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Argentina
Forma d’Estat: República federal presidencial

Capital: Buenos Aires

Idioma oficial: Espanyol 

Població: 44 milions d’habitants (2018) 

Moneda: Peso argentí (ARS)

Tipus de canvi:  1 EUR = 49,95 ARS (31/05/2019) 
1 USD = 44,77 ARS (31/05/2019) 

PIB: 518 milers de milions $ (0,6% del PIB mundial)

PIB per capita: 11.627 $ (20.537 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 119 millor país del món de 190  
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Catòlica: 88% 



Argentina

Previsions
econòmiques

•  Argentina segueix immersa en una complicada 
situació econòmica. Després de la recessió del 
2018, l’ajustament macroeconòmic que està 
efectuant el país continua el 2019, per la qual 
cosa es preveu que l’economia torni a caure. El 
2020-2021, amb el gruix de l’ajustament fiscal 
i monetari efectuat i els desequilibris macro-
econòmics més continguts, s’espera que l’eco-
nomia torni a créixer, tot i que a un ritme més 
moderat. Amb tot, la conjuntura és molt incer-
ta, tant pel que fa a l’efectivitat de l’ajusta-
ment planejat com a la situació política (vegeu 
el següent apartat), i la probabilitat que la sor-
tida de la recessió es prolongui no és menor.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
econòmica

•  Argentina s’ha compromès a efectuar un ajus-
tament macroeconòmic ambiciós, que combi-
na un esforç fiscal important i un notable en-
duriment de les condicions monetàries. Aquest 
ajustament es fa en el context de l’ajuda eco-
nòmica de l’FMI (per una suma de 57.000 mi-
lions de dòlars). La consolidació fiscal aconse-
guida el 2018 va ser significativa, com també 
ho serà la del 2019, sempre que es compleixen 
els objectius fixats (en el passat, els anys elec-
torals van tendir a mostrar una relaxació en 
aquest àmbit, fet pel qual considerem que la 
probabilitat de desviar-se de les metes fiscals 
no és baixa).
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•  Malgrat l’import de l’ajuda de l’FMI, la cober-
tura de les necessitats de finançament extern 
continua sent un front obert, ja que la sortida 
de capitals podria incrementar-se gràcies a la 
incertesa electoral, especialment si s’agreugen 
els deutes sobre la capacitat de complir amb 
els objectius pactats amb l’FMI. Atès el calen-
dari de venciments amb l’FMI, és gairebé se-
gur que es renegociarà algun esquema finan-
cer addicional amb el Fons, esquema que 
podria comportar nous compromisos de refor-
ma estructural.

•  Es preveu que la inflació comenci a remetre 
des dels elevats nivells actuals els pròxims 
temps a causa de la combinació de: i) els efec-
tes de la forta tensió monetària, ii) la menor 
translació de la depreciació del peso als preus 
dels béns importats i iii) la contracció del con-
sum, que redueix la pressió pel costat de la 
demanda. Així i tot, els nivells a finals de l’es-
cenari 2019-2021 no seran gaire inferiors als 
de la mitjana de l’última dècada.



Argentina

Condicions 
financeres

•  La combinació de la recessió econòmica i 
l’elevada inflació està implicant una notable 
davallada del crèdit i el deteriorament de la 
morositat (tot i que es partia de nivells molt 
reduïts). Pel que fa al nivell de capitalització, 
després d’un augment del consum de capital 
en la part central del 2018, s’ha recuperat; 
una pauta similar a la que ha seguit la rendi-
bilitat. En termes generals, la situació bancà-
ria es pot considerar relativament estable a 
causa de la combinació d’una àmplia liquidi-
tat, finançament sòlid al sector i compromís 
del Govern per recolzar els grans bancs, si fos 
necessari.
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Perspectives 
a llarg termini

•   Sense reformes estructurals profundes, Argen-
tina seguirà tenint un creixement a llarg ter-
mini significativament inferior al d’altres socis 
regionals. Per bé que la demografia es troba 
en una fase de maduresa una mica més eleva-
da que la resta d’Amèrica Llatina (més envelli-
da i amb un creixement poblacional menys di-
nàmic), els factors institucionals (corrupció, 
qualitat democràtica, estat de dret i seguretat, 
fonamentalment) són el principal llast per a la 
creació de prosperitat a llarg termini.  
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•   L’acord amb l’FMI ajudarà, en última instàn-
cia, a contenir les necessitats financeres del 
Govern, alhora que afavorirà que el deute pú-
blic es canalitzi en una trajectòria sostenible. 
En aquest context, l’augment del deute ex-
tern que es va produir entre el 2015 i el 2018 
–període en què es va doblar (en percentatge 
del PIB)– hauria d’entrar en una fase de con-
solidació, si bé sense que s’abandonin zones 
considerades de risc per a una economia 
emergent. 

•  Per incrementar el creixement potencial a llarg 
termini, és crucial que les autoritats avancin 
decididament en les reformes estructurals que 
permetin impulsar el creixement de la produc-
tivitat, entre les quals destaquen les que millo-
ren l’eficiència de l’economia, com ara la pro-
moció de la competència al mercat de béns i 
serveis i la flexibilització del mercat laboral. 
Així mateix, el país haurà d’atacar la corrupció, 
disminuir les distorsions del sistema tributari i 
eliminar les barreres a la inversió i el comerç 
internacional encara existents. 

Situació  
política

•  Les eleccions presidencials de l’octubre del 
2019 són una font d’incertesa elevada, atès 
que es produeixen en un context de costos 
econòmics i socials apreciables per a l’electo-
rat. Les enquestes disponibles suggereixen 
pràcticament una situació d’empat tècnic en-
tre la candidatura de Mauricio Macri, que per-
segueix la reelecció, i l’alternativa d’Alberto 
Fernández. Si en el moment del vot s’ha mate-
rialitzat la caiguda de la inflació que es pre-
veu, les opcions per a l’actual president millo-
raran sensiblement.  

•  Després de les eleccions, i al marge del resul-
tat, l’element fonamental és fins a quin punt 
el Govern resultant podrà dotar-se de la credi-
bilitat suficient davant dels mercats. Aquesta 
regeneració de la confiança depèn, en última 
instància, de si la renovació de l’ajuda de l’FMI 
s’efectua en un context sense confrontacions i 
de si la política econòmica es manté en les co-
ordenades de rigor que es van establir el 2018.



Argentina

Risc  
país

Riscos

PUNTS FORTS
• Potencial del mercat intern.  
•   Teixit empresarial ampli.  
• Sector bancari solvent i líquid.   

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES
•   Baix creixement de la productivitat.
•  Infraestructures insuficients i de baixa qualitat.
•  Nivell baix de competència en alguns sectors.
•  Nivell elevat de corrupció, incertesa política, 

jurídica i social.
•  Baixa inclusió financera.

Sectors 
principals

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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EXPORTADORS

•  Residus, cereals, vehicles, greixos i olis vege-
tals i animals, i fruites, llavors i grans. 

IMPORTADORS

•  Vehicles, maquinària, electrònica, combusti-
bles minerals i plàstics.   
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Espanya
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1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
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4. Entorn
financer
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SUBPILARSPILARS

Indica que el país té “grau d’inversió”. 

Indica que el país no té “grau d’inversió”. 

Ràting Última  
modificació Perspectiva

B 12/11/18 Estable

B2 29/11/17 Estable

B 7/11/18 Negativa

CURT TERMINI

•  Enduriment de les 
condicions financeres globals -            +

•  Més inflació   -            +
•  Inestabilitat social  

pels ajustaments   -            +
•  Incompliment  

de les metes fiscals   -            +

LLARG TERMINI

•  Liberalització econòmica  
insuficient -            +

•  Manca de millora  
institucional -            +

•  Inversió en infraestructures  
inadequada  -            +

Classificació del risc  
del crèdit de l’OCDE 

(de 0 a 7, essent 0 el millor)

6
7



Argentina

Inversions La inversió estrangera no rep un tractament di-
ferenciat, sinó que està subjecta a les mateixes 
càrregues i als mateixos incentius que les em-
preses nacionals. 
Per a la protecció dels inversors estrangers hi ha 
acords bilaterals referits a inversions amb 60 
països; controvèrsies registrades per la CNUCYD; 
organismes que ofereixen assistència en cas de 
desacord (la Cambra de Comerç Internacional, 
la Cambra de Comerç Argentina i el Centre In-
ternacional d’Arranjament de Diferències Rela-
tives a Inversions). Així mateix, l’Argentina és 
membre de l’Organisme Multilateral de Garan-
tia d’Inversions (MIGA) des del 1992.
Pel que fa als tràmits relatius a la inversió es-
trangera, aquesta gaudeix de llibertat per esta-

blir-se. Tots els sectors de l’economia estan 
oberts a les inversions estrangeres, que es ba-
sen en una situació d’igualtat respecte de les 
inversions nacionals. El règim d’inversions és un 
règim liberal. Les inversions estrangeres no se 
sotmeten a cap autorització o declaració, inde-
pendentment de l’import o l’activitat que es 
duu a terme, fins i tot en cas de prendre la par-
ticipació majoritària d’una empresa local. No hi 
ha cap intenció de declarar, no hi ha declara-
cions ni sol·licituds per a autoritzacions especí-
fiques, excepte per a projectes grans per als 
quals calgui un acord amb el ministeri compe-
tent.

A l’Argentina, el règim impositiu està format 
per tributs estatals, provincials i municipals. En 
l’àmbit federal, els principals tributs aplicables 
a les persones jurídiques són l’impost als 
guanys (IAG) i l’impost sobre el valor afegit 
(IVA). Per la seva banda, els principals impostos 
provincials són l’impost sobre els ingressos 
bruts, l’impost als segells i l’impost immobilia-
ri. En l’àmbit local, els municipis apliquen, fo-
namentalment, taxes sobre els serveis públics 
que presten i impostos específics d’una quan-
tia menor. Pel que fa als impostos sobre les so-
cietats, els residents i no residents reben un 
tracte fiscal semblant. Les empreses no esta-
blertes s’han de registrar per a l’IVA o IIBB si 
proporcionen subministraments imposables a 
l’Argentina. La taxa estàndard d’impost corpo-
ratiu (societats anònimes, SRL, comanditàries) 
és del 35%. Els impostos sobre les vendes 
s’apliquen a escala provincial, a la ciutat de 
Buenos Aires i en alguns municipis; general-
ment, és una taxa d’entre el 3% i el 5% dels 
ingressos bruts. Es poden aplicar taxes més al-
tes a determinats serveis en algunes provínci-
es. Les activitats industrials solen estar-ne 
exemptes o subjectes a taxes menors. Es cobra 
una taxa per transaccions financeres del 6% 
sobre dèbits i crèdits a comptes corrents. De la 
quantitat cobrada a crèdits, el 0,2% es pot 
prendre com a pagament avançat de l’ingrés 
gravable o impost sobre la renda mínim supo-
sat, la qual cosa dona lloc a una taxa efectiva 
del 0,4% i, per tant, a una taxa de l’1% en un 
cicle de cobrament/pagament complet. Es co-
bra un impost per segellament de l’1% per 
l’execució formal de documents públics i pri-
vats, com ara contractes, actes notariades o 
pagarés. Aquesta taxa arriba al 2,5% o al 4% 
en el cas de les vendes immobiliàries. Quant als 
impostos al consum, la taxa general de l’IVA és 
del 21% sobre la quantitat neta de transacci-
ons. Hi ha alguns serveis públics, com ara 

l’electricitat, l’aigua, el tractament d’aigües 
residuals o les subsidiàries de telecomunicaci-
ons, que estan subjectes a una taxa del 27%. 
Els béns d’equipament o producció, el trans-
port públic, la carn, les verdures fresques, 
l’allotjament, els interessos sobre préstecs ad-
quirits per institucions financeres argentines, 
alguns béns de propietat i d’equipament, dia-
ris i revistes estan subjectes a una taxa d’IVA 
del 10,5%. Les exportacions de béns i serveis 
no estan gravades. No s’aplica l’IVA del 21% a 
turistes estrangers que programin el viatge a 
l’Argentina amb una targeta de crèdit estran-
gera o per mitjà d’una transferència bancària 
feta fora de l’Argentina. Els subministraments 
exempts d’IVA inclouen educació, llibres, 
transport internacional i certs productes de 
primera necessitat, com ara aigua i llet per a 
compradors qualificats. La taxa d’IVA s’aplica 
al preu de venda. La inscripció de l’IVA és ne-
cessària per a (a) societats o altres entitats jurí-
diques que inicien activitats imposables a l’Ar-
gentina; i (b) particulars que tinguin un volum 
d’ingressos anuals imposable superior a 
300.000 ARS de mercaderies i superior a 
200.000 ARS per serveis. Les declaracions d’IVA 
s’han de presentar cada mes. Quant a les im-
portacions, l’IVA es calcula i es paga amb drets 
de duana. Les entitats s’han de registrar per a 
l’IIBB si proporcionen subministraments impo-
sables a les seves activitats empresarials; no hi 
ha cap límit de facturació. L’impost sobre els 
ingressos bruts és un impost provincial que 
s’aplica a particulars autoocupats sobre els 
seus ingressos nets. La taxa mitjana és del 4% 
a la capital federal (la ciutat de Buenos Aires) i 
s’apliquen taxes semblants a les diverses pro-
víncies. Els professionals que no duen a terme 
la seva activitat com a empresa estan exempts 
de l’impost sobre la renda brut a la ciutat de 
Buenos Aires. L’impost es paga a l’hora de pre-
sentar les declaracions fiscals mensuals.

Fiscalitat



Argentina

Establiment SOCIETAT LOCAL
Les formes jurídiques de les empreses a l’Ar-
gentina són les següents: l’empresa uniperso-
nal és una empresa individual. El nombre de 
socis o accionistes és d’una persona, no hi ha 
capital mínim ni màxim i l’empresari té la res-
ponsabilitat de respondre dels deutes de l’em-
presa amb els béns personals. La societat anò-
nima (SA): el nombre de socis o accionistes és 
d’un mínim de dos accionistes, el capital mí-
nim és de 12.000 pesos argentins i almenys el 
25% del capital s’ha de destinar a la creació 

de l’empresa. A més a més, hi ha d’haver equi-
libri en el termini dels dos anys següents. La 
responsabilitat dels socis està limitada a la 
quantitat aportada. Les corporacions s’han 
d’incorporar a un instrument notarial regis-
trat. No hi ha cap restricció pel que fa a la re-
sidència o nacionalitat dels accionistes; tan-
mateix, si l’accionista és una empresa 
comercial estrangera, primer haurà de regis-
trar-se en el Registre de Comerç.

SUCURSAL / OFICINA DE REPRESENTACIÓ
Una sucursal o oficina de representació, que es 
crea quan una empresa estrangera estableix 
una sucursal a l’Argentina, no implica la creació 
d’una entitat jurídica. Encara que calgui regis-
trar una sucursal en el Registre Públic de Co-
merç corresponent al seu domicili, les lleis que 
en governen l’existència i la validesa són princi-
palment les lleis del país d’origen de l’empresa. 
Una sucursal pot dur a terme totes les activitats 
a les quals es dedica la seu central de l’empresa, 
en nom de la mateixa seu central, per mitjà  
de la persona designada com a representant de 
l’empresa. Com a principi general, els actius  
de tots els negocis estrangers (és a dir, el valor 
total del capital de la seu central, i no només el 
capital que assigna la seu central a la sucursal 

ubicada a l’Argentina) estan subjectes a la res-
ponsabilitat de totes les transaccions que faci la 
sucursal.
Els comptes de la sucursal s’han de mantenir se-
parats de les operacions de la seu central i els 
seus estats financers s’han d’arxivar periòdica-
ment en el Registre de Comerç. La sucursal l’ha 
de gestionar un representant legal a qui s’hagi 
concedit una autoritat administrativa i judicial 
àmplia (que pot ser limitada en determinades 
circumstàncies) per tal de garantir que els afers 
i les transaccions de negoci de tota la sucursal 
s’administrin de manera eficient. Les sucursals 
estan subjectes a la supervisió del Registre de 
Comerç corresponent i han de complir els ma-
teixos requisits que les corporacions.

ZONA FRANCA
Actualment, a l’Argentina hi ha nou zones 
franques operatives, dues en procés de licita-
ció, dues en procés d’elaboració de plecs, una 

de preadjudicada, set d’adjudicades, dues de 
revocades i una en procés de reglamentació.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
Les joint ventures, associacions entre dues o 
més persones jurídiques que comparteixen re-
cursos, know-how, interessos i responsabilitats 
per desenvolupar un projecte, poden tenir dues 
formes:
1.  Empresa estrangera que s’associa amb una 

empresa de l’Argentina per crear una tercera 
empresa en la qual participen amb la compra 
d’accions i que serà l’encarregada de dur a 
terme el projecte.

2.  Empresa estrangera i empresa argentina que 
signen un contracte segons el qual cadascu-
na d’elles es compromet a aportar una sèrie 
de recursos per dur a terme el projecte objec-
te del contracte. En aquest cas, la joint ven-
ture no té personalitat jurídica pròpia inde-
pendent de la de les persones jurídiques que 
la formen.

Cal tenir en compte que, com que no hi ha con-
trols per al capital estranger, hi ha una repa-
triació lliure de capital, dividends i beneficis. 

ZONES FRANQUES
•  Zona franca de Tucumán.
•  Zona franca de Mendoza.
•  Zona franca de Córdoba.
•  Zona franca de Bahía Blanca.
•  Zona franca d’Amèrica.

•  Zona franca de Comodoro Rivadavia.
•  Zona franca de Río Negro.
•  Zona franca de Santa Fe.
•  Zona franca de General Pico.
•  Zona franca de San Luis.

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
L’Argentina, com que pertany a Mercosur, no té tractats de lliure comerç bilaterals, sinó que té 
tractats de lliure comerç com a part del bloc regional.

Condicions 
aranzelàries



Argentina

• Expoagro
• ExpoMEDICAL
• INTERSEC

• AgroActiva
• SIMATEX
• FIMAR

Fires clau

Webs  
d’interès

• Portal oficial de l’Estat argentí: https://www.argentina.gob.ar
• AFIP - Administració Federal d’Ingressos Públics: http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/
•  CAME - Confederació Argentina de la Mitjana Empresa: http://www.cta.org.mz
•  Cambra de Comerç de l’Argentina: http://www.cac.com.ar
•  Agència Argentina d’Inversions i Comerç Internacional: http://www.inversionycomercio.org.ar
•  Institut Nacional d’Estadística (INE): http://www.ine.gov.mz/
• Invierta en Argentina: http://www.inversiones.gov.ar
• Banc Central de la República Argentina: http://www.inversiones.gov.ar

Mitjans de  
cobrament i 
pagament

El Banc Central va establir una nova norma que 
deroga i modifica diverses traves que hi havia 
per operar en el mercat de canvis:
1. Per cobrar de l’exterior. Un altre dels canvis 
importants afecta aquells que exporten serveis, 
ja siguin persones físiques o empreses. Ara es 
poden cobrar aquests serveis en dòlars en un 
compte bancari local, amb un límit de fins a dos 
milions de dòlars al mes.
Abans era obligatori “liquidar” (canviar a pesos) 
i la conversió es feia d’acord amb un canvi que 
fixava el Banc Central i que era inferior al dòlar 

lliure. A més a més, s’havia d’anar personalment 
a presentar la documentació que justificava 
l’operació, com ara la còpia de les factures, per 
poder aconseguir els diners.
2. Per a la compra d’immobles. A més, el Banc 
Central va alliberar el límit de dos milions de dò-
lars per persona per a la compra de moneda es-
trangera en cas que es facin servir per pagar la 
compra d’un immoble. En aquest cas, l’operació 
s’ha de fer mitjançant un dipòsit o una transfe-
rència a un compte bancari del venedor.

L’oficina de CaixaBank més propera és la de Xile, que cobreix el país austral.
També us podeu adreçar als nostres Serveis Centrals mitjançant el telèfon (+34) 934 048 269.

CaixaBank
al país

Tot i que pertany a Mercosur, hi ha alguns pro-
ductes, com ara el sucre, els tèxtils, l’acer, els cot-
xes i les seves peces, que estan protegits amb 
restriccions duaneres, quotes o aranzels elevats.
Les empreses que volen convertir moneda local 
en moneda estrangera han de sol·licitar autorit-
zació a l’Administració Federal d’Ingrés Públic 
(AFIP). 

Per poder importar productes farmacèutics, in-
secticides i dispositius mèdics, entre d’altres, es 
necessita l’aprovació prèvia del Govern. Així ma-
teix, per als productes agrícoles, el bestiar i les 
plantes es necessiten certificats de salubritat 
emesos per una autoritat competent al país 
d’origen.

Condicions 
aranzelàries
(continuació)

CULTURA EMPRESARIAL
Els argentins tenen una autèntica cultura em-
presarial. Els moguts cicles econòmics que ha 
viscut el país al llarg de la història han contribuït 
a una visió dels negocis a curt i a mitjà termini. 
Per aquest motiu, el pensament general és fer 
inversions de manera immediata.
Com que els crèdits són gairebé inexistents o 
s’atorguen a un interès molt elevat, els em-
presaris locals s’estimen més invertir els seus 
propis fons. Per tant, no hi ha les mateixes cir-

cumstàncies que a Europa o als EUA. Els argen-
tins, sempre a la recerca de noves sortides i 
oportunitats, es mostren oberts i sovint reben 
persones de negocis de l’estranger. 
A l’hora del primer contacte, es recomana de-
manar cita amb almenys dues setmanes d’ante-
lació i no dubtar a tornar a confirmar-la tres 
dies abans. Cal evitar els mesos de gener i fe-
brer, que és quan se solen fer vacances. 

Negociació  
i protocol



Oficina de representació  
de Santiago de Xile
Alonso de Córdova 5670, Oficina 502
50159 Las Condes - Santiago de Xile 
Xile

Director: Raúl Carmona 
Tel. (+56) 2 2378 7685

CaixaBank  
al món

 Sucursals
 Oficines de representació
 Spanish Desks

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)


