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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Obsah neuveden

binj

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Andorrské knížectví (Principat d'Andorra, Principauté d'Andorre, Principado de Andorra).

Stručná charakteristika politického systému

Andorra je parlamentní spoluknížectví.

Zákonodárný orgán

Jednokomorová Generální rada (Consell General) má 28 členů, volených na 4 roky. Poslední (sedmé od přijetí Ústavy)
parlamentní volby proběhly 1. března 2015. Vítězem voleb se opět stala středo-pravá strana Demokraté pro Andorru
(DA), která vládla i v předchozím období.

Výkonný orgán

Vláda v čele s předsedou M.I. Sr. Antoni Martí Petit.

Politické strany
• vládní Andorští demokraté (DA)

Opoziční a nevládní strany:

• Andorrská liberální strana (PLA)
• Sociálnědemokratická strana (PS)
• Sociální demokracie a pokrok
• Andorra za změnu (APC)
• Andorští zelení (Vd'A)
Hlava státu (jméno, kompetence)
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Funkci hlavy státu formálně vykonávají Francie a Španělsko, konkrétně francouzský prezident a španělský biskup ze La
Seu d'Urgell, Výkonná i zákonodárná role je plně v kompetenci Andorry a odráží se v její plné mezinárodněprávní
subjektivitě.

V Andoře samotné mají obě hlavy státu své místodržící.

Složení vlády
• předseda vlády (Cap de Govern) – Antoni Martí Petit
• ministr financí – Jordi Cinca Mateos
• ministr zahraničních věcí – Gilbert Saboya Sunyé
• ministr sociálních věcí, spravedlnosti a vnitra – Xavier Espot Zamora
• ministryně státní správy a administrativní reformy – Eva Descarrega García
• ministr turistiky a obchodu – Francesc Camp Torres
• ministr školství a vysokých škol – Eric Jover Comas
• ministr pro teritoriální záležitosti – Jordi Torres Falcó
• ministr zdravotnictví - Carles Alvarez Marfany
• ministryně pro životní prostředí, zemědělství a udržitelnost – Sílvia Calvó Armengol
• ministryně kultury, mládeže a sportu – Olga Gelabert Fábrega

Bližší informace včetně aktualit lze nalézt na portále andorrské vlády: http://www.govern.ad/

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Rozloha: 468 km
2

• Počet registrovaných obyvatel: 78 264
• Hustota na km

2
: 167 obyvatel/km

2

• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 39,8 tis.
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 5,26
• Průměrný věk: 41 let
• Náboženské složení: 99,1 % katolíků
• Naděje dožití: 82,8 let (zdroj: CIA World Factbook)

Věková struktura:

• 0–14 let: 14,3 %
• 15–64 let: 71,6 %
• nad 65 let: 14,1 %

2012 2013 2014 2015 2016

Andořané 34 417 34 989 35 412 35 750 36 138

Španělé 20 320 20 070 20 301 20 577 20 652

Portugalci 11 229 10 809 10 699 10 697 10 300

Francouzi 3 794 3 695 3 753 3 890 3 946
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Ostatní 6 846 6 535 6 784 7 100 7 228

Celkem 76 246 76 098 76 949 78 014 78 264

Údaje k 17.4.2017
Zdroj: Dpto. Estadística, Gobierno Andorra

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Andorra je tradičně zemědělský stát, v poslední době však tvoří HDP především sektor služeb (turistika, bankovnictví) a
obchod.

V letech 2012-2014 se na růstu andorrské ekonomiky negativně podepsala hospodářská krize ve Španělsku, na jehož trh
je Andorra tradičně velmi silně navázána. Spolu s postupným ozdravováním španělské ekonomiky se i výhledy
andorrského hospodářství následně zlepšily a poměrně optimistické odhady panují i vůči roku 2016. V roce
2015 andorrská ekonomika opět po několika zpomalených letech rostla (+0,4%), ovšem oproti roku 2014 se výrazněji do
negativních čísel propadla inflace. Mezi hlavní sektory, které v roce 2015 blokovaly růst cen, patřilo předně potravinářství
(včetně nápojů a tabákových výrobků), dále doprava a elektřina/voda/plyn.

V roce 2016 sice andorrská ekonomika rostla pomaleji, než se původně očekávalo (cca 0,4%), ovšem vládě se podařilo
pokračovat v konsolidaci státního rozpočtu a aplikaci legislativních reforem, které andorrskou ekonomiku otevírají více
světu. Klíčové bylo uzavření dohody o zamezení dvojího zdanění se Španělskem či zavedení daně z příjmu fyzických osob
- Andorra tím splnila požadavek EU a otevřela cestu k zahájení jednání o přístupové smlouvě.

Standards & Poor ve svých analýzách k Andoře upozorňuje na stále panující zranitelnost bankovního sektoru (v kontextu
jeho významné role pro tvorbu HDP) a kladně hodnotí konsolidaci vládní ekonomické politiky a poslední daňové reformy.
Během let 2017-2018 očekává S & P další zlepšení ekonomické situace země a stabilizaci státního rozpočtu, zejména v
důsledku uvedených daňových změn a posílení vazby na trhy EU.

Andorra nepatří k zemím, které by se potýkaly s problémem vysoké nezaměstnanosti: pracovní trh sice během roku 2016
prokázal meziroční nárůst, ovšem procento nezaměstnaných je stále hluboce pod průměrem EU. Tento trend se
odhaduje i pro rok 2017.

2012 2013 2014 2015 2016

HDP (v milionech
EUR)

2 508 2 512 2 580 2 525 2 535

HDP per capita (v 35 102 34 975 34 969 35 786 35 341
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eur)

Reálný růst HDP
(%)

-1,6 0,1 0,8 0,4 0,4*

Inflace (v %) 1,1 0,0 -0,1 -0,9

Nezaměstnanost 1,5 1,6 1,2 1,0 2,7

Minimální mzda 952 962 962 962 976

Zdroj: Departamento de Estadística andorrské vlády

* odhad ke květnu 2017

I přesto, že od roku 2008 se meziročně HDP na hlavu v běžných cenách snižuje, je dle statistik OECD Andorra stále
z hlediska kupní síly HDP mezi prvními zeměmi na světě a vysoko nad průměrem EU. V roce 2016 byla minimální mzda
stanovena na 976,- euro.

Sektor Podíl na HDP*

Zemědělství 0,5

Průmysl (včetně výroby a distribuce energie) 5,1

Stavebnictví 5,8

Obchod 16,4

Hoteliérství 7,8

Doprava, skladování a komunikace 6,2

Finanční služby 22,2

Realitní a podnikové služby 16,4

Veřejná správa, školství a zdravotnictví 13,8

Ostatní aktivity 5,8

* údaje v procentech, platné k 17.5.2017
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Nejvíce se na tvorbě HDP (až 80 %) podílí terciální sféra, především turistika, dále finanční a bankovní služby, obchod.
Průmysl, hlavně zpracovatelský, se podílí 12 %.

Průmysl

Průmysl Andorry je zanedbatelný (představuje náplň činnosti cca 4,1% firem), především se jedná o zpracovatelský (tabák)
a o výrobu nábytku. Dále nápoje, textil, potravinářské produkty, přesné strojírenství, optické přístroje a elektrospotřebiče a
konečně i umělecká reprografická výroba.

Stavebnictví

Stavebnictví představovalo v devadesátých letech a v počátku 21. století důležitý sektor andorrského průmyslu, který těžil
z potřeby země odpovědět na turistickou poptávku výstavbou kvalitních turistických (zejména lyžařských) komplexů.

Cca od roku 2007 se však tento sektor potýká s recesí danou obecnou ekonomickou situací v Evropě a také snížením
turistické poptávky koncem daného desetiletí. Dosud stavebnictví neobnovilo výrazný růst - v posledních dvou
letech počet existujícícm firem stagnuje nebo mírně klesá.

Zemědělství

Zemědělství je ovlivněno nadmořskou výškou, obdělávaná plocha tvoří pouze cca 4% celkové rozlohy. Pěstuje se téměř
výhradně tabák, dále se jedná o chov dobytka, koní a ovcí.

V říjnu 2013 se Andoře podařilo oficiálně při EU registrovat „andorrské telecí maso“ jako výrobek s lokální ochrannou
značkou (IGP). Jedná se o speciální druh dobytka, „Raça bruna d'Andorra“ – „Andorrský hnědý skot“.

Služby

Služby jsou náplní činnosti 84,5% andorrských firem, jedná se o zásadní položku andorrské ekonomiky, přičemž klíčovou
položkou jsou zde služby obchodního rázu. Dle výsledků dostupných k dubnu 2016 se meziročně za rok 2014 rozrostly
zejména firmy v oblasti finančních a realitních služeb a dále (mj. na základě státní podpory) služby vzdělávací.

Značně vyspělý je bankovní sektor - viz kapitola 1.6.

Významnou část HDP země generuje sektor turistiky (zejména lyžařské, ale taktéž nákupní). V roce 2016 se meziročně
navýšil počet turistů o 4,9% na 2,775 milionů osob, přičemž se zemi daří lákat zejména solventní turisty: více než 2/3
ubytovaných si zvolilo tří až pětihvězdičkové hotely. Zároveň meziročně narostl také počet výletníků (cizinců, kteří
v Andoře nepřespali), a to meziročně o 2,6 %.

Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Andorra disponuje kvalitní pozemní infrastrukturou, v roce 2016 došlo k mírnému meziročnímu navýšení počtu
zaregistrovaných nových vozidel o 0,4 % (celkový počet dosáhl k prosinci 2013 výše 3.852 vozů). V říjnu 2015 vláda
oznámila, že vyčlenila 1,2 milionů euro na projekt posílení pozemního spojení s Francií. Tento projekt počítá s celkovým
rozpočtem 4,7 milionů euro, zbývající částku pokryje Francie a fondy EU.

V lednu 2015 bylo oficiálně dokončeno opětovné zprovoznění letiště v La Seu d'Urgell, za tímto účelem vznikla
společnost Air Andorra, jež během roku 2015 zprovoznila některé spoje do Barcelony, Toulouse, Lisabonu, Madridu,
Málagy a na Mallorku a Ibizu. Kromě toho vláda v roce 2015 potvrdila projekt na výstavbu heliportu v hlavním městě
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Andorra la Vella. Nově postavený heliport má zejména posílit spojení se Španělskem, zajišťovat mj. dvakrát týdně
transport do Barcelony a dále pravidelnou trasu (minimálně dvakrát týdně) do/z Toulouse ve Francii. Spuštění komerčních
letů je plánováno na 2017.

Energetika

Andorra naprostou většinu své energie dováží. Energetický mix sestává zejména z ropy a uhlí. Andorrská vláda v
roce 2016 realizovala celostátní program Renova, v rámci nějž přidělila celkem 1,350 milionu euro na 230 projektů
investic do oprav budov tak, aby byly méně energeticky náročné a aby mohly v maximální míře využívat vlastní
generátory obnovitelné energie. Projekt mj. využívá státní subvence, úvěrové úlevy a hypoteční podpory (z čehož 85% na
obytné domy a 15% na kancelářské prostory) a 15,2 milionů euro na výhodné úvěry po dobu následujících 5 let.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

V roce 2015 se díky provedení daňových reforem podařilo příjmy státního rozpočtu radikálně navýšit (meziročně + 39%),
což zajistilo pozitivní rozpočtovou bilanci. V roce 2016 se vládě podařilo, mimo jiné díky příjmu z nově zavedené daně z
příjmu fyzických osob, udržet rozpočet v rovnováze.

Státní rozpočet v roce 2016 sledoval tyto priority: snížit výdajovou stranu pokračujícím omezením dotací regionálním
administrativám a snížením výdajů na chod státní správy, zachovat dotace pro sociální politiky, snížit (veřejný i zahraniční)
dluh, investovat do rozvoje ekonomiky a jejího přiblížení standardům EU, pokusit se opětovně nastartovat růst krizí
oslabených sektorů (stavebnictví...), konsolidovat zavedené daňové reformy.

2013 2014 2015 2016 2017*

Příjmy 972 663 568 587 789 875 847 861 909 650

Výdaje 972 634 568 587 789 870 847 861 909 650

Saldo rozpočtu 0,0 -1,0 5,0 0,0 0,0

Zdroj: Statistický úřad Andorry
* Odhad dle schváleného rozpočtového zákona.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

V letech 2013 až 2015 se vládě podařilo snížit předtím narůstající státní dluh (z 38 % HDP v roce 2011 na 42 % v roce
2012, poté klesání až na 38,8 % v roce 2014). V roce 2015 se dluh snížil na 37,8%, menší snížení se dle předběžných
výsledků očekává i za rok 2016. Cílem vlády je státní dluh do konce roku 2017 dostat pod hranici 36 % HDP. V říjnu 2016
vydala ratingová společnost Fitch hodnocení andorrského dluhu a uznala jej jako stabilní (dlouhodobá perspektiva BBB a
krátkodobá F3 oproti F2 v roce 2015), v únoru 2017 dokonce svou klasifikaci přehodnotila na pozitivní.

V březnu 2015 oznámila andorrská vláda emisi státních dlouhodobých dluhopisů ve výši 100 milionů euro v důsledku
řešení krize jedné z pěti andorrských bank, Banca Privada d'Andorra (blíže viz kapitola 1.6.). Dluhopisy jsou dlouhodobé.
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Přehled platební bilance Andorra pravidelně nezveřejňuje. Země nemá centrální banku, ale její funkce plní Národní
andorrský institut financí.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor patří v Andoře k nejvyvinutějším a dodnes je zdrojem až 16 % bohatství země. Donedávna byla Andorra
jedním z daňových rájů a tak vklady ze zahraničí byly značné. Od r. 2009, kdy Andorra podepsala (na popud doporučení
Bruselu ohledně posílení regulovanosti bankovního sektoru a většímu otevření země vůči zahraničí) s Francií tzv.
Pařížskou deklaraci a s řadou států bilaterální dohody o výměně bankovních informací, už za daňový ráj považována není.
V roce 2011 dále Andorra podepsala s EU dohodu, která jí od roku 2013 umožňuje tisknout euro a celkově přibližovat
bankovní sektor evropským standardům.

Od 1.1.2017 je v platnosti dohoda o automatické výměně daňových informací, kterou musí dodržovat všechny
andorrské banky.

V Andoře působí pět bankovních domů: Andbank, Grup Crèdit Andorrà, MoraBanc, Vall Banc a BancSabadell
d'Andorra. Ty celkově operují až s 31,1 miliardami euro ročně. Plánované reformy i mezinárodní tendence směřující ke
globalizaci bankovního sektoru nasměrovaly dvě z andorrských bank (Andbank, Grup Crèdit Andorrà) k otevření svých
aktivit v zahraničí, zejména ve Španělsku.

Hlavní andorrskou bankou je Crèdit Andorra, která byla zároveň v roce 2013 oceněna jako nejlepší bankovní skupina
země a stala se první andorrskou bankou, jež se ocitla na prestižním seznamu nejoceňovanějších soukromých bank
Financial Times The Banker y PWM s cenou Global Private Banking Awards 2013. Porota ocenila zejména mezinárodní
úroveň banky (zastoupení v 10 zemích) a dále její stabilitu a dlouholetou silnou pozici na finančním trhu (likvidita 59,35 %,
solventnost 17,8 %). Crèdit Andorra nabízí služby obchodní soukromé banky pro Andorru i zahraničí, má pobočky mj. ve
Španělsku, Lucembursku, Švýcarsku, USA či v Mexiku.

Počátkem roku 2015 otřásla andorrským bankovním sektorem kauza Banca Privada d'Andorra (BPA), jejíž krize
vyvolaná obviněním amerických institucí z praní špinavých peněž zločinných organizací a následný bankrot ovlivnil také
klienty ve Španělsku, kde banka měla pobočku Banco Madrid. Andorrská vláda v dubnu 2015 oznámila, že vytváří špatnou
"banku" určenou k restrukturalizaci bankovních pohledávek (AREB), která převezme (zejména) toxické úvěry BPA, spojené
s jejími nečistými bankovními praktikami. Speciální fond ve výši 30 milionů euro, který měl napomoci stabilizaci
situace, financovaly zbývající čtyři andorrské banky. "Špatná banka" by dle plánů vlády zároveň měla zůstat i po vyřešení
krize BPA aktivní - jako možný nástroj pro budoucí případné problémy andorrského bankovního sektoru. Dle vládního
prohlášení tento krok umožnil vypořádat se s kauzou BPA, aniž by mohla negativně oblivnit ostatní bankovní entity země.

1.7 Daňový systém

Ratingové agentury v posledních letech podtrhovaly potřebu Andorry více spolupracovat v daňových otázkách
(minimálně) se sousedními zeměmi, nehovoře o pozitivním vlivu nově uzavřených dohod o výměně informací v daňových
otázkách a o zabránění dvojímu zdanění na zahraniční investice zemí, s nimiž Andorra dohody uzavřela. OECD
požadovalo, aby Andorra uzavřela dohodu o výměně daňových informací s minimálně 12 zeměmi, Andorra těchto dohod
uzavřela nakonec ke konci 2015 přes 20. S Francií pak uzavřela dohodu o zabránění dvojímu zdanění a v lednu 2015 tuto
dohodu uzavřela se Španělskem. Ve druhé polovině roku 2015 Andorra smluvní základnu dále rozšiřovala: podepsala
dohodu o výměně informací v daňových otázkách s Itálií a o zamezení dvojího zdanění se Spojenými arabskými emiráty,
Portugalskem a Lichtenštejnskem. Tyto posledně jmenované dohody by měly být ratifikovány během roku 2016. V
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únoru 2016 uzavřela Andorra s EU dohodu o fiskální transparentnosti, jež by měla zabránit daňovým únikům unijních
občanů na andorrském území.

Andorra i nadále prochází aplikací rozsáhlého procesu daňové reformy, jejímž cílem je přiblížit národní standardy normám
EU a otevřít zemi zahraničním investorům a obchodním partnerům. Součástí reformy je zavádění nových daní, a to
přímých i nepřímých, na základě doporučení EU a MMF.

Rezidentní firmy platí od roku 2012 v Andoře základní daň z příjmu 5 %, nerezidentní 10 %. Od ledna 2013 země také
zavedla jednotnou DPH ve výši 4,5 % a sníženou DPH 1 % (aplikována na některé základní potraviny, vodu, léky a
zdravotní služby).

V roce 2014 byla schválena definitivní podoba daně z příjmu fyzických osob, která se dosud týkala pouze nerezidentních
osob. Osoby s příjmem mezi 24 000 a 40 000 euro ročně odvádějí daň z příjmu ve výši 5 %, osoby pobírající větší částku
pak odvádějí 10 %.

Bankovní a finanční služby podléhají režimu 8% daně.

Detailní informace o andorrském daňovém systému lze (v katalánštině) nalézt na http://www.impostos.ad/
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2. Zahraniční obchod a investice
Obsah neuveden

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

v mil. EUR 2013 2014 2015 2016 2017*

Vývoz 74,5 73,7 80,6 90,8 24,2

Dovoz 1 128,1 1 175,2 1 168,5 1 226,1 321,1

Obrat 1 202,6 1 248,9 1 249,1 1 316,9 345,3

Saldo -1 053,6 -1 101,5 -1 087,9 -1 135,3 -296,9

Zdroj: Departamento de Estadística
*Údaj za období k 4.5.2017

Andorra z důvodů své rozlohy a struktury výroby tradičně vykazuje záporné saldo obchodní bilance: je závislá na dovozu
řady produktů a naopak vyváží pouze omezené množství výrobků. Velká část vývozu je navíc reexport.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Země 2016 2015

Španělsko 46,0 42,4

Francie 13,2 15,1

Norsko 4,7 3,0

Německo 3,8 0,6

Hongkong 2,2 2,4
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Čína 1,8 1,5

SAE 1,8 0,2

Chile 1,7 0,7

Itálie 1,3 2,3

Země 2016 2015

Španělsko 792,0 742,7

Francie 177,6 184,8

Čína 43,9 44,6

Německo 35,8 36,8

Itálie 28,0 24,6

Švýcarsko 19,4 19,5

Velká Británie 18,0 15,9

Nizozemsko 11,2 9,0

Portugalsko 10,8 8,4

*Data dle statistik a metodologie andorrské vlády
Zdroj: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp

Španělsko je pro Andorru v obou směrech (vývoz i dovoz) tradičně zásadním obchodním partnerem: obrat přesahuje 60
% celkového obchodu Andorry a meziročně pravidelně mírně stoupá. Kromě Číny tvoří většinu obchodních partnerů
Andorry země EU či evropské země (Švýcarsko, Norsko). Francie byla před cca deseti lety z hlediska svého vývozu do
Andorry na podobné úrovni jako Španělsko, snižující se tendence se dá zčásti vysvětlit rozhodnutím řady francouzských
podniků exportovat do Andorry prostřednictvím svých španělských poboček.

2.3 Komoditní struktura

Hlavními dovozními artikly jsou oděvní a obuvní výrobky (cca 12 %), potraviny (cca 13 %), paliva (cca 12 %),
farmaceutické výrobky (cca 10 %), průmyslová, strojní a přepravní zařízení (cca 15 %), elektromateriál (cca 7 %) a nápoje a
tabákové výrobky (cca 8 %).

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Andorra

11/24 http://www.businessinfo.cz/andorra © Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp
http://www.businessinfo.cz/andorra


V exportní rovině se z velké části jedná o reexport dovážených výrobků. Andorra exportuje zejména dopravní služby (cca
24 %), elektroniku (10 %), průmyslová zařízení (15 %), stavební služby a materiál (5 %) a šperky (cca 10,5 %).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V samotné Andoře neexistují zóny volného obchodu ani investiční parky. Z celního hlediska tvoří Andorra díky dohodě s
EU součást unijního prostoru volného obchodu.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Více než 70% přímých zahraničních investic pochází ze Španělska a Francie, hlavním cílem investorů je sektor obchodu a
služeb (realitních a turistických). Dle informací andorrské vlády se počet investičních projektů v zemi v roce 2016
meziročně navýšil o 9,8% a jejicih hodnota meziročně o 0,4% na částku 97,1 milionu euro. Podíl přímých zahraničních
investic na tvorbě HDP byl cca 3,8% (oproti 1,7 v roce 2015). Agentura zároveň vyzdvihuje pozitivní vliv nově uzavřených
dohod o výměně informací v daňových otázkách a o zabránění dvojímu zdanění na zahraniční investice zemí, s nimiž
Andorra dohody uzavřela. V červenci 2012 schválila andorrská vláda zákon o přímých zahraničních investicích s cílem
diverzifikovat ekonomickou základnu země a otevřít andorrský trh investorům.

Andorra má uzavřenu speciální dohodu o investičním režimu s Francií, Španělskem (obě z roku 2003) a Portugalskem
(2007). Koncem roku 2015 uzavřela země první plnohodnotnou dohodu o vzájemné ochraně investic, a to se Spojenými
arabskými emiráty.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Na základě zákona o investicích z roku 2012 se země otevřela zahraničním investorům a nabízí zajímavější podmínky pro
vstup kapitálu, vytvoření firmy apod.

Veškeré informace o investičních pobídkách včetně textu zákona o investicích a dále novinky z této oblasti naleznete na
portálu andorrské investiční a obchodní agentury Andorra Business a na portálu vládní agentury pro rozvoj investic a
ekonomiky Actua.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Andorra je členem Rady Evropy. Není členským státem EU, se kterou má od r. 1990 uzavřenu dohodu o měnové unii a od
r. 1991 dohodu o celní unii. Ta byla v mnohém nahrazena dohodou o spolupráci mezi ES a Andorrou z roku 2004
(vstoupila v platnost v r. 2005). Díky dohodě o obchodní spolupráci tvoří Andorra součást evropské zóny volného
obchodu, co se týče průmyslových výrobků.

Důležitým posunem v přibližování Andorry a EU bylo v únoru 2016 podepsání politického paktu mezi většinovou částí
andorrských poslanců a EU, jenž určuje další postup jednání o uzavření Asociační dohody EU-Andorra. Během roku 2017
se očekává zásadní posun ve vyjednávání této dohody.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Země EU tvoří (kromě Číny) zásadního partnera pro andorrský vývoz i dovoz. Španělsko, Francie, Německo či Itálie jsou
tradičními odběrateli, ovšem zejména dodavateli andorrské ekonomiky.

Obchodní vztahy se prohlubují také díky současné vlně vyjednávání a postupného uzavírání dohod o ochraně investic,
zabránění dvojího zdanění či o výměně informací v daňových záležitostech.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Andorra realizuje svou rozvojovou politiku s cílem efektivity a flexibility, jako její rámec považuje přijaté závěry v
Pařížské deklaraci a Akčním plánu Akkry.

Za rozvojovou spolupráci je zodpovědné Ministerstvo zahraničních věcí, které na danou kapitolu věnuje 17,5 % svého
rozpočtu. Kromě státní správy se na konkrétních projektech rozvojové spolupráce podílí řada andorrských nevládních a
neziskových organizací.

Sektorově rozvojová politika země sleduje tyto cíle: ochrana slabých vrstev obyvatelstva (zejména žen a dětí), správa
vodních zdrojů, udržitelný rozvoj, boj proti klimatickýcm změnám a podpora vzdělání.

Geograficky jsou priority rozmístěny následovně:

Prioritní skupina č. 1 (hlavní priorita): v Africe Burkina Faso, Kamerun, Etiopie, Gabon, Madagaskar, Mali a Středoafrická
republik; v Asii Kambodža a Filipíny; v Latinské Americe Kolumbie, Haiti a Dominikánská republika; v Evropě Bosna
Herzegovina a Kosovo.

Prioritní skupina č. 2 (střední priorita): v Africe Kapverdy, Maroko, Mozambik, Niger, RDC, Uganda, Rwanda, benin,
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Burundi, Komory, Guinea, Guinea-Bissau, Togo a Čad; v Asii Afghánistán, Kyrgyzstán a Nepál; v Latinské Americe Bolívie,
Salvádor, Guatemala a Nikaragua; v Evropě Moldavsko.

Prioritní skupina č. 3 (běžná priorita): ostatní země Iberoamerického summitu, Frankofonie a země uvedené na seznamu
organizací jako PNUD či Světová banka jako rozvojové.

Detailní informace k vládním programům rozvojové spolupráce lze nalézt na příslušných webových stránkách, včetně
plánu na projekty pro rok 2017:

http://www.exteriors.ad/en/multilateral-affairs-and-cooperation/international-cooperation-for-development
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obrat Vývoz Dovoz Saldo

2013 93,6 77,2 16,4 60,8

2014 69,7 52,7 17,0 35,6

2015 43,8 41,1 2,7 38,4

2016 53,6 46,7 6,9 39,8

2017* 8,8 8,3 0,5 7,8

*Údaje za období k 1-2/2017
Zdroj: MPO, ČSÚ

Andorra se v posledních letech pohybuje okolo 150. místa v českém zahraničním obchodu. V roce 2016 byla z hlediska
obratu na 154. místě.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)

85 Elektrické přístroje pro záznam zvuku,
TV obrazu

1 392

95 Hračky, hry a sportovní potřeby 405

84 Reaktory, kotle, mechanické nástroje 262

54 Umělé hedvábí 185
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70 Sklo a skleněné výrobky 168

63 Textilní výrobky 110

39 Plasty a plastové výrobky 83

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)

39 Plasty a plastové výrobky 2 535

84 Reaktory, kotle, mechanické nástroje 1 442

76 Chemické výrobky 1 047

85 Elektrické přístroje pro záznam zvuku,
TV

974

73 Výrobky ze železa a oceli 533

19 Přípravky z mouky, pečivo 89

90 Optické a chirugické přístroje 77

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)
62 Oděvy a doplňky mimo pletené 13 700
64 Obuv 8 396
61 Oděvy a doplňky pletené 6 075
24 Tabák, tabákové náhražky 3 164
42 Kožené, koženkové výrobky 2 473
93 Zbraně a střelivo 1 222
90 Optické, chirurgické přístroje 890
73 Výrobky ze železa a oceli 885
44 Dřevo a dřevěné výrobky 608

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)
62 Oděvy a doplňky mimo pletené 17 564
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61 Oděvy a doplňky pletené 7 659
64 Obuv 4 847
42 Kožené, koženkové výrobky 4 550
24 Tabák, tabákové náhražky 3 684
87 Motorová vozidla 1 920
73 Výrobky ze železa a oceli 1 261
90 Optické, chirurgické přístroje 945
93 Zbraně a střelivo 920

Zdroj: Statistiky ČSÚ
Komoditní struktura česko-andorrské obchodní výměny se meziročně v posledních letech nijak výrazně nemění.
Vzhledem ke snaze andorrské vlády modernizovat energetickou síť z pohledu efektivnosti a posílení podílu obnovitelných
zdrojů se jako potenciálně zajímavý nový sektor českého vývozu může jevit právě energetika, inovace, technologické
novinky a patenty.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

S Andorrou neexistuje zásadní obchodní výměna v oblasti služeb. Andorra nabízí dobrou základnu pro provozování
telekomunikačních a počítačových služeb, české firmy ji však dosud nikterak nevyužívají.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Dle informací ZÚ nefunguje v Andoře žádná joint venture české firmy, ČR v zemi nemá žádné významné investiční
aktivity.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových
záležitostech.

Podepsána 11. června 2013. Dohoda upravuje spolupráci orgánů obou smluvních stran v oblasti daní, umožňuje získání
příslušným orgánem veškerých informací potřebných ke stanovení, výběru a vymáhání daní. V návaznosti na splnění
ratifikačních procesů na obou stranách je smlouva v platnosti ode dne 5. června 2014.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nerealizuje v Andoře žádný projekt zahraniční rozvojové spolupráce, ohledně strategie rozvojové spolupráce
uplatňované andorrskou vládou viz kapitola 3.3.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vzhledem k malé rozloze země a s tím související relativně drahé ceně půdy je těžko představitelný rozvoj exportních a
investičních aktivit spojených s vytvářením platformy pro průmyslovou výrobu apod. Naopak jako stále zajímavější se jeví
některé specializované oblasti služeb, jako např. marketing, online prodejní kanály, servisní telefonní linky, konzultační
aktivity, zejména v oblasti duševního vlastnictví. Zároveň na váze získávají zahraniční aktivity v sektoru vědy a výzkumu,
pro něž andorrská vláda vytváří vstřícné podmínky.

Aktuální sektorové příležitosti pro Andorru

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

Hlavní veletržní akcí je každoročně Feria Andorra la Vella, která je zaměřena na turistiku, volný čas a sporty. V roce 2017 se
bude konat ve dnech 27.-29.10.2017.

Kromě toho se sporadicky konají menší veletrhy (gastronomický, vinný apod.), které jsou vypisovány nepravidelně.

Kalendář veletrhů lze sledovat na http://www.portalferias.com/ferias-andorra/p65/
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k tomu, že andorrský trh je malý, není třeba předpokládat výrazné výdaje na propagační aktivity, naopak je
však třeba dbát na to, aby klienti odcházeli spokojení: nejlepší reklamou je stále doporučení přátel.

Pro dobré uplatnění doporučujeme prezentace výrobků i jejich označení realizovat ve španělštině či francouzštině –
nápisy na obalech v katalánštině budou vítaným gestem a mohou napomoci zájmu běžného spotřebitele.

Využití vhodně vybraného místního zástupce je výhodou, zejména jedná-li se osobu znající terén a místní zvyklosti.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Díky celní unii s EU uplatňuje Andorra stejné celní podmínky jako unijní země. Pro zboží pocházející z členských zemí EU
při dovozu na své území Andorra neuplatňuje clo pro položky celního sazebníku č. 25-97. Naopak položky
1-24 (především zemědělské výrobky) dohodou pokryty nejsou a clo ve formě spotřební daně se u nich tudíž při vstupu
na andorrské území uplatňuje. Tento poplatek se pohybuje mezi 0 a 3 %, v případě dovozu některých živých zvířat,
tabákových výrobků či vybraných nápojů je procento vyšší.

Ohledně celní franšízy se k roku 2016 množství na osobu u vybraných produktů pohybuje následovně:

1kg kávy

200 g čaje

1,5 l alkoholických nápojů nad 22°

3 l alkoholických nápojů pod 22° a perlivého vína

5 l vína
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300 cigaret nebo 150 doutníků

Další průmyslové výrobky: do 900 euro pro osoby starší 15 let/ 450,- euro pro osoby mladší 15 let

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Veškeré aktuální informace k systému zřizování společnosti či k odkoupení již existující firmy lze nalézt na:

• Andorra-Business.com - zřízení společnosti
• Andorra-Bussiness.com - odkoupení firmy

Informace o možnostech zřízení obchodní společnosti ve zjednodušeném (urychleném) režimu lze v katalánštině nalézt
na odkazu Ministerstva turistiky a obchodu.

Další doplňující informace o náležitostech zřízení firmy a podnikání lze nalézt na stránkách andorrské obchodní komory.

Pro zápis nově vznikající firmy do obchodního rejstříku jsou k roku 2016 platné tyto jednorázové poplatky:

s.r.o.: 957,77 euro

a.s.: 1.394,76 euro

OSVČ: 401,70 euro

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Mezi hlavní veletržní akce roku patří každoročně vládou organizovaný veletrh Feria d´Andorra la Vella, který se bude
konat ve dnech 21.-23.10.2016 v hlavním městě a bude mít opět velmi širokou škálu témat: turistika, volný čas, sportovní
aktivity, zdravý životní styl, obnovitelné energie, automobilový průmysl. Plánuje se účast cca 150 andorrských i
zahraničních podniků, asociací, řemeslných výrobců, neziskových organizací a dalších vystavovatelů. Přehled plánovaných
veletrhů lze sledovat v aktualizované podobě.

Hlavní město disponuje kvalitním a moderním kongresovým palácem, který je možno v případě zájmu českých firem
využít pro uspořádání kongresů, konzultací či výstav apod.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Otázkou ochrany duševního vlastnictví, včetně průmyslových známek a patentů, se zabývá vládní Agentura ochranných
známek OMPA (Oficina de Marques del Principat d'Andorra).

6.6 Trh veřejných zakázek
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Veřejné zakázky nejsou v Andoře centrálně uváděny na jednom místě, státní podniky i vláda je vypisují zpravidla na svých
webových stránkách (v případě vlády přímo v sekci Aktuality) - viz např. specializovaná kapitola Telecomu:

https://www.andorratelecom.ad/web/guest/peticions-oferta-publiques

Radnice města Andorra publikovala profil dodavatelů, lze jej podrobně prostudovat na níže uvedené adrese:

https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/controlPrincipalPublico?accion=ACCION_SELECCIONAR_ORGANO&idorgano=470

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Andorra nepatří mezi země, které by prokazovaly riziko ohledně platební morálky či ochrany investic. V případě
obchodního sporu je možno se obrátit na některou z mezinárodních advokátních kanceláří specializovaných na
obchodní právo, které sídlí většinou v hlavním městě Andorra la Vella, např.

• Commercial and Corporate Law
• Lawyers Andorra

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Při důležitějším obchodním jednání je vítána znalost španělštiny, nebo francouzštiny (katalánština není vyžadována). Na
vyšší manažerské úrovni je znalost perfektní angličtiny poměrně běžná, nicméně španělština či francouzština jsou vždy
preferovány, aby mohli další obchodní komunikaci vést i ostatní zaměstnanci, kteří si v cizím jazyku již nemusí být tak jistí.

U středoevropského partnera se předpokládá dochvilnost, ačkoliv k případnému zpoždění jsou Andořané velmi tolerantní.
Stejně tak se očekává, že pozdní příchod andorrského partnera nebude chápán jako nezdvořilost.

Velkou roli hlavně rovněž první dojem, vystupování a oblečení, na které si Andořané velmi potrpí. Vhodně působí dobře
padnoucí oblek z kvalitní látky sladěný s košilí a kravatou. Důležitou „maličkostí“ jsou kvalitní (a hlavně perfektně čisté)
boty.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Čeští občané mohou do Andorry vstupovat a pobývat na jejím území bez víz jako turisté až 90 dnů. V dalších ohledech je
Andorra z hlediska bezpečnosti standardní evropskou zemí bez větších rizik, naopak je známá přetrvávající velmi nízkou
mírou pouliční a drobné kriminality.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
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Pro zaměstnávání občanů z ČR platí stejná pravidla jako pro zaměstnání všech cizinců: je nutno získat po zajištění
pracovního místa pracovní povolení, které vydává Ministerstvo vnitra. Jejich počet se řídí každoročně definovanými
kvótami.

Následně je třeba se zaregistrovat u andorrské sociální správy, která vydá doklad o pokrytí základního sociálního a
zdravotního zabezpečení.

Bližší informace o všech nezbytných krocích lze nalézt v anglické verzi webových stránek Andorrské obchodní komory.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Evropský průkaz zdravotního pojištění v Andoře neplatí. Zásadně proto nedoporučujeme cestovat do Andorry bez
sjednaného cestovního zdravotního pojištění. V případě, že budete ošetřeni nad rámec cestovního pojištění, budete platit
veškeré náklady na místě.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Andorra je v působnosti Velvyslanectví České republiky pro Španělské království a Andorru se sídlem v Madridu.

Embajada de la República Checa
Avenida Pío XII, 22 - 24
28016 Madrid
Tel.: +34 91 353 18 80
Fax: +34 91 353 18 85

Konzulární oddělení
Tel.: +34 91 353 18 96-7
Fax: +34 91 353 18 98
E-mail: madrid@embassy.mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/madrid
Stálá služba v mimopracovní době: tel. 699 982 307
Pracovní doba velvyslanectví je od 8:00–16:30 (pondělí až pátek), úřední hodiny konzulárního oddělení pro veřejnost jsou:
10:00–12:00 (pondělí až středa), 10:00 - 14:00 (čtvrtek). Po pracovní době, v průběhu víkendu a o svátcích je v provozu
stálá konzulární služba a také záznamník s instrukcemi pro naléhavé případy.

Český honorární konzulát sídlí na této adrese:

Honorární konzulát pro Andorrské knížectví
Consolat Honorari de la República Txeca
Carrer del Fener 11-13, Edifici Eland Unió 1-4
AD500 Andorra la Vella
Principat D'Andorra
Tel.: +376 862 800, fax:+376 863 141
E-mail: andorra@honorary.mzv.cz
Honorární konzul: p. Joan Torres Puig
úřední hodiny: úterý v sudé týdny, 17:00–19:30
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7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Andorru spravuje na MZV ČR Odbor států jihovýchodní Evropy (OJVE): Tel: 224 183 197.

Na MPO ČR Andorru spravuje Odbor zahraničně ekonomických politik.

Z dalších institucí (CzechTrade, CzechTourism, CzechInvest) žádná v Andoře nesídlí ani ji přímo nespravuje.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Policie: 110
• Rychlá lékařská pomoc: 116
• Hasiči: 118

7.4 Internetové informační zdroje

• Andorrská vláda www.govern.ad
• Ministerstvo zahraničních věcí www.mae.ad
• Pracovní trh www.treball.ad
• Andorrská obchodní komora www.ccis.ad
• Zahraniční investice www.actua.ad
• Zahraniční obchod www.duana.ad
• Turistiské informace visitandorra.com, www.turisme.ad
• Sociální správa www.cass.ad
• Oficiální věstník www.bopa.ad
• Statistické údaje www.estadistica.ad
• Muzea a památky www.museus.ad
• Deník Andorra www.diariandorra.ad
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