l’aprofundiment de la cooperació entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
En aquest context d’aprofundiment, paral·lelament a les negociacions
bilaterals previstes en l’apartat 4, el Principat d’Andorra i cada estat
membre de la Comunitat Europea es consultaran per tal de definir
un marc més ampli d’aplicació de la cooperació econòmica i fiscal.
Aquestes consultes es desenvoluparan en un esperit de cooperació
que tingui en consideració els esforços d’aproximació en l’àmbit fiscal realitzats pel Principat d’Andorra i concretats per la signatura de
l’Acord. En particular, aquestes consultes podrien conduir a l’aplicació:
de programes bilaterals de cooperació econòmica a l’efecte de promoure la integració de l’economia andorrana en l’economia europea;
d’una cooperació bilateral en matèria fiscal amb l’objectiu d’examinar
les condicions en què les retencions en origen, en particular sobre
els imports de les prestacions de serveis i dels productes financers,
percebudes als estats membres, es podrien reduir o eliminar.
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Formalitzat a Brussel·les, el 15.11.2004 en dos exemplars en les
llengües catalana, alemanya, anglesa, danesa, eslovaca, eslovena, espanyola, estoniana, hongaresa, finesa, francesa, grega, italiana, letona,
lituana, neerlandesa, polonesa, portuguesa, sueca i txeca; els textos en
cadascuna d’aquestes llengües són igualment fefaents.
La versió en la llengua maltesa serà autenticada per les parts
contractants a partir d’un intercanvi de cartes. Serà igualment fefaent
en la mateixa forma que les llengües esmentades en l’apartat anterior.
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Annex 4. Nota sobre
5 de maig de 2010

les relacions entre

Andorra

i la

UE (Non

paper),

Raons per a un nou acord
Andorra és un país dels Pirineus que ha viscut tradicionalment
entre dos grans estats (Espanya i França) i que ha sabut conservar
un equilibri entre el nord i el sud per la voluntat dels seus habitants
i gràcies a unes institucions específiques que han assegurat la seva
independència. Les seves relacions amb els dos estats veïns han estat
històricament, des del segle xiii, d’un caire molt particular, diferents de
les usuals en el context internacional. Els seus caps d’estat han estat
vinculats històricament a França i Espanya i, des de la Constitució
del 1993, són el president de la República francesa i el bisbe de la
Seu d’Urgell (Espanya).
Alhora, el règim d’intercanvi comercial amb França i Espanya es
regulava per disposicions especials establertes, a demanda d’Andorra,
pels governs espanyol i francès. A mitjan segle xix uns intercanvis de
cartes assentaren, de mutu acord, unes bases que regulaven el tràfic
comercial bilateral entre Andorra i cadascun dels seus dos veïns.
Aquell règim, amb algunes adaptacions puntuals, fou vigent des
del 1867 fins al 1990. En efecte, a conseqüència de l’adhesió d’Espanya
a la CEE, es negocià bilateralment, a iniciativa de la Comunitat Europea, un tractat que culminà feliçment en l’Acord Comercial CEE/
Andorra del 1990.
Andorra, situada en el continent europeu, vol ara participar de
forma adequada en els processos moderns i inevitables de globalització. En aquesta línia i d’ençà l’any 1989, va escollir l’apropament a
l’Europa Comunitària com la via més idònia per internacionalitzar la
seva economia sense renunciar als trets característics de les valls. És
per això que, el 1990, es va signar el primer acord amb la Comunitat
Europea, que situa Andorra en la Unió Duanera comunitària, exclosos
els productes agrícoles. Més endavant el Protocol veterinari signat el
1997 i l’Acord de Cooperació del 2004, encara en vies de transposició o desenvolupament en la realitat jurídica i econòmica andorrana,
confirmaven aquesta orientació.
Andorra utilitza l’euro com la seva moneda nacional de facto i
va iniciar en el 2002 converses per a establir amb la UE i el Banc
Central Europeu un acord en matèria monetària que no va arribar a
concretar-se i que ara mateix torna a rellançar-se. D’altra banda, Andorra, a iniciativa de la UE, va signar un acord que preveu mesures
equivalents a les de la directiva europea sobre la Fiscalitat de l’Estalvi
i ha fet un esforç notable en els darrers mesos per sortir de les llistes
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de les anomenades jurisdiccions no cooperants en matèria de fiscalitat
internacional. Paral·lelament ha reformat la seva legislació interna de
manera que el nou tarannà en matèria de cooperació fiscal s’ha pogut
concretar amb la signatura de disset acords d’intercanvi d’informació
amb països com França, Espanya, Bèlgica, Països Baixos, Portugal,
Dinamarca, Suècia, Finlàndia i Àustria, entre altres. Això ha permès
que a comptar del 25 de febrer del 2010, Andorra ja no figuri en la
llista grisa de l’OCDE.
En aquesta perspectiva el Govern vol donar una nova orientació
general a les relacions amb la UE ara que Andorra està desenvolupant
una activitat internacional intensa i que la mateixa UE veu completat
el seu propi procés de reforma amb l’entrada en vigor, des del primer
de desembre del 2009, del tractat de Lisboa. Precisament aquest Tractat
preveu de forma explícita la possibilitat d’acords específics d’associació
amb els països inserits —com ara Andorra— en el territori de la Unió.
És en moments de crisi —i de replantejament a escala internacional de les relacions bilaterals i de les relacions multilaterals— quan
es pot obrir una finestra d’oportunitat tant en la UE com a Andorra
per tal d’explorar noves vies que, aprofitant la culminació de les reformes internes de la UE i la nova dinàmica interna d’Andorra, puguin
concretar-se en un marc de relacions més ambiciós i més d’acord amb
un apropament específic i més intens al mercat que ens envolta: el
mercat intern comunitari.
Sabem que el repte és important i que les solucions senzilles mai
no poden fer front a problemes complexos. Precisament per això cal
dissenyar un nou model de relacions amb la UE.
El Govern està disposat a iniciar un procés d’adaptació i modernització que ens hauria de portar a un nou marc de relacions
bilaterals que pugui reforçar considerablement les relacions amb la
Unió Europea.
El marc jurídic actual de les relacions del Principat d’Andorra amb la
Unió Europea
L’any 1990 Andorra va concloure un Acord Comercial amb la
Comunitat Europea que comportava la Unió Duanera pel que fa als
productes industrials (capítols 25-97 del Sistema Harmonitzat) i deixava
fora els productes agrícoles (capítols 1 a 24 SH).
Aquest acord implica que Andorra aplica la Tarifa Exterior Comuna (TEC) per a totes les importacions que provenen de països
tercers mentre que el comerç de productes industrials entre Andorra
i els països de la Unió Europea queda exempt d’aranzels duaners.
Pel que fa als productes agrícoles aquests queden sotmesos als aranzels d’importació dels diferents països excepte per als productes amb
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denominació d’origen andorrana, que, d’acord amb l’Apèndix de les
Regles de l’Origen, signat el 1999, i que completa l’Acord Duaner,
poden circular també sense aranzels d’importació.
L’any 1997 es va signar un Protocol Veterinari que implica la
transposició del cabal comunitari en els àmbits següents: mesures
de lluita i notificacions de malalties, sanitat animal: intercanvis i comercialització, mesures de protecció de la salut pública, hormones,
residus, BST, zoonosi, residus animals, aliments medicamentosos,
importacions procedents de països tercers, control, identificació dels
animals i assistència mútua, zootècnia, protecció animal i matèries
institucionals, que preveu la transposició permanent del cabal comunitari a la legislació andorrana.
L’any 2004 Andorra va signar l’Acord de Cooperació que estableix
un marc jurídic de cooperació en els àmbits següents: medi ambient,
comunicació, informació i cultura, educació, formació professional i
joventut, afers socials i de salut, xarxes europees de transports, política regional.
Pel que fa al medi ambient es preveu la cooperació de les parts en
els àmbits de la protecció de medi ambient i la natura amb l’objectiu
de garantir un desenvolupament sostenible i resoldre els problemes
provocats per la contaminació de l’aigua, del sòl, de l’aire, l’erosió
i la desforestació i permetre la reducció, l’eliminació i el reciclatge
de residus, salvaguardant el medi ambient pirinenc i el desenvolupament del turisme. Andorra es compromet a esforçar-se per adoptar
unes normes mediambientals equivalents a les normes comunitàries
i la UE es compromet a proporcionar una assistència tècnica per
implementar-la. Tanmateix s’estableix la possibilitat de participació
d’Andorra als programes comunitaris mediambientals i a l’Agència
Europea del Medi Ambient.
En l’àmbit de la comunicació, la informació i la cultura es preveuen accions per fer intercanvis culturals, organitzar manifestacions
culturals conjuntes, conservació i restauració de monuments.
En l’àmbit dels transports les parts es comprometen a desenvolupar la cooperació promovent projectes d’interès comú en relació amb
les xarxes transeuropees.
Es preveu també la cooperació regional i transfronterera amb
intercanvis d’experts i la participació en el programa Interreg francoespanyol.
Quant a les qüestions socials les parts es comprometen a abolir
tota discriminació basada en la nacionalitat pel que fa als treballadors
amb nacionalitat dels països membres de la UE i que són legalment
residents en els territoris respectius pel que fa al treball, la remuneració i l’acomiadament.
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En matèria d’educació els estudiants i professors andorrans inscrits
o que donen classe en un dels establiments educatius de la UE i que
tenen l’estatut de resident, igual que els joves estudiants que tinguin
un estatut de resident en un país de la UE, poden beneficiar-se dels
programes Leonardo, Sòcrates i Joventut per Europa.
D’altra banda, també l’any 2004, a iniciativa de la UE, es va signar
l’Acord en matèria de fiscalitat de l’estalvi que implica la identificació
dels beneficiaris estrangers de comptes al Principat i el seu país de
residència, i una imposició sobre la renda d’aquests estalvis per un
valor del 15% fins al juliol del 2008, del 20% fins al 2011 i del 35%
a partir del 2011.
Actualment la Comissió Europea ha informat Andorra de la revisió
en curs de la directiva europea en matèria de fiscalitat de l’estalvi.
Finalment, d’ençà l’any 2004 s’havien encetat unes negociacions
monetàries per a permetre a Andorra encunyar euros. En el mes de
novembre del 2009 s’han mantingut contactes informals entre la Comissió i la Missió d’Andorra davant la UE, que han fet aparèixer una
nova proposta de text acompanyada d’un calendari per implementar
el cabal comunitari pertinent de manera progressiva del 2011 al 2015.
Andorra està estudiant amb interès aquest nou text i una primera
reunió de negociació ha tingut lloc el 4 de maig de 2010.
Un acord ad hoc
La declaració comuna d’intencions signada a Brussel·les el 15
de novembre del 2004 entre el Principat d’Andorra i la Comunitat
Europea i els països membres en el moment de concloure un acord
relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes en la
Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi, suposa un pas important en l’acostament d’Andorra
a la Unió Europea.
L’apartat 5 d’aquella Declaració Comuna d’intencions diu així:
“5. Els signataris de la present Declaració comuna d’intencions
declaren solemnement que la signatura de l’Acord relatiu a la fiscalitat
de l’estalvi i l’obertura de negociacions per un acord monetari constitueixen avançaments significatius en l’aprofundiment de la cooperació
entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.”
El Govern d’Andorra recorda i assumeix aquella declaració i s’hi
refereix en el moment que demana l’inici d’unes noves negociacions
per avançar cap a una associació ad hoc que prengui en consideració la proximitat específica que té en compte el veïnatge “interior”
d’Andorra, que podem anomenar insidership atès que la seva frontera
és exterior, però és geogràficament interna. La incrustació específica
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d’Andorra entre dos estats membres de la Unió Europea ens permet
demanar, amb les noves bases jurídiques de la Declaració 3 de l’article
8 del Tractat de la Unió Europea, un acostament a la Unió Europea
que es basi en uns vincles estructurals en un marc institucional clar,
amb drets i obligacions recíprocs.
Andorra vol reforçar la seva relació amb la Unió Europea mitjançant el desenvolupament dels actuals acords i sense perdre de vista
un acostament progressiu al mercat interior de la Unió Europea.
Un camí de desenvolupament seria l’ampliació de l’actual Unió
Duanera.
La Duana andorrana, en col·laboració amb la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis ha dut a terme, el mes de març del 2010, una
anàlisi aprofundida del comerç exterior amb un estudi de l’impacte
econòmic d’una eventual ampliació de la Unió Duanera als productes
agrícoles.
L’acord polític que Andorra demana consisteix, doncs, a avançar en
l’ampliació de les actuals relacions per a permetre suprimir les fronteres amb la Unió pel que fa al control de mercaderies i augmentar
el grau d’integració econòmica, amb el desenvolupament immediat de
les escaients normes fiscals, comptables i de seguretat.
Aquesta proposta deixa per a més endavant una possible integració
en el mercat interior comunitari, que es manté com a objectiu a llarg
termini, amb la finalitat d’anar apropant, de forma progressiva, la legislació andorrana als principis rectors del mercat interior comunitari.
En qualsevol cas, Andorra insisteix en la referència a la Declaració 3 de l’article 8 del Tractat de la Unió Europea en la mesura que
la característica especial d’Andorra, com a estat de petita dimensió
territorial i demogràfica, li ha de permetre demanar durant les negociacions determinades derogacions en relació amb l’acompliment o
transposició del cabal comunitari.
Andorra demanarà així un tractament ad hoc de certs aspectes
de les llibertats de circulació i d’establiment, atès que una aplicació
automàtica podria comportar conseqüències molt problemàtiques en
un microestat.
Durant els darrers vint anys Andorra ha estat en règim d’Unió
Duanera amb la Comunitat Europea pel que fa als productes industrials (capítols núm. 25 fins al final del sistema harmonitzat de designació de mercaderies). Aquesta llarga i positiva experiència reforça la
credibilitat de la proposta actual d’anar més enllà en aquest procés
gradual d’associació.
5 de maig del 2010
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Annex 5. Acord monetari Andorra-UE, Annex
of Understanding, 30 de juny de 2010

a l’Acord,

Memorandum

LA UNIÓ EUROPEA, REPRESENTADA PER LA COMISSIÓ
EUROPEA,
i
EL PRINCIPAT D’ANDORRA,
Considerant el següent:
1) L’1 de gener de 1999, l’euro va substituir les monedes dels estats
membres que formaven part de la tercera etapa de la Unió Econòmica i Monetària, entre els quals hi havia Espanya i França, en virtut
del Reglament (CE) núm. 974/98 del Consell de 3 de maig de 1998.
2) Anteriorment a la conclusió d’aquest Acord, el Principat d’Andorra
no tenia moneda oficial ni havia conclòs cap acord monetari amb
cap estat membre ni cap país tercer. Els bitllets i monedes espanyols
i francesos s’utilitzaven de facto a Andorra i van ser substituïts per
bitllets i monedes d’euros a partir de l’1 de gener del 2002. A més,
el Principat d’Andorra emetia algunes monedes de col·lecció denominades com a diners.
3) De conformitat amb aquest Acord monetari, l’euro és la moneda
oficial del Principat d’Andorra. Per tant, el Principat d’Andorra té el
dret d’emetre monedes d’euros i l’obligació de donar curs legal als
bitllets i les monedes d’euros emesos per l’Eurosistema i pels estats
membres que han adoptat l’euro. El Principat d’Andorra ha de vetllar
perquè les normes de la Unió Europea sobre els bitllets i les monedes
d’euros, incloses les normes relatives a la protecció de l’euro contra
la falsificació, siguin aplicades en el seu territori.
4) El Principat d’Andorra disposa d’un sector bancari significatiu
que opera en estreta relació amb el de la zona euro. Per tant, cal
aplicar gradualment al Principat d’Andorra les disposicions legislatives
pertinents de la UE en matèria bancària i financera, sobre la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la falsificació
de mitjans de pagament diferents del pagament en efectiu, i sobre
l’obligació de notificació de dades estadístiques, per garantir al màxim
la igualtat de tracte.
5) Aquest Acord no obliga en cap manera el BCE ni els bancs
centrals nacionals a incloure els instruments financers del Principat
d’Andorra a la llista o llistes de valors admissibles a les operacions
de política monetària de l’Eurosistema.
6) Cal establir un Comitè Mixt compost per representants del
Principat d’Andorra i de la Unió Europea per examinar l’aplicació
d’aquest Acord, per determinar el límit anual d’emissió de moneda i
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avaluar les mesures preses pel Principat d’Andorra per aplicar la legislació pertinent de la UE. La delegació de la UE ha d’estar composta
per representants de la Comissió Europea, del Regne d’Espanya, de
la República Francesa i del Banc Central Europeu.
7) El Tribunal de Justícia de la Unió Europea és l’òrgan encarregat
de resoldre les controvèrsies que resultin de l’aplicació d’aquest Acord.
HAN ACORDAT LES DISPOSICIONS SEGÜENTS:
Article 1
El Principat d’Andorra té dret a utilitzar l’euro com a moneda
oficial, de conformitat amb allò que disposen el Reglament (CE) núm.
1103/97 i Reglament (CE) núm. 974/98. El Principat d’Andorra dóna
curs legal als bitllets i monedes d’euros.
Article 2
1. El Principat d’Andorra no emet bitllets. Les condicions per
emetre monedes d’euros a partir de l’1 de juliol del 2013 s’estableixen
en els articles que segueixen.
2. El dret a emetre monedes d’euros a partir de l’1 de juliol del
2013 està supeditat a:
a) l’adopció prèvia pel Principat d’Andorra del conjunt d’actes
jurídics i normes de la UE relacionats a l’annex d’aquest Acord, per
als quals s’ha fixat un termini de transposició de 12 o 18 mesos a
partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord;
b) la signatura pel Principat d’Andorra del Protocol d’entesa
multilateral de l’Organització Internacional de Comissions de Valors Immobiliaris relatiu a la consulta, la cooperació i l’intercanvi
d’informació, en un termini màxim de 18 mesos a partir de l’entrada
en vigor d’aquest Acord.
Article 3
El Comitè Mixt establert per aquest Acord calcula el límit anual
(en valor) per a l’emissió de monedes d’euros pel Principat d’Andorra
com el sumatori de:
— una part fixa, la quantitat inicial de la qual pel 2013 es fixa
en 2.342.000 euros. El Comitè Mixt pot revisar anualment la part
fixa tenint en compte tant la inflació, basant-se en l’Índex de Preus
de Consum Harrmonitzat (IPCH) de la zona euro dels dotze mesos
anteriors, com les possibles tendències significatives que afectin el
mercat de les monedes de col·lecció en euros;
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— una part variable, corresponent a l’emissió mitjana per càpita
de monedes de la zona euro (en valor) dels dotze mesos anteriors
multiplicada pel nombre d’habitants del Principat d’Andorra.
Article 4
1. Les monedes d’euros emeses pel Principat d’Andorra són idèntiques a les monedes emeses pels estats membres de la Unió Europea
que han adoptar l’euro, pel que fa al valor nominal, el curs legal, les
característiques tècniques, les característiques artístiques de la cara
comuna i les característiques artístiques comunes de la cara nacional.
2. El Principat d’Andorra notifica prèviament els projectes de cara
nacional de les seves monedes d’euros a la Comissió, que verifica la
conformitat amb les normes de la UE.
Article 5
1. Les monedes d’euros emeses pel Principat d’Andorra són encunyades per la Fàbrica de Moneda de la UE de la seva elecció, qui,
tanmateix, ha de tenir experiència en la producció de monedes d’euros.
El Comitè Mixt ha de ser informat de qualsevol canvi de contractista.
2. Almenys el 80% de les monedes d’euros destinades a la circulació es posen en circulació al seu valor nominal. El Comitè Mixt
pot decidir augmentar aquesta proporció.
3. L’emissió de monedes de col·lecció en euros pel Principat
d’Andorra respecta les orientacions de la Unió Europea en matèria
de monedes de col·lecció en euros, que, entre altres coses, prevegin
que les característiques tècniques, elements artístics i denominacions
permetin distingir-les de les monedes destinades a la circulació.
Article 6
1. La meitat del volum de monedes d’euros emeses pel Principat
d’Andorra s’afegeix al volum de monedes emeses pel Regne d’Espanya
i l’altra meitat al volum de monedes emeses per la República Francesa
als efectes de l’aprovació pel Banc Central Europeu del volum total
de l’emissió pel Regne d’Espanya i la República Francesa, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 128 del Tractat de funcionament de
la Unió Europea.
2. A tot tardar l’1 de setembre de cada any, el Principat d’Andorra
notifica a la Comissió Europea, el Regne d’Espanya i la República
Francesa el valor nominal total de les monedes d’euros que preveu
emetre en el curs de l’any següent. El Principat d’Andorra notifica
també a la Comissió Europea les condicions previstes per a l’emissió
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d’aquestes monedes, i especialment, la proporció de monedes de
col·lecció i les modalitats detallades per a la introducció de monedes
destinades a la circulació.
Article 7
1. Aquest Acord s’entén sense perjudici del dret del Principat
d’Andorra a continuar emetent monedes de col·lecció en diners.
2. Les monedes de col·lecció en diners emeses pel Principat
d’Andorra no tenen curs legal en la Unió Europea.
Article 8
1. El Principat d’Andorra es compromet a adoptar totes les mesures
apropiades mitjançant transposició directa o eventualment mitjançant
l’adopció de mesures equivalents, per tal d’aplicar els actes jurídics i
les normes de la Unió Europea relacionats a l’annex d’aquest Acord,
en els àmbits següents:
a) els bitllets i les monedes d’euros;
b) la legislació en matèria bancària i financera, especialment pel
que fa a les activitats i la supervisió de les institucions concernides;
c) la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de
la falsificació de mitjans de pagament en efectiu i diferents de l’efectiu
(per als quals s’ha de signar un acord de cooperació amb Europol),
les normes relatives a les medalles i fitxes, i les obligacions de notificació de dades estadístiques. Pel que fa a la legislació relativa a la
recopilació de dades estadístiques, les normes detallades d’aplicació i
les adaptacions tècniques (incloses les derogacions necessàries per tenir
en compte la situació específica d’Andorra) han d’establir-se d’acord
amb el Banc Central Europeu en el termini màxim de divuit mesos
abans de l’inici de la recopilació efectiva de dades estadístiques;
d) les mesures necessàries per a l’ús de l’euro com a moneda
única adoptades de conformitat amb l’article 133 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
2. El Principat d’Andorra aplica els actes jurídics i les normes
establerts a l’apartat 1 de conformitat amb els terminis fixats a l’annex.
3. El Principat d’Andorra pot demanar suport tècnic a les entitats que constitueixen la delegació de la Unió Europea per facilitar
l’aplicació de la legislació de la UE pertinent, especialment pel que
fa a recollida d’informació estadística.
4. La Comissió modifica l’annex un cop l’any, o més sovint si ho
jutja necessari, a fi de tenir en compte els nous actes jurídics i normes
de la UE pertinents i les modificacions aportades als textos existents.
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El Comitè Mixt decideix llavors els terminis apropiats i raonables per
a l’aplicació per part del Principat d’Andorra dels nous actes jurídics
i normes afegits a l’annex.
5. El Comitè Mixt pot revisar, en circumstàncies excepcionals, un
termini establert fixat a l’annex.
6. L’annex actualitzat es publica en el Diari Oficial de la Unió
Europea.
Article 9
Les entitats de crèdit i, si s’escau, altres entitats financeres autoritzades a dur a terme la seva activitat en el territori del Principat
d’Andorra poden tenir accés als sistemes interbancaris de liquidació i
pagament i als sistemes de liquidació de valors a la zona euro d’acord
amb les modalitats i les condicions fixades per les autoritats competents d’Espanya o de França d’acord amb el Banc Central Europeu.
Article 10
1. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea té competència
exclusiva per resoldre qualsevol controvèrsia entre les parts que pugui
derivar-se de l’aplicació d’aquest Acord i que no s’hagi pogut resoldre
pel Comitè Mixt.
2. Si la Unió Europea, representada per la Comissió Europea i
actuant segons la recomanació de la delegació de la UE en el Comitè Mixt, o el Principat d’Andorra consideren que l’altra part no ha
respectat alguna de les obligacions que es deriven d’aquest Acord pot
recórrer davant del Tribunal de Justícia. La sentència del Tribunal
és vinculant per a les parts, que prenen les mesures necessàries per
donar-li compliment en el termini fixat pel Tribunal a la sentència, i
no pot ser objecte de recurs.
3. En cas que la Unió Europea i el Principat d’Andorra no adoptin les mesures necessàries per donar compliment a la sentència en
el termini fixat, l’altra part pot posar fi a l’Acord, amb un preavís de
tres mesos.
Article 11
1. Es crea un Comitè Mixt compost de representants del Principat
d’Andorra i de la Unió Europea. La delegació de la Unió Europea
està composta per representants de la Comissió Europea (que la presideix), el Regne d’Espanya i la República Francesa, juntament amb
representants del Banc Central Europeu.
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2. El Comitè Mixt es reuneix com a mínim un cop l’any. La presidència l’assumeix anualment de manera alterna un representant de
la Unió Europea i un representant del Principat d’Andorra. El Comitè
Mixt adopta les seves decisions per unanimitat.
3. El Comitè Mixt intercanvia punts de vista i informació i adopta
les decisions previstes en els articles 3 i 8. En particular, la delegació
de la Unió Europea informa el Principat d’Andorra de qualsevol iniciativa legislativa de la Unió Europea que entri en l’àmbit d’aplicació
de l’article 8. A més, el Comitè Mixt examina les mesures adoptades
pel Principat d’Andorra i s’esforça per resoldre qualsevol possible
controvèrsia que es derivi de l’aplicació d’aquest Acord.
4. La Unió Europea ocupa la primera presidència del Comitè Mixt
en entrar en vigor aquest Acord, segons allò que estableix l’article 13.
Article 12
Sense perjudici del que disposa l’apartat 3 de l’article 10, cada
part pot posar fi a aquest Acord amb un any de preavís.
Article 13
Aquest Acord entra en vigor el primer dia del segon mes següent a
la data en què les parts s’hagin notificat recíprocament l’acompliment
dels procediments de ratificació respectius.
Article 14
Aquest Acord s’estableix en les llengües catalana, francesa, espanyola i anglesa. Tots els textos són igualment fefaents.
Per la Unió Europea		
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Pel Principat d’Andorra

Annex 6. Projecte de nova directiva fiscalitat estalvi,
treball de la Comissió Europea, 3 de juny de 2011

document de

Introduction
At the ECOFIN Council meeting of 7 December 2010, the European
Commission committed itself to presenting an ad hoc report by mid2011 on the correct and effective application by Member States of the
existing Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of
savings income (‘the Directive’). The correct and effective functioning
of the agreements with third countries providing for measures equivalent to those laid down in the Directive is also subject to review.
The Commission therefore drafted a detailed questionnaire about
the measures taken by Member States to ensure the proper functioning
of the Directive in their respective territories and about their experience of how the agreements with non-EU countries and territories
were working.
All Member States apart from EE replied to the questionnaire.
Some Member States provided detailed answers while others gave
more summary replies. Follow-up with Member States will therefore
be necessary to ensure that some of the answers have been correctly
understood and interpreted. This follow-up may be included in the
second review of the functioning of the Directive, which, under Article 18, the Commission must conduct by the end of this year, as the
Directive is in its sixth year of application.
While the initial assessment of the replies suggests that certain of
the Directive’s provisions have been implemented differently by different
Member States, it does not suggest that there have been any cases of
deliberate incorrect application of the Directive, but rather that the
problems relate to the lack of clarity of some points of the current
Directive and to the loopholes it has left open. In this context, it
should be stressed that the main problems and inconsistencies will be
removed once the proposed directive amending the existing Directive
(‘the Amending Proposal’) is adopted and implemented.
Interim conclusions
As stated in the introduction, given the difference in detail and
clarity of the answers provided by Member States there is a need
for follow-up with certain Member States to clarify their answers.
However, some interim conclusions can already be drawn from the
replies to date.
(1) The Commission monitored the implementation of the Directive
and the agreements from 2005 and opened a number of infringement
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procedures against individual Member States, which were closed only
after confirmation that their domestic implementing rules had been
brought into line with the Directive. The report, however, reveals a
clear need for continuous and enhanced monitoring to ensure that
all parties apply the savings taxation measures effectively, consistently
and uniformly.
(2) This ad hoc report should therefore be viewed as part of an
ongoing monitoring process to ensure effective implementation and
application of the Directive and to identify and address any shortcomings in Member States and non-EU countries.
There should in fact be continuous ‘due diligence’, the results
of which should be reflected not only in the formal review of the
Directive to be presented by the end of the year, but also in reports
in the coming years based on the statistics that Member States are
due to provide to the Commission on the operation of the Directive.
If this exercise reveals infringements, the Commission, in its role of
guardian of the Treaties, will take the necessary steps to ensure that
the Directive is applied correctly.
(3) The Commission has had regular dialogue with non-EU cooperating jurisdictions, including the dependent and associated territories.
As a result of this dialogue, Switzerland (as a major supplier of records
based on voluntary disclosure) decided to adopt the format for exchange of information used by the Member States and a list of contact
points was drawn up for the Member States, non-EU countries and
the dependent and associated territories. However, these efforts could
be enhanced, and the arrangements for direct consultations between
Member States and non-EU countries and territories provided for in
the relevant agreements should be used more extensively.
(4) Since the entry into application of the Directive, an expert
group (the Working Group on Administrative Cooperation in the field
of taxation) has been assisting Member States with ensuring smooth
exchange of information, by overseeing the introduction of a common format, gathering statistics and contributing to the continuous
improvement of the quality of data exchanged. However, more needs
to be done to ensure the consistent and effective application of the
Directive. Discussions within the Committee referred to in the latest
compromise text for the amending Directive may assist Member
States in further improving the sharing of best practices with regard
to identifying beneficial owners and monitoring paying agents and
economic operators. This could help foster a climate of mutual trust.
(5) The answers received from Member States suggest that the
lack of a specific obligation in the Directive to provide for and apply
sanctions for non-compliant economic operators has not prevented
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most of them from extending their domestic system for sanctions to
such economic operators. However, this issue will be examined more
closely in order to explore whether including a specific provision in
the Directive could ensure that Member States were more consistent
in applying sanctions.
(6) The answers to the questionnaire also suggest that Member
States have followed different approaches to determining whether
paying agents should be considered ‘established’ in their territories.
This is likely to be remedied by the new Article 1a in the latest
compromise text for the amending Directive, which contains a set of
useful criteria for establishing the place of effective management of
entities and trusts and other legal arrangements.
(7) Member States’ different approaches to applying the ‘paying
agent upon receipt’ mechanism and to the treatment of trusts are
clearly linked to the shortcomings of the current text of Article 4(2)
of the Directive. The extensive amendments included in the latest
compromise text for the amending Directive and the addition of an
indicative list in Annex III should provide more clarity on this issue.
(8) Member States are invited to comment on the report and to
provide any further information that may assist the Commission in
preparing its second review on the functioning of the Directive by
the end of 2011.
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