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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. 

Aràbia Saudita
Forma d’Estat: Monarquia absoluta

Capital: Riad

Idioma oficial: Àrab

Població: 33 milions d’habitants (2019)

Moneda: Rial saudita (SAR)

Tipus de canvi:  1 EUR = 4,21 SAR (30/06/2020)    
1 USD = 3,75 SAR (30/06/2020)

PIB: 779 milers de milions $ (1,3% del PIB mundial)

PIB per capita: 22.865 $ (55.704 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 62 millor país del món de 190 segons el 
Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Musulmana sunnita: 98,5%

Data de tancament d’aquesta edició: Juliol 2020



Aràbia Saudita

Previsions
econòmiques

•  L’Aràbia Saudita s’enfronta a un escenari econò-
mic complex que farà que l’any 2020 el PIB pa-
teixi el descens més gran de les tres darreres dè-
cades. Aquesta recessió es deu a la combinació 
de dos xocs: el fort abaratiment dels preus del 
petroli i la COVID-19. El sector energètic (el 2019 
va contribuir al PIB amb un 42%) es veurà afec-
tat per la disminució de la producció i dels in-
gressos, en un entorn de menys demanda glo-
bal. Així mateix, els sectors no energètics patiran 
els efectes de la pandèmia a través de la dismi-
nució de les exportacions. A partir del 2021, 
sempre que es produeixi la millora esperada de 
l’activitat a escala global i l’estabilització de la 
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Política  
econòmica

•  El canvi de sentit de la política monetària adoptat 
per la Fed a causa de la crisi sanitària (cap a un 
entorn monetari més acomodatici) ha estat se-
cundat per la SAMA (Autoritat Monetària de 
l’Aràbia Saudita), fet que prediu un període de 
condicions de finançament favorables per a l’eco-
nomia nacional. A més, preveiem que el peg del 
rial amb el dòlar americà es mantindrà durant tot 
l’escenari de previsió. El nivell elevat de reserves 
internacionals que atresora la SAMA serveix com 
a garant de l’estabilitat del tipus de canvi, davant 
la possible aparició d’elements de distorsió de la 
relació de tipus de canvi. D’altra banda, calculem 
que, en els propers trimestres, la reducció dels 
preus del petroli i de la demanda global es tradui-
ran en un dèficit per compte corrent. 
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•  L’efecte conjunt dels dos xocs (COVID-19 i petroli) 
està tenint un impacte negatiu en el saldo fiscal, 
a través de la disminució dels ingressos impositius 
que pateix l’activitat productiva i exportadora. 
Tot i que les autoritats han augmentat les retalla-
des de despesa pública, també han adoptat diver-
sos paquets d’estímul fiscal a fi d’esmorteir els 
efectes de la crisi, la qual cosa, juntament amb la 
caiguda dels ingressos tributaris, ha agreujat el 
balanç públic. El peg del riad amb el dòlar limita 
la capacitat de reacció de la política monetària 
davant la crisi, fet davant del qual la SAMA ha 
transferit el 10% de les reserves internacionals al 
fons públic d’inversions (pertanyent al fons sobirà 
saudí), per tal d’atreure fluxos d’inversió estran-
gers i reduir les tensions fiscals. A més, el Govern 
ha elevat el sostre de dèficit públic fins al 50% del 
PIB (des del 30% anterior).

crisi sanitària, el creixement tornarà a taxes po-
sitives, si bé encara febles.

•  Malgrat la caiguda de la demanda, l’any 2020 es 
preveu un augment de les pressions alcistes so-
bre la inflació, derivades de les restriccions al 
comerç i al transport de persones i mercaderies 
a causa de la pandèmia, i d’un augment de l’IVA 
(el juliol va passar del 5% al 15%), que la situa-
ran al voltant de l’1%. A partir del 2021, es cal-
cula que l’IPC s’accelerarà gradualment, com a 
conseqüència de la dinamització de l’activitat 
econòmica i la millora del poder adquisitiu dels 
consumidors.



Aràbia Saudita

Condicions 
financeres

•  El banc central ha dotat la banca nacional 
amb estímuls monetaris (per valor de 63.000 
milions de dòlars) a fi d’evitar l’impacte nega-
tiu que tindrà en els balanços l’augment de la 
morositat vinculat a la disminució dels benefi-
cis del sector energètic i la reducció dels mar-
ges en un entorn de tipus d’interès més reduïts. 
No obstant això, i malgrat la dificultat de l’es-
cenari econòmic, el nivell de capitalització de 
la banca saudí és adequat; la liquiditat, abun-
dant; i l’exposició a posicions en divisa estran-
gera, escassa.
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Situació  
política

•  A curt termini, les autoritats han de fer front al 
desafiament de trobar l’equilibri entre la re-
obertura de la seva economia, en un nou con-
text d’austeritat fiscal, i la seguretat sanitària. 
A mitjà termini, els reptes als quals s’enfronta 
el país passen pel canvi de model productiu, 
els importants riscos geopolítics i regionals, i la 
modernització de la societat, entre d’altres. 
No obstant això, malgrat les dificultats, es pre-
veu que l’estabilitat política es mantindrà.

•  L’Aràbia Saudita mostra un interès creixent a 
vetllar per l’estabilitat de la regió i a contenir 
la influència de l’Iran. El conflicte del Iemen 
encara és una font de risc geopolític i està obli-
gant a un grau d’intervenció més elevat del 
previst. En el context de l’OPEP, la posició de 
lideratge de l’Aràbia Saudita ha provocat un 
augment de les tensions amb Rússia en les ne-
gociacions sobre les quotes d’oferta de barrils 
de cru.

Perspectives 
a llarg termini

•   El país ha assumit que ha de fer un esforç pro-
fund de diversificació econòmica, que tindrà 
com a eixos principals la reducció del pes del 
sector públic, la liberalització del règim d’in-
versions, la reducció de subsidis i transferències, 
i unes finances públiques més equilibrades. 
L’oposició de part de la població a aquestes re-
formes és notòria, però, de moment, la seva 
capacitat per aturar-les sembla que és petita. 
No obstant això, la pressió que representa per 
als mercats energètics el xoc de la COVID-19 
obligarà a accelerar aquest canvi diversifica-
dor, tot i que els recursos per emparar-lo (en 
particular, els recursos públics disponibles) si-
guin pitjors que en anys anteriors.
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•  El procés d’obertura dels mercats saudís a la 
resta del món, iniciat el 2019, s’ha accelerat el 
2020 d’acord amb els plans del Govern d’incre-
mentar el deute estranger. L’entorn de tipus 
d’interès baixos ha afavorit la demanda de les 
emissions que s’han fet fins ara, la majoria a 
terminis molt llargs. No obstant això, tot i que 
els nivells de deute extern se situen per sobre 
de la mitjana històrica, els nivells actuals són 
reduïts.

•  Els propers anys, el creixement de la població 
compensarà el descens del nombre d’immi-
grants. L’elevada proporció de joves suposarà 
una pressió per a un mercat laboral encara 
ineficient. 



Aràbia Saudita

Risc  
país

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

Ràting Última  
modificació Perspectiva

A– 17/02/16 Estable

A1 14/05/16 Negativa

A 30/09/19 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.

PUNTS FORTS

•   Infraestructures. 
• Facilitat per fer negocis. 
• Baixa fiscalitat. 
• Entorn macroeconòmic. 

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•   Excés de pes del sector públic. 
•   Ineficiència del mercat laboral.   

  

EXPORTADORS

•  Combustibles minerals, plàstics, químics or-
gànics, vaixells i altres estructures flotants, i 
alumini i les seves manufactures. 

Sectors 
principals

IMPORTADORS

•  Maquinària, vehicles, electrònica, matèries 
primeres i productes farmacèutics. 

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la  
Internacionalització 
Empresarial
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Indica que el país no té “grau d’inversió”. 

LLARG TERMINI

•  Canvi de model productiu -            +
•  Més tensions  

geopolítiques -            +

•  Modernització de la  
societat estancada  -            +

CURT TERMINI

•  Impacte global de la pandèmia 
més gran del previst  -            +

•  Preu de les matèries primeres  
més baix del previst   -            +

•  Inestabilitat geopolítica  -            +
•  Més enduriment del  

finançament internacional -            +



Aràbia Saudita

No hi ha un impost per a les persones físiques a 
l’Aràbia Saudita, inclosos els ciutadans estran-
gers; hi ha un impost religiós anomenat zakat, 
que només han de pagar les empreses saudites 
i les que pertanyin a països del golf Pèrsic.
L’1 de gener del 2018 s’hi va introduir l’IVA, 
que aplica un gravamen del 5% a la majoria 
dels productes i serveis.
L’impost de societats grava no només els bene-
ficis que obtenen les empreses residents a 

l’Aràbia Saudita (creades de conformitat amb 
la legislació saudita o controlades i gestiona-
des allà), sinó també els que obtenen els esta-
bliments permanents d’empreses estrangeres. 
Actualment, el tipus impositiu general és del 
20%, del 30% per al sector del gas natural i del 
85% per al sector petrolier.

Fiscalitat

Inversions A Aràbia Saudita, la inversió estrangera direc-
ta per a 2015 ha estat de 8.141 milions de dò-
lars. Segons l’Agència d’Inversions d’Aràbia 
Saudita (SAGIA), els sectors que més interès 
tenen per al Govern són: l’energètic (refineries 
de petroli, petroquímic, fertilitzants, energia i 
aigua, miner i metalls); el transport i la logísti-
ca (s’espera una inversió de 72.000 milions 

d’euros en els pròxims 10 anys en tota mena 
d’infraestructures); les telecomunicacions 
(s’espera un creixement alt d’aquest sector, 
tant per part dels consumidors finals com de 
les empreses); la salut (principalment en pro-
ductes relacionats amb la cura de la salut), i el 
capital humà.

SUCURSAL
Hi ha dos tipus diferents d’establiment mit-
jançant sucursal a Aràbia Saudita: l’establi-
ment permanent d’una oficina i la creació 
d’una oficina tècnica de serveis. L’establiment 
permanent es considera una extensió de l’em-
presa matriu i requereix un capital mínim de 
500.000 SAR (100.000 EUR). Només se li per-
meten funcions administratives i pot partici-
par en projectes governamentals, de manera 
que és la fórmula preferible en aquest darrer 
cas. No permet dur a terme activitats comercials, 
relacionades amb la promoció o el màrque-
ting, perquè per a aquesta finalitat cal un ca-
pital mínim d’una empresa saudita. L’oficina 
tècnica de serveis (TSSO per les seves sigles en 
anglès), s’utilitza per donar suport a un agent 
o distribuïdor local, de manera que per a la 
seva creació es requereix l’existència d’un 
acord de distribució actual registrat al Depar-

tament del Ministeri de Comerç i Indústria 
corresponent; no requereix capitalització 
però no pot generar cap ingrés, i dona suport 
únicament a la promoció del seu producte a 
través del distribuïdor, alhora que pot dur a 
terme estudis de mercat per a les activitats 
comercials de l’empresa i preparar els infor-
mes que en sorgeixen per a l’empresa matriu. 
Aquestes oficines només poden ser establer-
tes pel fabricant real del producte; a més, de-
penen totalment del distribuïdor al país i es-
tan limitades a la contractació mínima que 
exigeixin les autoritats saudites. Hi ha una 
altra figura, que no és estrictament una 
sucursal, que és l’anomenada Temporary 
Commercial Registration (TCR), que es fa ser-
vir únicament per poder tenir participació en 
projectes amb el Govern de manera puntual.

Establiment SOCIETAT LOCAL
Els tipus d’establiments més comuns d’em-
preses a Aràbia Saudita són: la societat gene-
ral (Sharikat Tadhamou), la responsabilitat 
de la qual és il·limitada i requereix un mínim 
de dos socis i un capital mínim invertit de 
500.000 SAR (100.000 EUR); la societat de res-
ponsabilitat limitada (Sharikat Zat Massou-
liyyah Mahdooah (SMM)), que requereix un 
mínim de cinc socis i un capital de dos milions 
de SAR (400.000 EUR), i la societat anònima, 
que és la forma menys utilitzada (Sharikat 
Al-Mossahamah (SAM)), amb un mínim ne-
cessari de cinc socis i un capital exigit de 10 
milions de SAR (2 milions d’euros). Totes les 

formes d’establiment al país requereixen la 
petició i obtenció de llicències de l’Agència Ge-
neral d’Inversions d’Aràbia Saudita (SAIGA). La 
distribució comercial està reservada en exclu-
siva per a entitats saudites, de manera que 
les empreses estrangeres que vulguin entrar 
al país duent a terme aquestes activitats es-
tan obligades a disposar d’agents comercials 
o distribuïdors saudites almenys en un 25%. 
És necessari obtenir acords de distribució a 
les agències del Ministeri de Comerç. Tant 
l’arbitratge com la Junta de Reclamacions 
consideren la xaria (jurisprudència alcoràni-
ca) com a única llei aplicable. 

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
Només és possible establir una oficina de representació al país en el cas de la participació amb 
contracte en projectes governamentals. 



Aràbia Saudita

ZONA FRANCA
No hi ha zones franques a Aràbia Saudita.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
Aràbia Saudita és un país beneficiari del Sistema Generalitzat de Preferències.  

CULTURA EMPRESARIAL
La cultura saudita està fortament influenciada 
per la religió: el comportament, la vestimenta i 
l’alimentació estan subjectes a les restriccions 
aplicades per la xaria (llei islàmica). Els saudites 
són negociadors hàbils i és important establir 
una relació personal amb els seus socis; en ge-

neral, cal visitar el país diverses vegades abans 
de signar qualsevol tipus d’acord. Són molt exi-
gents amb la qualitat i l’estètica del producte. 
No són puntuals, però exigeixen puntualitat. La 
presa de decisions és lenta.

Negociació  
i protocol

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Aràbia Saudita és un dels països que componen 
el Consell de Cooperació per als Estats Àrabs 
del Golf (CCEAG), entre els quals hi ha una unió 
duanera. Aquests països estan negociant des de 
fa anys un acord de lliure comerç que encara 
està en procés de negociació i són beneficiaris 

del Sistema Generalitzat de Preferències amb la 
UE. Té un acord de lliure comerç amb els països 
que integren l’Associació Europea de Lliure Co-
merç (EFTA, Islàndia, Noruega, Suïssa i Liech-
tenstein) i amb Singapur i amb la Lliga Àrab 
(Greater Arab Free Trade Area, GAFTA). 

Condicions 
aranzelàries

ZONA FRANCA
No hi ha zones franques a Aràbia Saudita.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
La societat de responsabilitat limitada (LLC) és 
la manera més comuna de constituir joint ven-
tures a Aràbia Saudita. Una LLC ha de tenir en-
tre 2 i 50 accionistes i està dirigida i represen-
tada per un o més directors. El règim de les 
inversions estrangeres és relativament liberal, 

ja que permet desenvolupar qualsevol activi-
tat, excepte les que figuren en l’anomenada 
“llista negativa”, que també n’inclou algunes 
que exigirien un permís especial d’algun orga-
nisme oficial.    

•  Plastics and Petrochem.
•  Machinex Arabia.
•  The Big 5 Saudi.

•  SBIE.
•  Amex World Luxury Expo Riyadh.
•  Jeddah International Trade Fair.

Fires clau

Webs  
d’interès

• Agència d’inversions d’Aràbia Saudita: https://www.sagia.gov.sa/
• Fons per al desenvolupament del sector industrial: http://www.sidf.gov.sa/
•  Duanes Aràbia Saudita: http://customs.gov.sa/sites/sc/ar/

Mitjans de  
cobrament  
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
El crèdit documentari és un mitjà molt utilitzat 
a Aràbia per la seguretat en el cobrament que 
comporta. Una altra opció és la remesa docu-

mentària i el pagament mitjançant xec en mo-
neda local. Finalment, algunes empreses fan 
servir la transferència via swift.

MITJANS DE PAGAMENT
La transferència simple és el mitjà de pagament més comú, si bé el més segur continua sent el crèdit 
documentari. 

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
Es recomana fer servir una assegurança de tipus de canvi.

L’oficina de CaixaBank més propera és la de Dubai (Emirats Àrabs Units). 
També us podeu adreçar als nostres Serveis Centrals mitjançant el telèfon (+34) 934 048 269.

CaixaBank
al país



País gestionat des de l’oficina  
de representació de Dubai
Office 606, Fairmont Hotel,  
Sheikh Zayed Road
PoBox 9894 Dubai
UAE

Directora: Maya Khelladi                                
Tel. (+97) 1 433 163 30

CaixaBank 
al món

 Sucursals
 Ofi cines de representació
 Spanish Desks
 Grup CaixaBank

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)


