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Data de tancament d’aquesta edició: Març 2020

Austràlia
Forma d’Estat: Monarquia parlamentària federal 

Capital: Canberra  

Idioma oficial: Anglès

Població: 25 milions d’habitants (2019)

Moneda: dòlar australià (AUD)

Tipus de canvi:  1 EUR = 1,70 AUD (29/02/2020)  
1 USD = 1,54 AUD (29/02/2020)

PIB: 1.376 milers de milions $ (1,0% del PIB mundial) 

PIB per capita: 53.825 $ (53.379 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 14è millor país del món de 190 
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: cristiana: 52,1%; no creients: 30,1%

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. 



Austràlia

Previsions
econòmiques

•  L’economia australiana creixerà el 2020-2021 
lleugerament per sota de la mitjana històrica a 
causa de l’impacte que tindran en els sectors 
turístic i agrícola els greus incendis que van as-
solar el país i els efectes de la COVID-19 (per la 
relació amb la Xina, principal soci comercial, a 
més del Japó i Corea, i pel contagi en el país 
mateix). Amb tot, les taxes d’avanç es mantin-
dran en cotes raonables, en bona part gràcies a 
les mesures fiscals d’estímul destinades a alleu-
jar les conseqüències econòmiques de l’emer-
gència sanitària i dels devastadors incendis, i al 
manteniment d’una política monetària acomo-
datícia. En relació amb aquest últim punt, pre-
ocupa, però, un nou sobreescalfament dels 
preus immobiliaris a mitjà termini.
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Política  
econòmica

•  La política monetària, afavorida per una infla-
ció encara molt continguda, seguirà sent alta-
ment acomodatícia. El procés de pujades d’in-
terès es retardarà més enllà del 2020, seguint 
l’estela de gran part dels bancs centrals de les 
economies avançades (com ara la Fed).

•  En l’àmbit fiscal, l’Executiu ja ha anunciat al-
gunes mesures de suport a l’economia per so-
lucionar els efectes del coronavirus i dels greus 
incendis del 2019 i 2020. Aquests elements 
s’uniran a les mesures destinades a les millores 
en infraestructures i recerca i desenvolupa-
ment. Així doncs, en conjunt, la política fiscal 
mantindrà un to lleugerament expansiu.
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•  En l’àmbit exterior, el superàvit corrent del 
2019 va ser conseqüència del fort augment en 
el preu del mineral de ferro (principal expor-
tació del país) durant la primera meitat de 
l’any. Amb vista al futur, el saldo per compte 
corrent retornarà a territori negatiu davant la 
baixada del preu de les matèries primeres que 
exporta el país (inclòs el mineral de ferro), les 
disrupcions en la producció de béns agrícoles 
pels incendis i la demanda més baixa proce-
dent de la Xina (per l’efecte de la COVID-19, 
però també pel desviament de part del seu co-
merç amb Austràlia cap als EUA després dels 
compromisos adquirits pel gegant asiàtic sota 
l’acord comercial de Primera Fase que va sig-
nar amb el país americà).

 

•  La inflació augmentarà lleugerament per l’in-
crement en els preus dels aliments (com a con-
seqüència de les disrupcions que han generat 
els incendis en les cadenes de valor alimentà-
ries del país). Amb tot, es mantindrà en cotes 
moderades (per sota de l’objectiu d’inflació 
del Banc Central: 2%-3%) gràcies a la conten-
ció en els preus del petroli i de l’escassa pres-
sió que, de moment, exerceixen els salaris en 
l’economia.
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Condicions 
financeres

•  El sector immobiliari, amb uns preus que van 
augmentar de forma considerable en algunes 
de les grans ciutats del país, encara constitueix 
un risc macrofinancer rellevant. En especial, 
perquè es produeix en un context de política 
monetària àmpliament acomodatícia, de deu-
te elevat de les llars i d’una considerable expo-
sició bancària al crèdit hipotecari. De moment, 
però, la correcció en el sector immobiliari ha 
estat ordenada. Així mateix, els bancs del país 
presenten uns nivells de solvència elevats (la 
ràtio de capital regulador Tier 1 se situa en el 
12,9% i la taxa de morositat, en l’1,0%).
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•  En l’àmbit extern, l’elevada posició deutora in-
ternacional del país no suposa un risc impor-
tant, ja que hauria d’estabilitzar-se amb els 
nivells actuals de saldos corrents. A més, l’es-
tructura de la posició deutora (on la major 
part del deute està denominat en dòlars aus-
tralians) redueix aquesta vulnerabilitat.

Situació  
política

•  En l’àmbit de la política interna, es preveu que 
l’actual coalició de centredreta (Liberal-Nacio-
nal) sigui estable fins a les properes eleccions 
del 2022. En aquest sentit, esperem que se se-
gueixin duent a terme mesures de política eco-
nòmica destinades a augmentar el creixement 
potencial (per exemple, inversió en infraes-
tructures). 

•  Pel que fa a la política externa, Austràlia man-
tindrà la seva llarga aliança amb els EUA, tot i 
la complexitat de la gestió d’aquest darrer país 
sota el mandat de Trump. Alhora, Austràlia ha 
reforçat els seus vincles amb el Japó davant la 
influència marítima cada cop major de la Xina 
a la regió indopacífica i la conducta de Corea 
del Nord.

Perspectives 
a llarg termini

•  Diferents elements donaran suport al creixe-
ment del país a mitjà termini: (i) les recents 
mesures estructurals en suport a la recerca i el 
desenvolupament i la millora de la competiti-
vitat, juntament amb les inversions en infraes-
tructures; (ii) el nivell educatiu de la seva força 
laboral; (iii) la qualitat institucional, i (iv) la 
capacitat innovadora del país.
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•  Amb tot, l’envelliment de la població, la difi-
cultat de traslladar els esforços d’innovació al 
creixement de la productivitat i la bretxa en el 
nivell d’infraestructures, encara existent (en 
part pel notable creixement demogràfic), són 
elements que suposen un repte considerable a 
mitjà termini.
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Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

AAA 16/02/03 Estable

Aaa 20/10/02 Estable

AAA 28/11/11 Estable
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.

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

Riscos

PUNTS FORTS

•   Facilitat d’establir un negoci. 
•   Nivell educatiu de la força laboral. 
•   Qualitat institucional. 
•   Capacitació innovadora. 

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•   Llunyania geogràfica.  
•   Rellevància del sector de la mineria. 
•   Envelliment de la població.  

EXPORTADORS
•  Minerals i metalls, residus miners  

i d’altra mena, carn i cereals.

Sectors 
principals

IMPORTADORS
•  Vehicles, maquinària, combustibles, electrò-

nica i productes farmacèutics.

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

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

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la  
Internacionalització 
Empresarial
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POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS

1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn financer  
i innovador

5. Estabilitat

SUBPILARSPILARS

CURT TERMINI

•  Desacceleració de la Xina  -            +
•  Sobreescalfament 

immobiliari  -            +

•  Impacte del coronavirus  
en l’economia mundial  -            +

LLARG TERMINI

•  Creixement econòmic  
potencial baix -            +

•  Canvi climàtic   -            +

•  Gir proteccionista   -            +
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Inversions Dins de la fiscalitat territorial a Austràlia, es 
poden distingir entre inversions pime i inver-
sions de capital risc, totes dues incentivades 
pel Govern amb diverses iniciatives i acords en-
tre països.
Entre aquestes inversions podem distingir el 
següent: sistema de crèdit fiscal estranger (FTC), 
empreses estrangeres controlades (CFC) i fons 
d’inversió estrangera (FIF). Cal destacar que el 
sistema de crèdit financer (FTC) s’ocupa de la 
regulació de les empreses controlades i de les 
seves regulacions per exercir el tipus impositiu a 
les rendes procedents de l’estranger que no es-
tiguin exemptes i que estan obligades a pagar 
l’impost sobre la renda, permetent a les empre-
ses disposar d’un crèdit pel pagament de taxes 
estrangeres en contra dels impostos pagadors 
d’acord amb els fons d’inversió estrangera.
Les mesures sobre l’impost als guanys de capi-
tal i els residents estrangers tenen com a fina-

litat incentivar la inversió estrangera a Austrà-
lia, a través d’accions com la reducció d’actius 
pels quals un resident estranger ha de tributar 
(propietats dins el territori nacional i accions 
d’empreses amb seu a Austràlia), i als interes-
sos de les inversions directes (un 10% o supe-
rior) en empreses dins i fora del territori na-
cional, sempre que estiguin lligades en un 
50% o més a actius australians.
Pel que fa a l’atribució i el franqueig de divi-
dends, es regeixen de manera diferent si es 
categoritzen com a residents o no residents. Si 
una entitat remunera dividends d’un ingrés 
procedent d’un benefici generat a Austràlia, el 
receptor té dret a una remuneració completa 
o parcial per equilibrar altres impostos. Els in-
gressos obtinguts per part d’accions a no resi-
dents estan exempts d’impostos en la part que 
superi la quantia de les accions franquejades.

Establiment Els passos que cal seguir per constituir una socie-
tat a Austràlia són els següents:
1. Emplenar el formulari 201 i registrar la socie-
tat a la Comissió Australiana de Valors i Inver-
sions (ASIC).
2. Un cop constituïda, se li assignarà el número 
d’empresa (ACN).
3. Posteriorment, amb l’ACN s’hauran d’obtenir 
el número de negocis (ABN) i el número de re-
ferència fiscal (TFN).
Empresari individual
Seria l’equivalent a la figura de l’autònom. La 
persona controla el negoci i el benefici del co-
merç són els ingressos de la persona. Disposa de 
TFN, amb el qual fa la declaració de la renda i 
que serveix per a qualsevol acció que tingui re-
lació amb l’agència tributària d’Austràlia.
Societats civils privades
En aquest apartat s’inclou qualsevol entitat for-
mada per diversos individus o entitats jurídi-
ques que realitzin una activitat econòmica en 

comú i en rebin ingressos. Necessiten un ABN 
per fer transaccions comercials, però a l’hora de 
fer la declaració de la renda també necessitaran 
un TFN, i declararan la part proporcional 
d’acord amb la seva participació en la societat.
Entitats fiduciàries
Consisteix en un vincle entre una persona que 
actua com a representant o fideïcomissari que 
preserva una propietat en benefici d’altres. El 
representant (trustee) ha de tenir un ABN, a 
més d’un TFN, per a la declaració de la renda. 
Són els beneficiaris, però, els que declararan pel 
benefici obtingut per l’activitat econòmica.
Empreses
Les empreses es cataloguen com a entitats alie-
nes dels accionistes. Han de disposar tant d’ABN 
com de TFN. Es diferencien en empreses patri-
monials i empreses públiques, i poden ser tant 
de responsabilitat limitada com il·limitada. Es 
regulen a través de la Comissió Australiana de 
Valors i Inversions (ASIC).

A Austràlia, l’estructura fiscal es divideix en els 
nivells federal, estatal i local. El nivell federal 
està regulat a escala nacional per l’Oficina Im-
positiva Australiana (en anglès, ATO), que en-
globa impostos a persones físiques i entitats ju-
rídiques; l’impost sobre béns i serveis (GST), 
barreres aranzelàries i altres impostos. En el 
tram estatal, hi ha gravàmens com l’impost so-
bre la nòmina, sobre transaccions o sobre terri-
toris, regulats segons cada estat. Pel que fa al 
nivell local, la majoria dels impostos van dirigits 
a gravar la propietat de terrenys.
La renda de les persones físiques es diferencia 
segons la residència. Per als no residents, l’im-
post grava els ingressos que tinguin origen a 
Austràlia, a un tipus d’interès progressiu entre 
el 32,5% i el 45%. Els residents tributen d’acord 
amb la totalitat de la seva renda, independent-
ment de l’origen dels seus ingressos, amb un ti-
pus també progressiu, entre el 0% i el 45%.

L’impost sobre societats s’aplica a totes aquelles 
societats que tinguin la seva seu central al terri-
tori, estiguin establertes o realitzin transaccions 
comercials al territori nacional, en funció també 
del tipus d’entitat que siguin. Es tracta d’un ti-
pus fix del 30%. Cal esmentar la Diverted Profits 
Tax, que té com a objectiu principal evitar l’eva-
sió d’impostos d’empreses mitjançant acords, 
amb el desviament dels beneficis obtinguts al 
país. Aquest impost és del 40%, s’aplica sobre 
qualsevol ingrés que es consideri potencialment 
fraudulent o evasiu i només és aplicable a mul-
tinacionals amb uns ingressos que superin els 
1.000 milions d’AUD, i amb un 2,5% d’origen 
australià.
L’impost sobre el consum, anomenat GST, con-
sisteix en un 10% de gravamen sobre una sèrie 
de béns i serveis, amb l’exempció de productes 
com els béns de primera necessitat.

Fiscalitat
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TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
En les últimes dècades, els aranzels sobre im-
portacions s’han reduït progressivament. L’im-
post mitjà pactat pel Govern d’Austràlia oscil-
la entre el 3,5% i el 10,5%, que és el màxim 
consolidat. Pel que fa als productes importats 
procedents del sector industrial, a Austràlia ar-
riben a gravar-se amb un aranzel del 10%, 
mentre que, per exemple, a la UE només es 
graven en un 1%.
Sobre el valor FOB s’hi aplica un 3,1% al país, i 
el consolidat 10,5% (considerant només com a 
no consolidat el 3% del total). L’impost més 
freqüent per als productes espanyols és el 5%.
Els tractats de lliure comerç més rellevants dels 
quals Austràlia en forma part serien:

•   AUSFTA. Acord signat el 2005 per establir 
una millor situació comercial amb els EUA.

•   CHAFTA. Acord de lliure comerç entre la Xina 
i Austràlia, en vigor des del 2015. 

•   AANZFTA. Acord signat el 2010, per establir 
una unió duanera de lliure comerç entre 
Austràlia, Nova Zelanda, Brunei, Myanmar, 
Malàisia, Filipines, Singapur i Vietnam. 
Posteriorment s’hi van unir Tailàndia el 2010, 
Laos el 2011, Cambodja el 2011 i Indonèsia el 
2012.

•   Integració en part dels Acords de lliure co-
merç amb l’Aliança del Pacífic.

Condicions 
aranzelàries

JOINT VENTURE
Les joint ventures són associacions entre diver-
ses empreses que constitueixen una tercera em-
presa amb patrimoni propi i responsabilitats 
jurídiques. A Austràlia n’hi ha de dos tipus:
Joint ventures amb identitat legal pròpia
Els participants d’aquesta joint venture poden 
acordar entre ells assumir tot el risc des del punt 
inicial.
Els estatuts i la constitució de la joint venture 
entre empreses constaran des de la seva creació 
i tot benefici obtingut a través d’accions es tri-
butarà sobre el benefici de la unió. D’altra ban-
da, qualsevol obligació assumida per la joint 
venture no repercutirà en el benefici dels parti-
cipants. 
Joint ventures sense personalitat jurídica
En aquest tipus d’acord entre empreses, els socis 
mantenen els seus interessos i drets aliens a la 

societat, malgrat la seva cooperació comercial. 
El contracte haurà de pactar totes les rúbriques 
reguladores entre les parts, operacions, drets i 
obligacions. En aquest cas, l’empresa que és el 
resultat de la unió no disposa de personalitat ni 
capital propi.
El benefici passa a formar part del capital de 
l’empresa i els socis únicament reben beneficis 
quan es ven l’empresa; és per això que ofereix 
grans avantatges fiscals. Qualsevol pèrdua oca-
sionada sobre els participants repercutirà sobre 
la societat. Qualsevol actiu adherit a l’empresa 
segueix pertanyent al propietari, el qual haurà 
de respondre dels deutes generats. 
Entre les parts han d’acordar que cap d’elles pu-
gui actuar de manera independent, ni en nom 
d’un altre dels socis, ni en nom de l’empresa, 
llevat de situacions puntuals.

Aliances 
estratègiques

CULTURA EMPRESARIAL
A l’hora de fer negocis, a Austràlia s’aprecia la 
cortesia, la confiança mútua, el respecte i la pun-
tualitat. A l’hora de fer el primer contacte, és re-
comanable fixar reunions almenys amb dues set-
manes d’antelació. Eviteu les dues primeres 
setmanes de gener i les dues últimes de desem-
bre, que són època de vacances. Per a les saluta-
cions es recomana donar la mà a l’hora de conèi-
xer una altra persona o reunir-s’hi. S’intercanvien 
targetes professionals en la primera reunió, sense 
cap formalitat particular. Com a punt a favor, afe-

giu una traducció a l’anglès al dors de la targeta 
si la teniu escrita en català o en espanyol. L’inter-
canvi de regals és poc freqüent i es limita no-
més a les grans ocasions. 
Durant un procés de negociació no s’aconsella 
emprar les tàctiques de confrontació o de pressió, 
ni fer presentacions amb idees o solucions pre-
concebudes, però tampoc es pot dubtar a l’hora 
de debatre i defensar el punt de vista de cadascú. 
Un contracte per escrit i molt precís permetrà que 
l’acord sigui oficial.

Negociació  
i protocol

ZONA FRANCA
No hi ha zones econòmiques especials en tot el territori nacional.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
El sistema generalitzat de preferències actua 
de manera positiva en els països en vies de 
desenvolupament que pretenen establir-se al 
mercat australià, facilita la seva posició 
competitiva i deixa alguns productes lliures 
d’aranzels o parcialment exempts d’aranzels. 
Els requisits per poder entrar al mercat a través 

d’aquestes condicions són tenir una CUIT (clau 
única d’identificació tributària) i una clau fiscal 
de nivell 2 (AFIP), i comptar com a entitat 
tramitada a distància (TAD). Aquest tipus de 
SGP no afavoreix Espanya, ja que no entra dins 
dels països catalogats com a “en vies de 
desenvolupament”.



•  FOODPRO
•  LUPUS i ACA
•  Australian International Jewellery Fair 
•  Australian International Furniture Fair
•  APCS Summit 
•  Sibos

•  Fine Food Australia
•  AAAE
•  AIMEX Asia-Pacific International Mining  

Exhibition
•  IMC 

Fires clau

Webs  
d’interès

• Reserve Bank of Australia (RBA) - http://www.rba.gov.au/
• Business Council of Australia (BCA) - http://www.bca.com.au/
• National Office for the Information Economy (NOIE) - http://www.noie.gov.au/
• Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE)
• Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - t.gov.au/pages/default.aspx
• Ministeri d’Indústria - http://www.industry.gov.au/Pages/default.aspx
• Ministeri d’Hisenda - http://www.financeminister.gov.au/
• Divisió governamental del Departament d’Indústria, Innovació i Ciència -  

https://www.business.gov.au/ 
• Comissió de productivitat governamental - http://www.pc.gov.au/

Mitjans de  
cobrament  
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Dins de la seguretat a l’hora de rebre un paga-
ment, podem plantejar-nos l’opció d’agilitzar el 
procés, però això comportarà un cost superior.
Les negociacions entre la part venedora i la 
compradora sempre variaran els acords comer-
cials, la qual cosa derivarà en major o menor 
mesura el mitjà de cobrament, i les operacions 
necessàries en la transacció.

Quant al finançament, tant els mitjans de co-
brament com els mitjans de pagament reque-
reixen de finançament en major o menor grau, 
simplement per garantir que la transacció es 
dugui a terme.

MITJANS DE PAGAMENT
Els mètodes de pagament inclouen:
•  Efectiu: les entitats que presten un servei de-

signat en virtut de la Llei contra el blanqueig 
de capitals i el finançament del terrorisme han 
de comunicar a l’AUSTRAC les transaccions en 
efectiu superiors a 10.000 dòlars australians.

•  Xecs: ús minoritari en transaccions nacionals i 
internacionals.

•  Targetes de crèdit: mitjà de pagament principal.
•  Transaccions electròniques: en vies de conver-

tir-se en el mitjà de pagament dominant. In-
clou transaccions electròniques en punts de 

venda (POS) i en aplicacions mòbils, transfe-
rències electròniques de fons (EFR) i transac-
cions per Internet.

•   TEF i transferències bancàries SWIFT: el mitjà 
de pagament més utilitzat per a les transac-
cions internacionals. La majoria dels bancs es-
tan connectats a la xarxa electrònica de SWIFT.

•   El dòlar australià també forma part del sistema 
de liquidació contínua vinculada (CLS), un siste-
ma de transferències interbancàries altament 
automatitzat per processar simultàniament els 
dos components de les operacions en divises.

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
La seguretat del mercat australià és considera-
blement alta. De cara a transaccions futures, 
però, es recomana fer assegurances de tipus de 

canvi per garantir qualsevol tipus de transacció 
internacional entre divises.

Austràlia

L’objectiu principal de l’oficina d’Austràlia és 
millorar els canals de comunicació amb les insti-
tucions financeres locals i donar suport a les ac-
tivitats dels clients de CaixaBank al país, ja si-

guin de comerç exterior o d’inversions i 
projectes d’implantació. També assessora i 
acompanya les empreses espanyoles que vul-
guin desenvolupar el seu negoci a l’exterior.

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)


