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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ 

 

Πληθυσμός  

Ο πληθυσμός της Ανδόρας το 2016 ήταν 78.264 κάτοικοι, εκ των οποίων περίπου το 

ήμισυ, 36.575, είναι οι Ανδορανοί. Οι υπόλοιποι προέρχονται κυρίως από την Ισπανία 

(49%), την Πορτογαλία (25%) και τη Γαλλία (8%), οι οποίοι έφθασαν στη χώρα κυρίως 

μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1960 και του 1990. Για ένα μικρό διάστημα τεσσάρων 

χρόνων, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η μετανάστευση σταμάτησε και ξεκίνησε εκ 

νέου μετά το 1998, όμως με βραδύτερο ρυθμό συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο 

μετανάστευσης.  Η μεταναστευτική ροή σταμάτησε ξανά το 2009-2010, λόγω της διεθνούς 

οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε και την Ανδόρα.  

Από το 2014, τόσο το εγγεγραμμένο ποσοστό όσο και το εκτιμώμενο ποσοστό του 

πληθυσμού, ξεκίνησαν να καταγράφουν μία ανοδική τάση, η οποία είχε θετικές επιπτώσεις 

στο οικονομικό πλαίσιο.  

Όσον αφορά το ποσοστό της γεννητικότητας, είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο, ενώ και τα ποσοστά γάμου, είναι σχετικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι πολύ χαμηλότερο από 

τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ποσοστά, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί, σε μεγάλο βαθμό, 

από την επιλογή πολλών μεταναστών να επιστρέφουν στη χώρα προέλευσής τους μετά 

την συνταξιοδότησή τους. Ως εκ τούτου, οι αναλογίες νεανικού (έως 14 ετών) και 

μεγαλύτερου πληθυσμού (65 ετών και άνω) στη χώρα, είναι χαμηλότερες συγκριτικά με 

τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού της 

χώρας είναι 40,3 έτη που και πάλι είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.   

Οικονομία 

Οι οικονομικές δραστηριότητες της Ανδόρας επικεντρώνονται κυρίως στον τομέα των 

υπηρεσιών. Ο τουρισμός και το εμπόριο είναι οι δύο βασικοί τομείς της οικονομίας της 

χώρας. Ο τουρισμός, ποικίλει ανάλογα με την εποχή του χρόνου ενώ υπολογίζεται ότι 8 

εκ. τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα, με την πλειοψηφία αυτών να προέρχεται από την 

Ισπανία και την Γαλλία. Ως εκ τούτου, η οικονομική ανάπτυξη της  Ανδόρας, εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες και, πιο συγκεκριμένα, από την οικονομική 

κατάσταση των δύο γειτονικών χωρών.   

Ένας από τους στρατηγικούς τομείς της χώρας είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο 

οποίος συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της, καθώς το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στο 
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επίκεντρο. Επισημαίνεται ότι ο χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός τομέας 

αντιπροσωπεύει περίπου το 21% του ΑΕΠ της χώρας. Επίσης, με διαχειριζόμενα 

περιουσιακά στοιχεία, ύψους 45.434 εκ. ευρώ το 2016 και εξαιρετικό δείκτη φερεγγυότητας 

και ρευστότητας, έχει ως αποτέλεσμα την καλή απόδοση του χρηματοπιστωτικού τομέα 

και την εδραίωση του, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις ξένες αγορές.  

Η οικονομία της Ανδόρας επηρεάστηκε τα τελευταία χρόνια από τις διάφορες σημαντικές 

συμφωνίες που υπογράφηκαν με αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης 

και από σημαντικές διεθνείς συμφωνίες οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ.  Προς το παρόν, η 

Ανδόρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγουν συνομιλίες για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

εγχώρια αγορά της ΕΕ. Επίσης, η χώρα φιλοδοξεί να γίνει μέλος του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Η συμμετοχή της στο ΔΝΤ θα δώσει μεγαλύτερη 

σταθερότητα και αξιοπιστία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ανδόρας, ενώ θα υπάρχει 

και η δυνατότητα δανεισμού, αν χρειαστεί. 

Η διαδικασία της διεθνούς εναρμόνισης της χώρας οδηγεί σε ένα νέο κοινωνικοοικονομικό 

πλαίσιο, στο οποίο οι ξένες επενδύσεις και η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της Ανδόρας 

θα αποτελέσουν τους νέους πυλώνες για την οικονομία. Ο νέος νόμος περί ξένων 

επενδύσεων που τέθηκε σε ισχύ το 2012 και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν πρόσφατα 

με τα κράτη της ΕΕ για φορολογικά ζητήματα, επιβεβαιώνουν τη συνεχή πρόοδο της 

Ανδόρας προς τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου με πολλές ευκαιρίες, τόσο για 

επενδύσεις όσο και για οικονομική ανάπτυξη. Η ACTUA είναι ο οργανισμός προώθησης 

επενδύσεων της Ανδόρας για κάθε ξένο που επιθυμεί να ασκήσει επιχειρηματικές 

δραστηριότητες σε αυτήν. 

Το ΑΕΠ της Ανδόρας το 2016 ανήλθε σε 2.584,1 εκ. ευρώ, αύξηση της τάξεως του 1,9% 

σε σύγκριση με το 2015 (2.535,1 εκ. ευρώ).  Η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται στην  αύξηση  

που παρατηρήθηκε στον τομέα της γεωργίας (+ 0,5%), του κατασκευαστικού τομέα (+ 

1,2%) και των υπηρεσιών (+ 1,4%), ενώ, αντίθετα, η βιομηχανία σημείωσε πτώση -1,1%. 

Αναλυτικότερα, ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί το 88,8% του ΑΕΠ, 

παρουσίασε θετική πορεία που οφείλεται στη βελτίωση των δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με το εμπόριο και τον τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο υποτομέας του εμπορίου, 

των ξενοδοχείων και της τροφοδοσίας, των μεταφορών, των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του + 4,4%.  Η τάση του υποτομέα της 

δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών και προσωπικών 

υπηρεσιών, παρουσίασαν αύξηση +0,7%, η οποία, ωστόσο, ήταν μικρότερη από εκείνη 

του 2015 (+1,5).  
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Αγορά Εργασίας 

Ο υψηλός βαθμός των τριτογενών δραστηριοτήτων στην οικονομία και, κυρίως στον τομέα 

του τουρισμού, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ευέλικτων συνθηκών απασχόλησης και 

εποχιακών θέσεων απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το στοιχεία του 2016, 

το 45% των εργαζομένων είναι υπάλληλοι και το 6% επιχειρηματίες ή 

αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που είναι άνεργο, είναι αρκετά 

χαμηλό, στο 2%.  

Ο αριθμός των εργαζομένων στην Ανδόρα, για το 2016, ήταν 36.604. Οι σημαντικότεροι 

τομείς δραστηριότητας είναι: οι υπηρεσίες (87,4%), ο κατασκευαστικός τομέας (7,7%) και η 

βιομηχανία (4,4%), ενώ ο πρωτογενής τομέας αντιπροσωπεύει μόλις το 0,5% των 

εργαζομένων. Σημαντικός είναι ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα του εμπορίου 

(23,9% του συνόλου των εργαζομένων), στις δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με 

τον τουρισμό, όπως τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες εστίασης (12,8%) και στις  

δραστηριότητες στον κοινωνικό τομέα (εκπαίδευση, υγεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες), 

οι οποίες αντιπροσωπεύουν από κοινού το 14,3% του συνολικού αριθμού των 

εργαζομένων στην Ανδόρα. 

Στη χώρα λειτουργεί υπηρεσία εργασίας που αποτελεί μία δωρεάν δημόσια υπηρεσία. 

Σκοπός της είναι η προώθηση και η πραγματοποίηση της εργασιακής διαμεσολάβησης, 

στο πλαίσιο της ποιοτικής αλλά και ποσοτικής αντιστοίχησης της προσφοράς και της 

ζήτησης που αποστέλλεται στην υπηρεσία και η παροχή στην κυβέρνηση επαρκών 

πληροφοριών σχετικά με θέματα προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ώστε να είναι σε θέση 

να εκπληρώνει τα καθήκοντά της και να πραγματοποιεί τους στόχους που θέτει στα 

ζητήματα της απασχόλησης και την κοινωνικής ένταξης.  

Η κυβέρνηση ορίζει τον κατώτατο μισθό κάθε χρόνο. Για τη διαμόρφωσή του, η συνήθης 

πολιτική που ακολουθείται είναι να λαμβάνεται υπόψη ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του 

προηγούμενου έτους.  

Δημόσιος Τομέας 

Ο δημόσιος τομέας της Ανδόρας αποτελείται από την κεντρική κυβέρνηση, επτά τοπικές 

κυβερνήσεις (καθεμία για τις επτά ενορίες στις οποίες χωρίζεται η χώρα), το σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης της Ανδόρας (CASS), τους ημιδημόσιους οργανισμούς, τους 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τους δημόσιους επενδυτές της κυβέρνησης.   

Η κύρια πηγή κρατικών εσόδων είναι ο έμμεσος φόρος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 

66,3% του συνόλου των μη χρηματοοικονομικών εσόδων. Τα έσοδα από τον άμεσο φόρο 

αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των νέων μορφών φόρου που 
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άρχισαν να εφαρμόζονται το 2012. Έτσι, το ποσοστό αυτό για το 2016 αυξήθηκε στο 

18,9% των συνολικών μη χρηματοοικονομικών εσόδων. 

 Όσον αφορά στις δαπάνες, η κυβέρνηση δαπανά περίπου 88% των μη 

χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων στις τρέχουσες δαπάνες (προσωπικό, 

κατανάλωση αγαθών, υπηρεσίες, μεταφορές κ.λπ.). Τα υπόλοιπα δαπανώνται για 

πραγματικές επενδύσεις (10,7%) και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (1,4%). 

Εξωτερικός Τομέας 

Το εξωτερικό εμπόριο είναι πολύ σημαντικό για τις οικονομικές δραστηριότητες της 

Ανδόρας, ιδίως ο όγκος των εισαγωγών. Η εγχώρια ζήτηση εξαρτάται έντονα από τις ξένες 

αγορές, ενώ ο σχετικά χαμηλός συντελεστής στάθμισης της βιομηχανίας στην οικονομία 

της Ανδόρας σημαίνει πολύ χαμηλότερο όγκο εξαγωγών. Ως αποτέλεσμα, η  Ανδόρα 

παρουσιάζει υψηλό εμπορικό έλλειμμα και πολύ χαμηλό δείκτη κάλυψης των εξαγωγών. 

Οι δύο κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ανδόρας είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Στις αρχές της 

δεκαετίας του '90, οι δύο αυτές χώρες είχαν παρόμοιο μερίδιο των εξωτερικών εμπορικών 

ροών της Ανδόρας, αλλά τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία 

εμφανίστηκαν πιο δυναμικές από εκείνες της Γαλλίας, ανατρέποντας την ισορροπία προς 

την Ισπανία.  

Επιχειρήσεις 

Η Ανδόρα διαθέτει 8.051 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν συνολικά 36.604 

εργαζόμενους. Οι υπηρεσίες αποτελούν το πιο σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο της 

χώρας (85,4% των επιχειρήσεων και 87,4% των εργαζομένων για το 2016), το ποσοστό 

του οποίου είναι υψηλότερο σε σύγκριση με αυτό όλων των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών 

χωρών.  Οι επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό τομέα αποτελούν το 7,9% των συνολικών 

επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι σε αυτές το 7,7% του συνόλου των εργαζομένων. Από 

την άλλη πλευρά, μικρός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

τομέα της βιομηχανίας και στον πρωτογενή τομέα.  

Αγροτικός τομέας 

Η γεωργία αποτελεί έναν από τους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας της χώρας. 

Βασίζεται στην παραγωγή καπνού και στην εκτροφή ζώων, τα οποία αποτελούν δύο 

βασικά στοιχεία για τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος και του τοπίου της Ανδόρας και 

αποτελούν ένα από τα στοιχεία που ελκύουν τους τουρίστες, προσφέροντας με αυτόν τον 

τρόπο, ισχυρή στήριξη στον τομέα των υπηρεσιών.  

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε μία σειρά πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα, με 

τη στήριξη του δημόσιου, για τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και την 
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εισαγωγή νέων καλλιεργειών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της γης. Επί του 

παρόντος, στην Ανδόρα αναπτύσσονται πολλά προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. Παρόμοια περίπτωση είναι αυτή της πατάτας, του κρασιού, του 

μελιού, του κρέατος αλόγου, των φρούτων και των λαχανικών. Στην Ανδόρα, σε 

δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, συγκαταλέγονται 232 επιχειρήσεις, στις οποίες 

απασχολούνται 171 εργαζόμενοι, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 2,9% του συνόλου των 

επιχειρήσεων και το 0,5% του συνόλου των εργαζομένων.  

Βιομηχανία 

Ο βιομηχανικός τομέας αποτελεί ένα μικρό μέρος της οικονομίας της Ανδόρας. 

Περιλαμβάνει μόλις το 3,8% των επιχειρήσεων της χώρας και σε αυτόν απασχολούνται το 

4,4% των συνολικών εργαζομένων. Η παραδοσιακή βιομηχανία στοχεύει κυρίως στην 

εγχώρια αγορά. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ανδόρα, τα τελευταία χρόνια, 

αναπτύσσεται ένας βιομηχανικός τομέας με υψηλή προστιθέμενη αξία και σαφώς διεθνή 

προοπτική. Από τις 303 βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ανδόρας, υπάρχουν τρεις 

βιομηχανίες εξόρυξης και επτά μονάδες παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού, φυσικού 

αερίου και νερού, ενώ οι υπόλοιπες είναι βιομηχανίες μεταποίησης. Μεγαλύτερη 

δραστηριότητα υπάρχει στις βιομηχανίες καπνού, οι οποίες απασχολούν το 14,8% του 

συνόλου των εργαζομένων στον βιομηχανικό τομέα και οι βιομηχανίες τροφίμων και 

ποτών, οι οποίες απασχολούν το 14,6% του συνόλου των εργαζομένων στον ίδιο τομέα. 

Υπηρεσίες 

Η γεωγραφία και το κλίμα της Ανδόρας, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρώτων υλών και 

ενεργειακών πόρων, έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα 

δραστηριοτήτων.  Οι υπηρεσίες αποτελούν τον σημαντικότερο τομέα της οικονομίας της 

χώρας, που καλύπτει το 85,4% του συνόλου των επιχειρήσεων και το 87,4% του συνόλου 

των εργαζομένων. Οι σημαντικότερες δραστηριότητες του τομέα είναι το εμπόριο, με 

27,4% των εργαζομένων και το 28,6% των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και τα 

ξενοδοχεία και τροφοδοσία που καλύπτουν το 14,7% και 12,4% αντίστοιχα. Άλλη 

τριτογενής δραστηριότητα, με σημαντικό μερίδιο στη συνολική απασχόληση στον κλάδο, 

είναι η δημόσια διοίκηση (13,5%). Επίσης, η επιχειρηματική διάρθρωση του τομέα των 

υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από την υπεροχή των μικρών επιχειρήσεων. Το 81,2% των 

επιχειρήσεων έχει πέντε ή λιγότερους εργαζόμενους και μόνο το 3,6% απασχολεί 

περισσότερους από 25 εργαζόμενους.  

Τουρισμός 

Ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή εσόδων της Ανδόρας. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 

τουρισμού, το οποίο ειδικεύεται στις χειμερινές δραστηριότητες, λόγω του ορεινού 

εδάφους, ενώ υπάρχουν σημαντικές εισροές τουριστών και τις άλλες εποχές. Το 2016 
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επισκέφθηκαν  την Ανδόρα 8 εκ. τουρίστες. Το 64,9% επισκέφθηκαν αυθημερόν τη χώρα 

και δεν διανυκτέρευσαν σε αυτή, ενώ το υπόλοιπο 35,1% έμειναν τουλάχιστον ένα βράδυ. 

Οι χώρες προέλευσης των τουριστών είναι κυρίως η Ισπανία και η Γαλλία.  

Εμπόριο 

Η Ανδόρα είναι γνωστή για την αγορά της, χάρη στα περίπου 1.400 καταστήματα που 

υπάρχουν σε αυτήν, στην ποιότητα των προϊόντων της και στις ανταγωνιστικές τιμές. 

Ακόμη, υπάρχει ευέλικτο ωράριο λειτουργίας και ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τα περισσότερα καταστήματα βρίσκονται στην πρωτεύουσα Ανδόρα λα Βέγια και στα 

σύνορα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους, χωρίς να 

καταβάλλουν φόρους ή δασμούς στο τελωνείο, εφόσον τα προϊόντα προορίζονται για 

προσωπική χρήση.  

Το εμπόριο αποτελεί τη δραστηριότητα που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό 

εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών, απασχολώντας το 23,9% του συνόλου των 

εργαζομένων στη χώρα. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

του εμπορίου αντιπροσωπεύουν το 24,4% των συνολικών επιχειρήσεων της χώρας. 

Κυρίαρχες στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στον τομέα του εμπορίου είναι οι μικρές 

επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν πέντε ή λιγότερο εργαζόμενους, σε ποσοστό 80,3%, 

ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 25 εργαζόμενους 

αντιπροσωπεύουν μόλις το 2,7%.   

Χρηματοπιστωτικός τομέας 

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Ανδόρας είναι ένας από τους κύριους πυλώνες της 

οικονομίας της. Ο συγκεκριμένος τομέας διαθέτει συνολικά 5 τραπεζικούς ομίλους,  7 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται επενδυτικά προγράμματα, 5 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία και 27 

ασφαλιστικές εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ανδόρας 

προχώρησε σε σταθερές ρυθμιστικές αλλαγές που συμβαδίζουν με το διεθνές πλαίσιο, 

όπως η εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν τη διαφάνεια, μέτρα για διεθνή αμοιβαία 

δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 

καθώς και τη νομοθεσία στο πλαίσιο της Νομισματικής Συμφωνίας σε θέματα τραπεζικής 

και χρηματοοικονομικής ρύθμισης.  

Η προσαρμογή του τομέα στους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κανονισμούς, η ανάπτυξη των 

προτύπων φορολογικής διαφάνειας στα πλαίσια του ΟΟΣΑ και η ενοποίηση του νέου 

ανδορανού φορολογικού πλαισίου, θα επιτρέψει στην χρηματοπιστωτική αγορά της 

Ανδόρας να ανταγωνιστεί με άλλες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.                                                         



          
   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 
 

 

Πηγές 

http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Andorra%20en%20Xifre

s_ang.pdf 

www.govern.ad 

www.mae.ad  

https://atlas.media.mit.edu/en/  

https://knoema.com/  

https://www.indexmundi.com  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Eπικεφσλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Andorra%20en%20Xifres_ang.pdf
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Andorra%20en%20Xifres_ang.pdf
http://www.govern.ad/
http://www.mae.ad/
https://atlas.media.mit.edu/en/
https://knoema.com/
https://www.indexmundi.com/

