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Data de tancament d’aquesta edició: Juliol 2020

Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que procedeixen 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. 

Xina
Forma d’Estat: República popular  

Capital: Pequín  

Idioma oficial: Xinès mandarí (llengua franca)

Població: 1.434 milions d’habitants (2019)

Moneda: Iuan (CNY)

Tipus de canvi: 1 EUR = 7,94 CNY (30/06/2020)    
             1 USD = 7,06 CNY (30/06/2020)

PIB: 14.140 milers de milions $ (19,2% del PIB mundial) 

PIB per capita: 10.099 $ (19.503 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 31 millor país del món de 190   
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Religions tradicionals xineses: 87%



Xina

Previsions
econòmiques

•  El PIB de la Xina, a diferència de la majoria de 
les principals economies, no caurà el 2020, tot 
i que creixerà de manera relativament modes-
ta (al voltant del 2,0%, quan abans del coro-
navirus s’esperava un creixement del 6,0%). Es 
preveu que la recuperació gradual de la de-
manda interna (l’immobiliari o la indústria ja 
han normalitzat la seva activitat) permeti a la 
Xina consolidar a la segona meitat de l’any la 
millora mostrada en el 2T i tornar al camí de 
creixement anterior al coronavirus després de 
la caiguda del 1T per la COVID-19. La incertesa 
global pel coronavirus continuarà llastant el 
sector exterior, cosa que impedirà una recupe-
ració més accelerada, tot i que l’activitat do-
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
econòmica

•  En l’apartat de la política monetària, és molt 
probable que el People Bank of China continuï 
relaxant la seva política monetària per estimu-
lar el crèdit, tot i que ho faci de manera relati-
vament continguda per evitar que els nivells 
de deute tornin a augmentar de manera ex-
cessiva. En concret, s’espera que el banc cen-
tral prengui mesures per abaixar encara més el 
cost de finançament dels bancs i faci retallades 
addicionals del coeficient de reserves. Quant 
al tipus de canvi, s’espera una depreciació del 
renminbi per la incertesa global (tot i que hau-
ria de ser moderada gràcies al fet que els con-
trols de capitals i el nivell adequat de reserves 
estrangeres ajudaran a gestionar la situació).
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•  Fins ara, i amb l’objectiu de contrarestar l’im-
pacte negatiu de la COVID-19, les autoritats 
econòmiques xineses han implementat una 
sèrie de mesures de flexibilització de les políti-
ques fiscals (proporcionant suport de liquidi-
tat, reduint el cost dels préstecs, retallades 
d’impostos de la Seguretat Social i l’emissió de 
bons especials dels governs locals per a la in-
versió en infraestructura). A més, el Govern 
també està impulsant, de manera considera-
ble, la despesa i la inversió d’empreses públi-
ques i entitats locals. En el seu conjunt, les me-
sures fiscals expansives generaran un 
empitjorament significatiu del saldo fiscal del 
2020, però serà transitori i manejable, de ma-
nera que el 2022 se situarà en una zona força 
equilibrada.

mèstica es podria veure beneficiada per un 
augment de la flexibilització de les polítiques 
monetària i fiscal. El 2021, el rebot s’aproparà 
al 8%. Tanmateix, la incertesa és tan elevada 
que el Govern xinès no ha fixat per primer cop 
un objectiu de creixement per al 2020.

•  La inflació flexionarà lleument a la baixa el 
2020 a causa del refredament de l’economia 
respecte del 2019 per la COVID-19, una suavit-
zació els propers mesos de les pujades en els 
preus de la carn de porc i la caiguda dels preus 
del cru. El 2021, al compàs del rebot en l’eco-
nomia asiàtica, la inflació anirà pujant de ma-
nera gradual.



Xina

Condicions 
financeres

•  Segons dades oficials, els balanços bancaris es 
troben sanejats (capital regulador: 14,2%; rà-
tio de morositat: 1,9% en el 1T 2020). Tanma-
teix, la banca xinesa és heterogènia i els bancs 
regionals continuen mantenint, respecte del 
total dels seus actius, una proporció elevada 
de préstecs amb un alt risc. La COVID-19 gene-
rarà un repunt de la morositat, però s’espera 
que la situació sigui manejable. A la primera 
meitat de l’any, l’augment del nombre d’em-
preses que han fet fallida ha estat relativa-
ment contingut, possiblement una conse-
qüència positiva de les mesures de les 
autoritats xineses per augmentar la liquiditat 
dels mercats i de les empreses (menys restric-
cions des del febrer a l’emissió de nous bons 
corporatius per refinançar deute i injeccions 
de liquiditat en els mercats financers). 

220,1
 

222,0 226,1 

 

 

 

 

 

  
Previsió  

250

200

150

100

50

0

0

50

100

150

200

250

Crèdit privat (% PIB)

Mitjana
2011-15

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

13,6
 

13,8

 

13,6

 

 
Previsió  

0

5

10

15

15

10

5

0

Deute extern brut (% PIB)

Mitjana
2011-15

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

•  A mitjà termini, la relaxació d’algunes regula-
cions podria provocar un repunt en l’elevat 
deute corporatiu del gegant asiàtic (149% del 
PIB al principi del 2020 segons el BIS). També 
és inquietant que una bona part del deute tin-
gui venciments a curt termini i que l’hagin 
emès empreses públiques, que presenten ni-
vells de palanquejament elevats. A curt termi-
ni, la millora recent de les perspectives macro-
econòmiques de la Xina després de la caiguda 
del 1T per la COVID-19 donarà confiança als 
inversors, de manera que són menys probables 
les situacions d’inestabilitat financera. La recu-
peració del sector immobiliari després de la 
COVID-19 ha estat important, però s’espera 
que sigui temporal (és fruit de la demanda re-
tinguda), atès que la incertesa global trigarà a 
dissipar-se i condicionarà l’evolució del sector.

Situació  
política

•  La promulgació recent d’una llei de seguretat 
que dona més poder a la Xina a Hong Kong 
podria generar un augment de la inestabilitat 
a l’illa i un augment de les tensions amb les 
economies avançades. Així doncs, és molt pos-
sible que a l’avantsala de les eleccions presi-
dencials nord-americanes del 2020, l’Adminis-
tració nord-americana endureixi el seu discurs 
contra Pequín (tot i que el complex context 
macroeconòmic global dificultarà que es pro-
dueixin noves pujades d’aranzels). En definiti-
va, creiem que la situació de tensions entre les 
grans potències mundials seguirà en els prò-

xims temps, amb etapes de més topades i al-
tres de relativa relaxació.

•  La Xina mantindrà una política del tipus “bas-
tó i pastanaga” en l’àmbit geopolític. D’una 
banda, mantindrà les seves mesures proteccio-
nistes si els EUA no redueixen els seus aranzels 
a productes xinesos i exhibirà una posició de 
fermesa a Hong Kong. De l’altra, donarà su-
port al lliure comerç i continuarà enviant sub-
ministraments mèdics als països més afectats 
per la COVID-19 i als seus aliats de la Nova 
Ruta de la Seda.

Perspectives 
a llarg termini

•  La Xina es troba immersa en plena transició d’un 
model productiu basat en la inversió i les manu-
factures a un model que es fonamenta en el con-
sum i els serveis. La transició es preveu suau i 
gradual, tot i que es desenvoluparà en un entorn 
de desequilibris macroeconòmics importants 
(deute corporatiu, més dèficit per a la recupera-
ció després de la COVID-19, tensions comercials…). 
Si el canvi de model culmina satisfactòriament, 
l’economia xinesa creixerà a un ritme més lent, 
però també més equilibrat.
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•  El canvi de model continua avançant gradual-
ment, tot i que encara és lluny dels seus objec-
tius. En el darrer any, el progrés ha estat modest: 
la contribució del consum privat al creixement va 
caure per primer cop des del 2013 i el creixement 
dels serveis com a percentatge del PIB es va de-
saccelerar. Clarament, l’economia del gegant asià-
tic necessita reformes estructurals ambicioses, 
com ara una reforma fiscal que estimuli el con-
sum, i mesures que permetin augmentar la mo-
bilitat del mercat laboral i la digitalització dels 
processos productius.



Xina

Risc  
país

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

Ràting Última  
modificació Perspectiva

A+ 21/09/17 Estable

A1 24/05/17 Estable

A+ 05/11/07 Estable
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Riscos

PUNTS FORTS

•  Dimensió del mercat nacional.
• Costos laborals.
• Augment de la classe mitjana i alta.

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•  Burocràcia.
•  Protecció dels drets de propietat intel·lectual.
• Excessiva intervenció dels poders públics. 

EXPORTADORS
•  Electrònica; maquinària; mobiliari; teixits  

i roba; aparells òptics, fotogràfics i mèdics; 
plàstics; vehicles; articles d’acer i alumini, i 
calçat.   

Sectors 
principals

IMPORTADORS 
•  Electrònica; combustibles minerals; maqui-

nària; minerals; aparells òptics, fotogràfics i 
mèdics; metalls i pedres precioses; vehicles; 
productes químics orgànics, i olis i productes 
vegetals.   

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la  
Internacionalització 
Empresarial
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1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn financer  
i innovador

5. Estabilitat

——  Sud-est asiàtic i Pacífic    —— Xina
(Mín. 0 - Màx. 100)

POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS

SUBPILARS

Top 
Gustos semblants  
als d’Espanya
Infraestructures
Relacions d’inversió  
amb Espanya

Bottom 
Distància, comunicacions  
i acords amb Espanya
Condicions laborals
Estabilitat institucional

14
67

PILARS

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

CURT TERMINI

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

•  Deute corporatiu  -            +
•  Tensions geopolítiques  -            +
•  Riscos financers  -            +

LLARG TERMINI

•  Absència de reformes  
estructurals 

•  Desigualtat -            +
•  Tensions polítiques entre  

reformistes i immobilistes 

-            +

-            +



Xina

La taxa estàndard de l’impost de societats que 
grava els beneficis de les empreses és del 25%, 
mentre que les pimes poden beneficiar-se 
d’un tipus inferior del 20% quan compleixen 
els requisits reglamentaris (de fet, fins al 
31/12/2021 la seva taxa impositiva efectiva es 
redueix al 5% per la part de la renda imposa-
ble anual de fins a 1 milió de RMB i al 10% per 
a la part d’ingressos imposables d’entre 1 i 3 
milions de RMB). Les empreses classificades 
per l’Estat com a high-tech, les que tenen in-
versió en indústries incentivades a les regions 
de l’oest de la Xina (vàlid fins al 31/12/2020) i 
les incorporades a les regions pilot de Guang-
zhou, Fujian i Shenzhen amb inversió en in-
dústries incentivades (vàlid fins al 31/12/2020), 
estan subjectes a un tipus impositiu del 15%.
La reforma de l’IVA s’ha implementat comple-
tament a la Xina i s’ha expandit a totes les in-
dústries, i actualment se situa en el 13% en la 

venda i importació de béns (excepte els pro-
ductes agrícoles), la provisió de serveis de pro-
cessament, reparació i reemplaçament i l’ar-
rendament de béns mobles tangibles; 9% en 
la venda i importació de productes agrícoles, 
la provisió de serveis de transport, correus i 
telecomunicacions bàsiques, serveis de cons-
trucció, arrendament i venda de béns immo-
bles, i la transferència del dret d’ús de la terra, 
i 6% en la provisió de serveis amb valor afegit 
de telecomunicacions, financers i de consum, 
serveis moderns diferents dels serveis d’arren-
dament i transferència d’actius intangibles di-
ferents del dret d’ús de la terra. 
Els contribuents amb ingressos anuals per ac-
tivitats imposables que superin els 5 milions 
de RMB es consideren contribuents generals 
de l’IVA. D’altres es classifiquen com a contri-
buents d’IVA a petita escala, amb una taxa 
d’IVA aplicable del 3%. 

Fiscalitat

Inversions El nombre d’empreses establertes amb inver-
sió estrangera el 2018 va assolir la xifra de 
60.553, que representa un increment interanu-
al del 69,8%. Els sectors que han atret més per-
centatge d’inversió estrangera directa en els 
últims anys han estat els relacionats amb les 

manufactures de cara al desenvolupament 
d’un teixit industrial més competitiu, seguit 
del sector immobiliari. Els països dels quals rep 
més inversió són majoritàriament asiàtics 
(Hong Kong, Singapur, Japó, Corea, etc.).

SUCURSAL
Les empreses estrangeres poden establir una 
sucursal però no té personalitat jurídica, de 
manera que la societat matriu assumeix totes 
les seves responsabilitats. La creació de sucursals 

està limitada a uns quants sectors com el banca-
ri, l’assegurador, el petrolier i el d’empreses con-
tractistes de projectes d’enginyeria civil.

Establiment EMPRESA DE CAPITAL ESTRANGER (WFOE)
És la manera més comuna d’establir-se a la 
Xina, perquè l’empresa estrangera en té el con-
trol total, i el més normal és que es constituei-
xin com a societats de responsabilitat limitada. 
Tot i que el requisit de capital mínim per a la 

inversió estrangera s’ha suprimit, aquesta se-
gueix subjecta a la llista negativa per a la inver-
sió estrangera, emesa i aprovada pel Consell 
d’Estat.  

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
Igual que les sucursals, les companyies estran-
geres poden establir oficines de representació 
a la Xina, si bé no tenen permès realitzar acti-
vitats lucratives (contractar personal, facturar 
o tenir ingressos aliens a l’empresa matriu), ja 

que no posseeixen personalitat jurídica. Única-
ment es poden utilitzar per controlar vendes 
de productes, prestar els seus serveis i altres 
tipus d’activitats relacionades. 



TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Les relacions comercials entre la UE i la Xina es 
regeixen per l’Acord de Cooperació Comercial i 
Econòmica del 1985. En l’aspecte comercial, es 
tracta d’un acord no preferencial basat en la 
clàusula de la “nació més afavorida”. La UE té 
oberts procediments antidúmping i antisub-
venció contra la Xina. Alguns productes als 
quals s’apliquen mesures antidúmping sobre 
exportacions espanyoles a la Xina són el cloro-
form, el tetracloroetilè i altres productes quí-
mics. La UE també aplica aquest tipus de mesu-
res a les importacions d’origen xinès, per 
exemple a la mandarina en conserva, l’acer, el 
silici metall, les vaixelles, les rajoles de ceràmi-
ca, les plaques solars, etc. Els aranzels d’entrada 
a la Xina són molt variats i depenen en gran 
mesura del tipus de producte que es vulgui ex-
portar. El règim que s’aplica als països de la UE 
és el de la MFN; per exemple, en el cas del vi 
embotellat l’aranzel és del 14%, en les rajoles 
ceràmiques, el 12%, etc. La política basada en 
exempció d’aranzels inclou:
• Materials educatius científics.

• Productes especials per a les persones amb 
discapacitat.

• Fonts d’alleujament de la pobresa i donacions 
de caritat.

• Processament de productes comercials.
• Els béns objecte de comerç en zones de lliure 

comerç i zones franques.
La Xina té acords de lliure comerç (FTA) amb 
l’ASEAN (Associació de Nacions del Sud-est Asià-
tic), Maldives, Geòrgia, Austràlia, Corea del 
Sud, Suïssa, Islàndia, Costa Rica, Perú,  
Singapur, Nova Zelanda, Xile i Pakistan. 
Es troben en procés de negociació acords amb 
l’Estat de Palestina i l’RCEP (Regional Compre-
hensive Economic Partnership), el Consell de 
Cooperació per als Estats Àrabs del Golf (CCG), 
Japó-Corea del Sud, Sri Lanka, Israel, Noruega, 
Nova Zelanda (upgrade), Illes Maurici, Moldà-
via, Panamà, Corea del Sud (fase II) i Perú  
(upgrade).
Es troben en estudi de viabilitat acords amb  
Colòmbia, Fiji, Nepal, Papua Nova Guinea,  
Canadà, Bangladesh, Mongòlia i Suïssa.   

Condicions 
aranzelàries

ZONA FRANCA
Ofereixen beneficis aranzelaris per a les empre-
ses que operen al país; alguns productes com 
maquinària, béns d’equipament, materials de 
construcció, recanvis i components, així com ma-
tèries primeres, poden estar lliures d’impostos. 

Generalment, les empreses les fan servir per 
mantenir estocs dels seus productes al país lliu-
res d’impostos. Els productes es poden quedar 
a la zona franca un any. 

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
La Xina ha estat un país beneficiari del sistema 
de preferències aranzelàries de la UE fins al 
2014. Com que el Banc Mundial ha apujat en els 

darrers anys la renda mitjana a la Xina, la UE va 
decidir retirar-li aquest tracte preferencial a 
partir del gener del 2015.

Xina

ZONA DE LLIURE COMERÇ
Hi ha 18 zones de lliure comerç per a activitats de comerç internacional i magatzem de mercaderies.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
La creació d’una joint venture (JV) amb socis 
xinesos està subjecta a l’aprovació del Govern 
xinès (en el Catàleg per a la guia industrial d’in-
versió estrangera, actualitzat el març del 2015, 
s’indiquen els sectors en els quals és possible 
invertir i els que estan prohibits o controlats). 
Un tipus de JV per a l’accés al mercat xinès és 
l’empresa mixta de participació societària (EJV), 
que s’ha de constituir com una societat de res-
ponsabilitat limitada, els beneficis, control i risc 
de la qual es distribueixen en proporció a les 
participacions de capital dels socis. En funció 
del tipus d’indústria, els percentatges de parti-

cipació poden variar i, generalment, el soci es-
tranger té accés al 25% de les participacions. El 
capital mínim necessari per registrar una JV sol 
acostar-se al milió de CNY, tot i que varia en 
funció del lloc i del sector. L’altra forma d’im-
plantació és a través d’una empresa mixta con-
tractual (CJV), cas en què són necessaris la 
redacció i l’acord mutu d’un contracte de JV 
entre el soci estranger i el xinès, amb l’especifi-
cació detallada de les responsabilitats, els drets 
i els interessos de cadascun.

FICE
Empresa estrangera de distribució comercial. 
Les FICE són empreses de distribució majorista i 
minorista en el mercat xinès, es creen mitjan-

çant una WFOE o una JV i es poden establir de 
manera exclusiva com a FICE o combinar les se-
ves activitats.



•  World of Food Beijing
•  China International Exhibition on Nuclear 

Power Industry (Cienpi)
•  TopWine China (TWC)
•  The International Food Processing and Packing 

Machinery Exhibition (China Foodtech)
•  China Food & Drinks Fair

•  Food & Hotel China (FHC)
•  SIAL China
•  Automotive Testing Expo
•  China Beauty Expo
•  All China Leather Exhibition
•  China International Import Expo
•  Canton Fair

Fires clau

Webs  
d’interès

•  Invertir a la Xina: http://www.fdi.gov.cn/ 
•  Ministeri de Comerç de la República Popular de la Xina: www.mofcom.gov.cn
•  Duanes de la República Popular de la Xina: http://english.customs.gov.cn/
•  AQSIQ (Agència de qualitat, inspecció i quarantena): http://english.aqsiq.gov.cn/

Mitjans de  
cobrament i 
pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Es recomana assegurar sempre el cobrament 
fent servir els mètodes habituals internacio-
nals, principalment el crèdit documentari, que 
és el que ofereix més garanties, sobretot si és la 
primera vegada que es treballa amb un client. 
Cal parar especial atenció quan es dugui a ter-
me l’exportació a la Xina, ja que nombroses 

empreses han estat estafades a causa de l’opa-
citat de la informació de què es disposa al país 
(risc país elevat). Quan el client sigui de confi-
ança, es pot optar per altres mitjans de cobra-
ment directe més ràpids i econòmics, com la 
transferència bancària.

MITJANS DE PAGAMENT
El crèdit documentari és el mitjà de pagament 
que ofereix més confiança a totes dues parts. 
Pot ser amb pagament a la vista o diferit. En 
aquest últim cas, des del banc emissor es pot 
finançar el proveïdor xinès, a interessos molt 

baixos, la qual cosa és una bona arma comercial 
per a l’importador. També se sol utilitzar la 
remesa documentària a la vista (cash against 
document) o a termini (deliver against 
acceptance).

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
Les transaccions internacionals estan subjectes a 
la fluctuació dels mercats, per la qual cosa és 
convenient assegurar-les amb assegurances de 

tipus de canvi. La divisa que acostumen a fer ser-
vir en les seves operacions és l’USD, si bé cada 
vegada s’utilitza més la moneda local, el iuan.

CaixaBank és present a la Xina a través de tres 
Oficines de Representació a Pequín, Xangai i 
Hong Kong. El principal objectiu és millorar els 
canals de comunicació amb les institu cions fi-
nanceres locals, donant suport a les activitats 

dels clients de CaixaBank al país, ja siguin de co-
merç exterior o d’inversions i projectes d’im-
plantació. També ofereixen assessorament i 
acompanyen les empreses espanyoles que vul-
guin desenvolupar el seu negoci a l’exterior. 

CaixaBank  
al país

Xina

CULTURA EMPRESARIAL
És important parar especial atenció a les pro-
fundes diferències culturals i idiomàtiques 
amb la Xina a l’hora d’accedir al mercat, evitar 
un plantejament de les negociacions i un tan-
cament de contracte a curt termini. El caràcter 
dels xinesos en general és desconfiat i modest, 
es caracteritzen per la puntualitat i, com en la 
resta de cultures asiàtiques, utilitzen regals 
simbòlics com a gest de deferència i amistat. És 
important saber també que són ambigus pel 

que fa a la presa de decisions i que el procés 
de negociació se centra principalment en la 
construcció d’una relació fonamentada en la 
confiança, el respecte, l’amabilitat, la toleràn-
cia i la paciència. Les reunions se solen fer en 
l’idioma xinès, de manera que és imprescindi-
ble disposar d’un bon traductor que conegui les 
particularitats i els temes tècnics que s’hagin de 
tractar en la reunió.

Negociació i 
protocol



Oficines de representació de Pequin i Xangai
Room 611, Tower 1, Brigth China Chang An Blgd
7 Jianguomen Nei Avenue, Dongcheng District 100005-Beijing, PRC
Director: Zongji Yan
Tel. (+86) 10 5911 11 99

Room 1610, No. 689 Guangdong Road,
Xangai 200001-Xina
Directora: Veronica Shao                              
Tel. (+86) 21 634 100 55

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)


