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Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té 
un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar 
subjectes a canvis sense notificació prèvia. 

Data de tancament d’aquesta edició: Setembre 2019

Regne Unit
Forma d’Estat: Monarquia parlamentària

Capital: Londres  

Idioma oficial: Anglès   

Població: 66 milions d’habitants (2018)  

Moneda: Lliura esterlina (GBP)

Tipus de canvi: 1 EUR = 0,90 GBP (30/08/2019)   
             1 USD = 0,82 GBP (30/08/2019)

PIB: 2.828 milers de milions $ (2,2% del PIB mundial) 

PIB per capita: 42.558 $ (45.704 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 9 millor país del món de 190  
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Cristiana: 59% 



Regne Unit

Previsions
econòmiques

•  El creixement de l’economia britànica es va de-
saccelerar de forma marcada el 2018 i ho conti-
nua fent el 2019, en part a causa del menor di-
namisme exterior, però també com a 
conseqüència de la incertesa al voltant del pro-
cés del brexit. De cara al futur, les perspectives 
de l’economia britànica seguiran condicionades 
per l’evolució de les negociacions del brexit, pri-
mer, i per la futura relació amb la UE, posterior-
ment, per la qual cosa el ritme d’activitat es 
mantindrà modest. No obstant això, un mercat 
laboral en plena ocupació i una política monetà-
ria encara acomodatícia són factors de suport 
que han de contenir una hipotètica desaccelera-
ció excessiva de l’economia.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
econòmica

•  El Banc d’Anglaterra, després de reaccionar al 
referèndum del brexit de forma preventiva amb 
una política monetària més expansiva, va desfer 
el moviment de manera parcial i va apujar els 
tipus el 2017 i el 2018 pel repunt de la inflació i 
les millores del mercat laboral. Per als propers 
anys, el banc manté la visió que, sense un xoc 
profund sobre la demanda agregada (com una 
sortida desordenada de la UE), la situació de 
pràctica plena ocupació exigirà una normalitza-
ció gradual i limitada de la política monetària. 
No obstant això, atès el context d’elevada incer-
tesa interna i externa, i el to acomodatici de la 
Reserva Federal i del BCE, esperem que el banc 
mantingui una actitud cautelosa i no apugi els 
tipus d’interès fins al final del 2020.  
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•  Després d’uns quants anys d’austeritat, el Tresor 
britànic ha abandonat l’objectiu de tornar al 
superàvit l’any 2020 per seguir un pla que, con-
servant la sostenibilitat fiscal a llarg termini, li 
dona flexibilitat per implementar un lleuger es-
tímul fiscal a curt termini. Tot i així, això no im-
pedirà que la ràtio del deute públic sobre el PIB 
caigui de manera gradual durant els propers 
anys.

•  Malgrat que el dèficit per compte corrent s’ha 
reduït significativament en els darrers anys, es 
manté en nivells elevats i situa l’economia del 
Regne Unit en una posició de vulnerabilitat da-
vant canvis en el sentiment d’inversors interna-
cionals.

•  La inflació durant el període 2019-2021 es man-
tindrà en nivells continguts i propers a l’objectiu 
del 2% del Banc d’Anglaterra. Tot i així, mentre 
que el 2019 la moderació dels preus del petroli 
implicarà una petita baixada de la inflació, de 
cara al 2020, la inflació començarà a augmentar 
posicions de forma molt gradual, a mesura que 
l’impacte de menors preus energètics desapare-
gui i com a conseqüència d’unes pressions sala-
rials una mica més acusades. 



Regne Unit

Condicions 
financeres

•  L’endeutament de les llars s’ha reduït en relació 
amb els màxims a què es va arribar el 2008, però es 
manté en nivells històricament elevats (al voltant 
del 125% de la renda de les llars). En els últims 
anys, el ritme de creixement del crèdit s’ha mode-
rat a causa d’un enduriment lleu dels estàndards 
de concessió i del refredament del mercat immobi-
liari (en part derivat per l’efecte d’incertesa del 
brexit). El sector bancari està ben capitalitzat (la 
ràtio de capital CET1 se situava en el 15,2% al final 
del 2018) i es mostra en una posició forta per con-
tinuar donant suport a l’activitat. De fet, les proves 
d’estrès del 2018 del Banc d’Anglaterra van mos-
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trar que la banca britànica podria resistir xocs eco-
nòmics més severs que la crisi del 2008-2009, que 
podem entendre que serien els que es produirien 
en escenaris de brexit sense acord.  

•  El nivell elevat de deute extern del Regne Unit és 
degut, en gran part, al seu rol com a centre finan-
cer internacional. Tanmateix, un escenari de sepa-
ració poc amistosa amb la UE en què no hi hagi 
acord per al comerç de serveis podria situar el Reg-
ne Unit en una posició externa molt vulnerable, a 
més de generar inestabilitat econòmica i política 
en l’àmbit nacional.

Situació  
política

•  La incertesa entorn del procés de sortida de la UE 
ha augmentat amb Boris Johnson com a primer 
ministre, atès que el seu objectiu d’executar el 
brexit se suma a les dificultats ja existents per acor-
dar una estratègia de consens a la Cambra dels Co-
muns. En aquest context, el Parlament s’ha afanyat 
a aprovar una llei per bloquejar una sortida de la 
UE sense acord el 31 d’octubre (nova data del 
brexit). En concret, el Parlament podrà forçar el pri-
mer ministre Johnson a demanar una extensió de 
l’article 50 (i endarrerir el brexit fins al gener del 
2020) si l’acord de sortida de la UE no es ratifica 
abans del 19 d’octubre. Així, un brexit dur queda-
ria bloquejat, almenys a curt termini. Tanmateix, i 
malgrat que s’ha rebutjat la convocatòria d’elec-
cions anticipades, esperem que es convoquin al 
llarg dels propers mesos. En aquest sentit, un nou 

Parlament amb una majoria pro-brexit podria do-
nar suport a una futura sortida sense acord. 

•  En aquesta situació, és probable que la UE conce-
deixi al Regne Unit una altra extensió de l’article 
50, la qual cosa obriria un ampli ventall d’escenaris 
possibles: unes eleccions anticipades, un segon re-
ferèndum o un compromís entre partits per ratifi-
car un acord de sortida. Amb tot, la voluntat dins 
del Partit Conservador d’executar la sortida de la 
UE (amb acord o sense) no permet descartar una 
possible sortida desordenada.

•  En qualsevol cas, un cop concretats els termes en 
què es produirà la sortida, encara caldrà negociar 
i concretar la relació futura entre el Regne Unit i 
la UE.

Perspectives 
a llarg termini

•  La sortida de la UE comportarà costos econòmics per 
al Regne Unit, perquè inevitablement es reduiran o 
s’eliminaran alguns dels avantatges de comercialit-
zar sense fronteres (com ara vincles comercials, en 
cadenes de valor, i financers, així com fluxos migra-
toris). A curt termini, la magnitud i la profunditat de 
l’impacte dependran de com es produeix la sortida i 
de si s’estableix o no un període de transició durant 
el qual ambdues parts negociarien la seva relació 
futura. A llarg termini, els efectes econòmics del 
brexit dependran de com s’articuli la nova relació 
amb la UE, en particular pel que fa a les barreres 
comercials i a la circulació de persones.
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•  Un cop resolta la nova relació amb la UE, l’economia 
britànica hauria de tornar a avançar a ritmes similars 
als d’anys anteriors. El Govern haurà de dedicar una 
atenció especial als desequilibris existents, com ara 
l’elevat deute públic i el deute exterior. Així mateix, 
augmentar la baixa productivitat serà clau per dina-
mitzar l’economia. 



Regne Unit

Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

AA 24/06/16 Negativa

Aa2 22/10/17 Estable

AA 28/06/16 Negativa

CURT TERMINI

•  Sortida desordenada de la UE -            +
•  Més desequilibri exterior  -            +
•  Elevat endeutament  

de les llars  -            +
•  Bombolla en el sector  

immobiliari  -            +

Riscos

Sectors 
principals

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la 
Internacionalització 
Empresarial
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— Europa Occidental   — Regne Unit
(Mín. 0 - Màx. 100)

Top 
Relacions d’inversió  
amb Espanya
Gustos semblants  
als d’Espanya
Facilitat de desenvolupament 
de negoci

Bottom 
Estabilitat macroeconòmica
Estabilitat institucional
Distància, comunicacions  
i acords amb Espanya

2
67

LLARG TERMINI

•  Acord amb la UE  
poc favorable -            +

•  Guanys limitats  
de productivitat -            +

•  Infraestructures obsoletes -            +
•  Incertesa sobre  

el model d’Estat -            +

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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CDS* 5 anys (punts bàsics)  

Mitjana 2015-18 30/08/2019

* Credit default swap: mesura de risc país que reflecteix  
el cost d’assegurar l’impagament del bo sobirà.

PUNTS FORTS

•   Facilitat per fer negocis.  
•   Flexibilitat del mercat laboral. 
•   Eficiència del mercat de béns.   

  

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•    Inestabilitat política i institucional després del 
brexit.   

•    Pèrdua de productivitat.  
•    Baixa qualitat de les infraestructures.  

      

EXPORTADORS

•  Maquinària, vehicles, combustibles mine-
rals, metalls i pedres precioses, i productes 
farmacèutics.   

IMPORTADORS

•  Maquinària, vehicles, electrònica, combusti-
bles minerals, i metalls i pedres precioses.  

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

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

1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn financer 
i innovador

5. Estabilitat

POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS

PILARS SUBPILARS



Regne Unit

Inversions Al Regne Unit, la inversió estrangera directa 
per al 2015 ha estat de 39.532 milions de dò-
lars, una xifra que situa el país com a vuitè re-
ceptor del món. La majoria d’inversions estan 

associades al sector serveis (financers, profes-
sionals i empresarials). Els principals països in-
versors són: EUA, Països Baixos i França. 

Establiment SOCIETAT LOCAL
L’opció més popular per als inversors estran-
gers és la creació d’una societat de responsabi-
litat limitada, ja sigui com una empresa 
independent o com una filial d’una societat de 
propietat estrangera. El principal avantatge 
d’una societat limitada és que els accionistes 
tenen la responsabilitat de la seva part de les 
accions. També hi ha la societat limitada per 
garantia, en què cada membre de l’empresa es 
compromet a contribuir amb una quantitat 
d’actius de l’empresa (fórmula utilitzada per a 
clubs, associacions o altres organitzacions sen-
se ànim de lucre) i la societat pública limitada, 

en què les accions de l’empresa cotitzen en un 
mercat, com ara la Borsa de Londres. Una altra 
opció és la societat de responsabilitat il·limita-
da, en què tots els accionistes tenen responsa-
bilitat il·limitada. Altres formes menys 
habituals d’establiment de la societat són la 
societat comanditària simple, que té dos tipus 
de socis amb responsabilitats diferents, o bé 
l’associació de responsabilitat limitada (LLP), 
que proporciona els avantatges de la respon-
sabilitat limitada però permet als socis llibertat 
en l’organització interna i altres gestions prò-
pies d’una associació convencional.

UK ESTABLISHMENT
Terme utilitzat per unificar conceptes com 
“oficina de representació” i “sucursal”. Una 
empresa estrangera que vulgui treballar mit-
jançant aquestes dues figures s’ha de registrar 
com a “Establishment” al Registre d’Empreses 
(Companies House). Per fer-ho ha d’emplenar 
un formulari (OS IN01) amb les dades de l’em-
presa al Regne Unit, del director/a i secretari/

ària, a més dels noms i les adreces dels repre-
sentants permanents de l’empresa o la perso-
na resident al Regne Unit autoritzats per 
representar l’empresa. Cal que el formulari OS 
IN01 vagi acompanyat de còpies certificades 
dels documents de constitució i una còpia dels 
comptes més recents.

ZONA FRANCA
Al Regne Unit hi ha cinc zones franques: Liverpool Free Zone, Prestwick Airport Free Zone, Port 
of Sheerness Free Zone, Southampton Free Zone i Port of Tilbury Free Zone.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
L’establiment al Regne Unit mitjançant joint venture és possible, i les fórmules més utilitzades 
per a aquesta forma d’establiment són la societat limitada o les associacions.

Es considera el Regne Unit com un dels països 
del món amb més beneficis fiscals, tant indivi-
duals com per a empreses. L’impost de socie-
tats s’ha fixat en el 20% per a les petites em-
preses que tenen fins a 300.000 lliures de 
benefici, tot i que el Govern n’ha anunciat una 
retallada per sota del 15%. Cal distingir entre 
empreses residents, subjectes a impostos de 
societats segons els seus beneficis globals, i 
empreses no residents, que només estaran 
subjectes a impostos de societats en els seus 
ingressos en aquest país, així com per als seus 
ingressos imposables sobre actius utilitzats 
amb l’objectiu de fer un negoci o de conver-
tir-se en un establiment permanent. Si una 
companyia no resident duu a terme una activi-
tat d’inversió en relació amb una font d’in-
gressos al Regne Unit, es trobarà subjecta a 
l’impost sobre la renda. Una companyia resi-

dent al Regne Unit està subjecta als impostos 
d’aquest país si es funda al Regne Unit o, en 
cas contrari, si el seu lloc de gestió central i 
control es troba al país. L’impost sobre el valor 
afegit té un tipus general del 20%, però hi ha 
alguns grups de productes amb el 5% i el 0%. 
El 5% s’aplica, entre d’altres, a productes per a 
nadons com seients de seguretat, cotxets, etc., 
materials relacionats amb l’estalvi d’energia a 
les llars o edificis residencials, productes d’higi-
ene, etc. Els productes inclosos dins del tipus 
0% són, bàsicament, aliments, llibres, roba per 
a nadons, transports (caravanes, vaixells, etc.), 
construcció, habitatges. Estan exempts els ser-
veis financers, les assegurances, etc. Els impos-
tos especials recauen sobre determinats pro-
ductes, com els derivats del tabac, les begudes 
alcohòliques i el petroli.

Fiscalitat



Regne Unit

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Pel que fa a les duanes, els 27 estats perta-
nyents a la UE formen part del mateix territori. 
La simple definició d’unió duanera valida la no 
existència de barreres aranzelàries entre 

aquests països membres. S’aplica l’aranzel dua-
ner comú per als productes importats; un cop 
fet efectiu, les mercaderies poden circular lliu-
rement per tots els països de la UE. 

Condicions 
aranzelàries

ZONA FRANCA
Les mercaderies estan exemptes d’IVA i de drets 
i taxes d’importació. A les zones franques de la 
UE, les mercaderies es poden transformar 
d’acord amb el control duaner previ a la seva 
introducció al territori de la UE o amb el règim 
de perfeccionament actiu previ a la seva reex-
portació. En sortir d’una zona franca, la desti-

nació definitiva de les mercaderies és lliure. Si 
són reexportades, no paguen en cap cas drets 
aranzelaris ni impostos indirectes interns. Si, 
per contra, es decideix despatxar la merca-
deria de lliure pràctica, cal liquidar els corres-
ponents drets aranzelaris i impostos a la im-
portació del territori de destinació.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
El Regne Unit és un dels països que concedeixen preferències aranzelàries aplicant aranzel zero o 
aranzels reduïts als països beneficiaris (països menys desenvolupats).

CULTURA EMPRESARIAL
El tracte és formal i professional. Busquen resul-
tats a curt termini i només accepten una cita si hi 
estan realment interessats; el seu valor del temps 
és molt important. La cortesia i la disciplina han 

de ser sempre presents. No és essencial l’intercan-
vi de targetes de visita. És important també con-
trolar l’efusivitat i els comportaments excessius, ja 
que ells acostumen a mostrar-se molt reservats. 

Negociació 
i protocol

• Your Wedding Exhibition.
• Moving and Handling People.
• Surface Design Show.

• Olympia Beauty Show.
• The Franchise Show.

Fires clau

Webs  
d’interès

• Agència Tributària del Regne Unit  (HM Revenue & Customs): https://www.gov.uk/government/
organisations/hm-revenue-customs

• The London Chamber of Commerce (Cambra de Comerç de Londres): http://www.londonchamber.co.uk/
• Food Standards Agency: http://www.food.gov.uk/
• The Natural Environment Research Council (NERC): http://www.nerc.ac.uk/
• British Standards Institution: http://www.businesslink.gov.uk/
• HM Revenue & Customs (Impostos i Duanes): http://www.hmrc.gov.uk/
• Confederation of British Industries (CBI): http://news.cbi.org.uk/
• UK Trade & Investment | 1 More London Place | London SE1 2AF | Tel.: +44 (0) 7880054760.  

http://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment

Mitjans de  
cobrament  
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
En general es fa servir el pagament per transfe-
rència contra factura a 30-45 dies.
És il·legal que les companyies retinguin els pa-
gaments més enllà del temps pactat amb els 
proveïdors, raó per la qual se les considera bo-

nes pagadores. Un altre mitjà molt utilitzat és 
el crèdit documentari, que es podria fer servir 
perquè el venedor tingui més seguretat en el 
cobrament.

MITJANS DE PAGAMENT
Generalment s’utilitza la transferència, en la 
seva moneda o en euros, perquè és un mètode 
ràpid i eficaç. Una altra opció és també el crè-

dit documentari, sobretot quan no es coneix el 
client.

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
La lliura no acostuma a tenir grans fluctuacions enfront de l’euro. Tot i així, és recomanable la 
cobertura del tipus de canvi de les transaccions a futur.

A través de la sucursal de CaixaBank a Londres oferim finançament i serveis per a empreses al 
Regne Unit.

CaixaBank  
al país



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)

Sucursal del Regne Unit 
8th floor, 63 St Mary Axe
EC3A 8AA-London
Regne Unit

Director: Joseph Zacharioudakis
Tel. (+44) 0 20 7936 4227


