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França

Data de tancament d’aquesta edició: 30/04/2019

Forma d’estat: República semipresidencialista

França

Capital: París
Idioma oficial: Francès			
Població: 67 milions d’habitants (2018)		
Moneda: Euro (EUR)
Tipus de canvi: 1 EUR = 1,12 USD (30/04/2019)
PIB: 2.775 milers de milions $ (2,2% del PIB mundial)
PIB per capita: 42.878 $ (45.775 $ en paritat de poder adquisitiu)
Facilitat per fer negocis: 32 millor país del món de 190 segons
el Banc Mundial (Doing Business)
Religió: Catòlica: 52%

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.
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• Després del repunt experimentat el 2018 per
l’augment del preu dels carburants, la inflació
exhibirà una trajectòria descendent el 2019
pel fet que la inflació subjacent, que exclou
l’energia i els aliments, es mantindrà pràcticament estancada.
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• França ha anat perdent competitivitat durant
0,0
les darreres dècades. En conseqüència, ha cedit un terç de la seva quota de mercat global
des de l’any 2000 i ha mantingut el saldo per
compte corrent en zona lleugerament deficitària, tendència que continuarà durant el període 2019-2020, llevat d’una lleu correcció.
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• S’espera que el 2019-2020 el creixement econòmic de França se situï en nivells lleugerament per sota del seu potencial (1,5%) a causa
2,5
d’una menor contribució de la demanda2,0externa (especialment dels països de fora de la
1,5
zona de l’euro) per la desacceleració de l’eco1,0
nomia global. Amb tot, la demanda interna
continuarà sent robusta gràcies a un repunt
0,5
del consum privat que es veurà impulsat per
0,0
les mesures preses pel Govern a finals del 2018
per augmentar el poder adquisitiu davant de
la crisi dels “armilles grogues” i la rebaixa fiscal del 2019.

0,0

1,3

1,5
1,0

0,5

0,2

2,1

2,0

2,0

Política
econòmica

Previsió

2,5

Mitjana 2014
2009-13

2015

2016

2017

•
El 2019 s’espera un impuls fiscal de caràcter
temporal. Amb les noves mesures introduïdes
per desactivar les protestes dels “armilles grogues” (puja del
105 salari mínim en un 6,7%, marxa
enrere 0,0
en l’alça de l’impost sobre els carbu100
rants, deixar
de gravar les hores extres i reduc-0,2
95 als pensionistes amb una pensió
ció d’impostos
-0,4
inferior-0,6
a 2.000
90 euros), preveiem un dèficit per
sobre del 3% el 2019. Els pressupostos de 2019
-0,8
85
també preveuen un impuls fiscal notable mit-1,0
80
jançant la reducció
de la càrrega impositiva,
-1,2
tant a les
llars com a les empreses. S’espera que
la tendència de la consolidació fiscal es reprengui el 2020, tot i que la proximitat de les eleccions presidencials (se celebraran el 2022) pot
dificultar la magnitud de l’ajust.
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Condicions
financeres
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Deute extern brut (% PIB)
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• El sector bancari es troba en una posició rela- • 
Un element que preocupa és l’elevat deute
tivament sòlida, amb un nivell de capitalitzacorporatiu del país gal (134% del PIB el 2018,
115
ció (CET1 15,2%) similar a la mitjana europea
segons el BIS). La major part d’aquest deute es
110
i una taxa de morositat del crèdit més baixa
concentra en uns pocs sectors, com ara els dels
(3,1%). La rendibilitat del sector bancari frantransports o de l’electricitat, encara que el fet
105
cès està resistint bé als reptes estructurals100
als
que aquestes empreses disposin d’una quantiquals s’enfronta (nou entorn regulador, digitat important d’actius líquids els confereix un
95
talització, tipus d’interès baixos, etc.).
ampli marge de maniobra.
90

Situació
política

Perspectives
a llarg termini

• Preveiem que el Govern continuï implemen- • Amb tot, a causa de la forta contestació social
tant l’agenda de reformes pendents (consoli(principalment la dels “armilles grogues”) és
dació fiscal, reforma de la funció pública, submolt possible que s’avanci a un ritme més comsidi d’atur lligat a la recerca de feina i pensions).
passat. Així mateix, cal esperar que el Govern
hagi de fer més concessions de caràcter social i
es modifiquin algunes de les principals línies
d’actuació en la segona meitat de mandat, en
funció del grau de suport popular i electoral
que tingui el Govern.
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• Es mantenen les promeses de consolidació fis- • La situació de fons de l’economia gal·la precal a mitjà termini: es tracta d’un element imsenta algunes mancances importants. Destaca
prescindible, atès l’elevat deute públic (96,7%
l’elevat atur estructural, al voltant del 9,0%,
del PIB el 2018). Les principals mesures que es
una xifra que duplica la d’Alemanya. Les rigiproposen són: la reforma del sistema de pensideses en el mercat laboral són molt elevades i
ons i la reforma del subsidi d’atur. L’objectiu és
les seves conseqüències, preocupants: la taxa
que, en els propers cinc anys, la despesa públid’atur dels menors de 25 anys se situa en el
ca baixi en més de 3 punts de PIB i els comptes
22%, enfront del 12% de la mitjana de l’OCpúblics tinguin superàvit per primera vegada
DE. El Govern impulsarà una reforma laboral
des de 1974. No obstant això, la seva consecuque contempla lligar el subsidi d’atur a la reció sembla complicada si no es manté el ritme
cerca de feina, l’extensió del subsidi a col·lecde creixement econòmic i atesa la contestació
tius com ara els treballadors per compte propi
creixent observada en les últimes reformes.
i els emprenedors, i mesures dissuasives per
desincentivar l’ús dels contractes temporals.
Tot això acompanyat d’una reforma de la formació professional i dels cursos de reinserció
per als aturats joves i de llarga durada.

França

Risc
país

Ràting
AA

Última
modificació

CDS* 5 anys (punts bàsics)

Perspectiva

28,2

30

21/10/2016

25

Estable

20

Aa2

4/05/2018

Positiva

AA

12/12/2014

Estable

14,3

15
10
5
0

Riscos

Mitjana 2015-18

30/04/2019

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

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

CURT TERMINI

LLARG TERMINI
• Endeutament excessiu
(públic)
• F alta d’implementació
de reformes
• Incertesa sobre el
procés d’integració
europea

+

• Conflictivitat social		 •D
 esacceleració de
l’economia global
• Incertesa geopolítica
-

+
+

-

+

-

+

-

+

Entorn
empresarial

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

• Empreses internacionals líders.
• Qualitat de les infraestructures.
• Capacitat investigadora d’alt nivell.
• Demografia positiva.				
		

• Pèrdua constant de productivitat.
• Rigideses en el mercat laboral.		
• Sistema impositiu desfavorable al creixement
de les pimes.			
• Dualitat del mercat de treball.			

Sectors
principals

EXPORTADORS

IMPORTADORS

• Maquinària, aeronaus, vehicles, electrònica

i productes farmacèutics.

ICIE | Índex
CaixaBank per a la
Internacionalització
Empresarial
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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de negoci

França

Fiscalitat

L’impost de societats està fixat en un 33,33%
(tot i que el tipus impositiu serà progressivament rebaixat fins al 25%, per la nova Llei de
finances, d’aquí al 2022), però hi ha la possibilitat d’acollir-se a certs tipus impositius reduïts
per a les empreses de nova creació. Les empreses amb residència fiscal a França estan subjectes a un impost mínim alternatiu (establert en
relació amb la seva facturació) i per un màxim

de 110.000 euros. A més, hi ha una taxa addicional del 3,3% aplicable sobre la renda empresarial que excedeixi els 763.000 euros. En el
cas de les grans empreses amb facturacions
superiors als 250 milions d’euros, s’aplica una
altra taxa addicional del 10,7% de la seva renda gravada per l’impost de societats. L’impost
sobre el valor afegit té un tipus general del
20%.

Inversions

A França, la inversió estrangera directa per a
2017 ha estat de 49.795 milions de dòlars, una
xifra que situa el país com a setè receptor del
món i representa un increment del 41% res-

pecte al 2016. Com a economia desenvolupada, els principals sectors que mantenen un
lleuger atractiu continuen sent els immobles,
les comunicacions i les activitats financeres.

Establiment

SOCIETAT LOCAL
Les formes de societats més habituals al mercat francès són semblants a les que hi ha a Espanya. La societat anònima (société anonyme,
SA) requereix un mínim de set socis accionistes
que aportin un capital mínim inicial de 37.000
euros, o un mínim de 225.000 euros si l’empresa cotitzarà al mercat de valors. El 50%
d’aquest capital mínim s’ha de pagar en establir la societat. La societat simplificada (société

par actions simplifiée, SAS) requereix un mínim
d’un accionista, però no és necessari cap capital mínim a l’hora d’establir-la. Se sol utilitzar
aquesta figura en la formació de joint ventures. La següent forma de societat és la societat
de responsabilitat limitada (société à responsabilité limitée, SARL), que a França no pot tenir més de 100 socis i no requereix cap capital
mínim per al seu establiment.

SUCURSAL
L’establiment de sucursals a França està permès a tots els efectes. Es tracta d’un establiment secundari dotat de representació permanent i d’una certa autonomia de gestió
respecte a la societat que la constitueix, a través del qual es desenvolupen, totalment o parcialment, les activitats d’aquesta societat. No

té personalitat jurídica ni patrimoni diferent
del de la societat que la constitueix. No és totalment obligatòria la inscripció al Registre
Mercantil del seu domicili. Segons el tipus
d’activitat, pot ser necessària la prèvia obtenció de diplomes, autoritzacions o declaracions
particulars.

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
S’ha de limitar a dur a terme activitats purament auxiliars, accessòries o instrumentals. No
té personalitat jurídica pròpia (com la sucursal)
i no pot realitzar activitats comercials que formen l’objecte fonamental de la societat a la
qual pertany. No és imperativa la seva inscripció al Registre Mercantil. No està subjecta a

Aliances
estratègiques

l’impost de societats ni al pagament de l’IVA,
ja que no es considera un establiment permanent en territori francès. Una simple declaració d’existència al centre de formalisme de la
Cambra de Comerç i Indústria competent serà
suficient per obtenir un número SIREN i SIRET.

ZONA FRANCA
Hi ha dues zones franques a França. Una es troba situada al port de Bordeus (Zone du Verdon) i
l’altra és l’anomenada Zone Franche de Guyane.
JOINT VENTURE
Com a mercat pertanyent a la UE, França està
oberta i adaptada a la perfecció a la creació
d’associacions comercials d’aquesta mena. En el
cas de la compra o adquisició de part d’una empresa comercial francesa per una altra empresa
estrangera associada per treballar al mercat nacional, cal tenir en compte certes particularitats.
Si adquireix d’un 5% a un 30% d’una empresa
que cotitzi a la borsa francesa, el comprador
n’haurà d’informar l’autoritat dels mercats financers francesa en els cinc dies hàbils següents.

Si el percentatge que es vol comprar supera el
30%, l’empresa compradora està obligada a
llançar oferta pública perquè els accionistes no
majoritaris disposin de l’opció de vendre les seves accions. Per regla general, totes les operacions
de concentració o associació estan permeses
dins del territori francès; només si es tracta
d’una operació important d’elevat capital cal
retre’n comptes tant a les autoritats financeres
franceses com a la Comissió Europea i els seus
departaments competents.

França

Condicions
aranzelàries

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Pel que fa a les duanes, els 28 estats pertanyents 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 duaner comú per als productes importats; un cop
fet efectiu, les mercaderies poden circular lliurement per tots els països de la UE.

ZONA FRANCA
Els beneficis fiscals que aporta l’establiment
d’un negoci a les zones franques urbanes (zones amb més de 100.000 habitants en territoris
considerats menys afavorits i que es volen po-

tenciar) de França són els següents: exoneració
del 100% de l’impost de societats durant els
cinc primers anys de l’activitat, del 60% el sisè
any, del 40% el setè i del 20% el vuitè.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
França és un dels països que concedeixen preferències aranzelàries aplicant aranzel zero o aranzels reduïts als països beneficiaris (països menys desenvolupats).
Negociació
i protocol

CULTURA EMPRESARIAL
La cortesia i la formalitat a l’hora d’establir relacions comercials amb empresaris francesos són
una màxima per a un posicionament correcte en
les fases inicials de la introducció. El francès com
a idioma de comunicació és pràcticament obligatori si s’ha de treballar amb empreses nacionals,
cosa que s’extrapola a qualsevol document que
es vulgui lliurar tant en mà (catàlegs, fitxes tècniques, etc.) com per dur a terme la promoció dels

productes o serveis que es vulguin exportar. Les
reunions informatives destinades a tancar negocis han d’estar ben estructurades per poder exposar amb facilitat els avantatges competitius
que ofereixen els productes que es volen exportar enfront dels d’altres competidors. A més, s’ha
de tenir en compte que el preu és l’últim que es
discuteix.

Fires clau

• Salon de l’agriculture.
• Anual Salon du Livre.
• Bisou.
• Sival.

•C
 arrefour National Pêche and Loisirs.
• S ip-Expo.
• F orum pour l’Emploi.
•B
 atimat.

Webs
d’interès

• Invertir a França: www.invest.businessfrance.fr
• Duanes franceses: www.douane.gouv.fr
• Unió de Cambres de Comerç de França: www.cci.fr
• Organització de les pimes franceses: www.af-ime.fr

Mitjans de
cobrament
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Com que França pertany a la UE, els mitjans de
cobrament més utilitzats són la transferència internacional i el xec, gràcies a les facilitats existents entre els bancs dels països membres.
El pagaré anomenat LCR ha passat a entrar a la
normativa SEPA i forma part dels mètodes més
MITJANS DE PAGAMENT
La transferència simple internacional SEPA i el
xec continuen sent els mitjans de pagament més
utilitzats a causa de la senzillesa d’efectuar

segurs de cobrament a França. També es poden
utilitzar altres mitjans de cobrament com el crèdit documentari o la remesa de documents,
però no és una pràctica habitual.

transaccions internacionals entre països membres de la UE. Es poden fer servir altres mitjans
de pagament, però no és habitual.

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
No cal contractar cap assegurança de tipus de canvi, ja que Espanya i França pertanyen a la unió
econòmica i monetària (zona de l’euro).
CaixaBank
al país

L’objectiu principal de l’oficina de França és
oferir assessorament a les companyies europees
sobre els productes i serveis que CaixaBank posa
a la seva disposició per cobrir les seves necessi-

tats financeres a Espanya. Així mateix, acompanya les empreses espanyoles i els ofereix l’assessorament necessari perquè desenvolupin el seu
negoci a França.

CaixaBank
al món

Bogotà (Colòmbia)
Nova York (EUA)

Sucursals
Oficines de representació
Spanish Desks

Agadir (Marroc)
Casablanca (Marroc)
Londres (Regne Unit)
París (França)
Frankfurt (Alemanya)
Varsòvia (Polònia)

Singapur

Viena (Àustria)

Toronto (Canadà)

Pequín (Xina)

Xangai (Xina)

Sidney (Austràlia)

Hong Kong (Xina)
Nova Delhi (Índia)
Dubai (Emirats Àrabs Units)
El Caire (Egipte)
Johannesburg (Sud-àfrica)
Istanbul (Turquia)
Milà (Itàlia)
Alger (Algèria)
Tànger (Marroc)
BPI (Lisboa)
São Paulo (Brasil)
Santiago de Xile (Xile)
Lima (Perú)
Ciutat de Mèxic (Mèxic)

Oficina de representació de París
2 Rue de Goethe
75116 París
França
Director: Víctor Granero
Tel. (+33) 0 145 019 611

