
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB (% de variació)  -0,30 -2,80 2,50 1,60 2,20 1,50 2,40 2,40

Inflació (% de variació) 3,80 -0,30 1,60 3,20 2,10 1,50 1,60 0,10

Saldo públic (% del PIB) -4,70 -10,10 -8,40 -7,90 -6,50 -3,30 -2,80 -2,60

Deute pública (% del PIB) 39,30 52,30 60,90 65,90 70,40 72,60 74,40 73,70

Tipus d’interès oficial
(% al final de l’any) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50

Finançament total del sector 
privat no financer (% del PIB) (1) 240,1 245,4 243,2 242,0 245,2 244,5 245,5 245,6

Balança per compte corrent 
(% del PIB) -4,70 -2,70 -3,00 -3,00 -2,80 -2,30 -2,30 -2,60 

Tipus de canvi  (USD/EUR) 1,40 1,43 1,34 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09

Indicadors econòmics dels EUA

Notes: (1) Deute del sector no financer (llars i empreses no financeres). 
Les sèries ombrejades són dades provisionals per a l’any donat. 
Fonts: Bloomberg, Flow of Funds i Banc Mundial.

 

BS OPORTUNITATS DE NEGOCI EXTERIOR
Butlletí especialitzat en consultoria

Número 43 / Abril de 2016

Actualment, els Estats Units exhibeixen una posició 
econòmica estable, amb unes condicions financeres 
positives i un enfortiment dels mercats de l’habitatge 
i l’ocupació. Si bé l’any 2016 presentarà reptes a 
escala mundial per a l’economia, s’espera que la 
conjuntura macroeconòmica afavoreixi les economies 
desenvolupades. Segons les projeccions de l’FMI, 
aquestes creixeran al voltant del 2,1 % l’any 2016 i 
mantindran el seu nivell al llarg de 2017. Així, els EUA 
creixeran un 2,6 % gràcies a la creació de nous llocs de 
treball i a l’augment dels salaris i de l’endeutament privat. 

També és probable que l’enfortiment del dòlar continuï al 
llarg de 2016 i generi contraccions en certs sectors de 
l’economia (per exemple, el sector manufacturer).

Si bé en l’inici de 2016 hi ha hagut una gran volatilitat 
en els mercats i dubtes addicionals sobre la situació 
econòmica global, els EUA continuen sent un mercat ideal 
per invertir. Els EUA es situen per tercer any consecutiu 
com la destinació número 1 per a la inversió, segons 
l’índex de confiança d’IED 2015 de la consultora A. T. 
Kearney. Això demostra que el mercat busca destinacions 
segures per a la inversió i que els EUA continuen ocupant 
aquesta posició en la ment de l’inversor.
Font: A. T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index, FMI i EIU 
(Economist Intelligence Unit).



Sectors més importants per al mercat espanyol

Balança comercial d’Espanya amb els EUA

Principals exportacions 2014 % del total Principals importacions 2014 % del total

Béns de capital (exclou ind. automoció) 33,9 Subministrament d’equipament industrial 
   i recanvis 28,3

Subministrament d’equipament industrial 31,3  Béns de capital (exclou ind. automoció)  25,2 
i recanvis   

Béns de consum (no alimentaris)  12,3  Béns de consum (no alimentaris) 23,8 
(exclou ind. automoció)   (exclou ind. automoció)  
 

Indústria automoció (vehicles i autoparts) 9,8 Indústria automoció (vehicles i autoparts) 14,0
      

Principals mercats d’exportació 2014 % del total Principals mercats d’importació 2014 % del total

El Canadà 19,3 La Xina 19,9

Mèxic 14,8 El Canadà 14,8

La Xina 7,6 Mèxic 12,5

El Japó 4,1 El Japó 5,7

The Economist Intelligence Unit 2016   

Font: EIU (Economist Intelligence Unit).

 Exportacions Importacions Superàvit (dèficit) Exp./imp.

2013 11,648,983 13,761,134 -2,112,151 84.65

2014 14,248,858 13,918,084 330,775 102.38

2015* 11,813,623 13,307,584 -1,493,961 88.77

*Dades de desembre no disponibles. S’ha utilitzat l’import acumulat fins al mes de novembre de 2015. Xifres en milers d’USD.  
Font: pàgina web de l’ICEX.

En l’àmbit industrial, les exportacions espanyoles que 
han tingut més èxit en el mercat dels EUA en els últims 
temps han estat aquelles relacionades amb els productes 
següents: el petroli i els seus derivats, els materials 
per a la indústria de l’aviació, el cautxú i les seves 
manufactures, les cimenteres, les parts i els accessoris 
de la indústria de l’automoció, les rajoles, l’equip per 
al tractament de l’aigua, l’equip per a la seguretat, els 
medicaments i l’equip mèdic.

Pel que fa a serveis, els àmbits que han incrementat més 
la presència espanyola als EUA durant els últims anys han 
estat les concessions d’infraestructura (particularment, 
autopistes) i la indústria financera.

Addicionalment, els EUA han posat èmfasi a desenvolupar 
les indústries següents, que podrien generar noves 
oportunitats de negoci per a l’empresa espanyola: les 
energies renovables, l’eficiència energètica, els projectes 
d’infraestructura (autopistes i ferrocarril), els projectes 
immobiliaris, l’energia i les telecomunicacions, la protecció 
del medi ambient, el reciclatge, el desenvolupament 
de productes biotecnològics i nanotecnològics i 
l’administració i la gestió de serveis sanitaris (e-health).
Font: pàgina web de l’ICEX.



Branch:

Sucursal d’una empresa estrangera sense 
personalitat jurídica pròpia. Amb limitacions 
per operar. Ha de ser una companyia de nova 
constitució i no de la casa matriu, ja que, si no, els 
actius mundials de la matriu quedarien exposats a 
la fiscalitat dels EUA. Li és exigit que porti els llibres 
i els registres adequats per reflectir amb claredat 
els ingressos impositius de la sucursal.

Constituint una entitat americana:

Subjecta a les lleis de l’estat en què s’estableixi. Hi 
ha tres tipus principals de societats:

Sole Proprietorship

És el model societari més simple. El propietari/
empresari i el seu negoci són la mateixa entitat 
jurídica i és responsable personalment de totes les 
obligacions del negoci.

Partnership

Quan dos o més individus són propietaris del 
negoci. La responsabilitat davant de les obligacions 
pot ser limitada o il·limitada.

Corporation

Entitat jurídica independent dels seus accionistes. 
Hi ha diverses modalitats en funció del capital 
desemborsat o de la seva obligació i/o avantatges 
fiscals. Es divideixen en:

C corporation:  
similar a una societat anònima.

S corporation:  
similar a una societat anònima.

General partnership:  
similar a una societat col·lectiva.

Limited partnership  
similar a una societat comanditària.

Limited liability company (LLC):  
similar a una societat de responsabilitat limitada.

Aspectes pràctics: 
tipologia d’estructura empresarial

Banc Sabadell va iniciar la seva activitat als EUA el 
1993 amb l’obertura d’una sucursal internacional a la 
ciutat de Miami, Florida. L’any 2007 s’inicia un període 
de creixement orgànic i d’adquisicions que el converteix 
avui en un referent en el mercat de Florida. Actualment, 
Banc Sabadell (www.bancosabadellmiami.com) ofereix 
solucions financeres des de les seves unitats de Banca 
Corporativa, Banca Privada, Gestió d’Inversions i Banca 
Domèstica a través de la seva sucursal internacional 
i de les seves 26 sucursals de Banca Comercial 
(Sabadell United Bank - www.sabadellbank.com), totes 
a Florida. A més a més, el banc compta amb una oficina 
de representació a Nova York. Banc Sabadell va iniciar 
la seva activitat en aquesta última ciutat a mitjan 2012 
amb l’objectiu principal de finançar projectes dins dels 
sectors d’energia i infraestructura del país.

Banc Sabadell als EUA

La nostra plataforma d’atenció a empreses des de la 
sucursal internacional de Banc Sabadell Miami compta 
amb grups especialitzats per donar suport als nostres 
clients espanyols (Spanish Desk) i llatinoamericans 
(Latam Desk) i hotelers (Tourism & Hospitality). Els 
nostres equips tenen capacitat per oferir productes 
tradicionals o exòtics gràcies al suport dels nostres grups 
de Finançament Estructurat (Structured Finance), Trade 
Finance (Global Trade & Supply Chain Solutions) i Real 
Estate (Commercial Real Estate). 
Els nostres serveis inclouen, entre d’altres, finançament 
a curt i llarg termini (bilateral o en modalitat de préstec 
sindicat), serveis de compte, tresoreria i inversions i 
comerç exterior.

Serveis:



Presència internacional

Banc Sabadell Miami Branch  

Sabadell Financial Center / 1111 Brickell Avenue, 30th Floor / Miami, FL 33131

Mario Velo, Vice President Senior Corporate Banker 

Spanish Desk

Telèfon: 1.305.351.4386   

Correu electrònic: mvelo@sabadellbank.com

Informe elaborat per Banc Sabadell Miami Branch

Suport als nostres clients espanyols i llatinoamericans i hotelers mitjançant una extensa cartera 
de productes i serveis

Clients Banc Sabadell

Spanish 
Desk

Tourism & 
Hospitality

Latam 
Desk

Productes 
i serveis

Structured Finance

Commercial Real Estate

Global Trade & Supply 
Chain Solutions

Tresoreria i inversió

Serveis i transaccionalitat

Finançament bilateral

SUCURSALS 
01 / LONDRES
02 / MIAMI
03 / PARÍS
04 / CASABLANCA

OFICINES DE REPRESENTACIÓ

05 / São Paulo (BRASIL)

06 / Caracas (VENEÇUELA)

07 / Alger (ALGÈRIA)

08 / Nova Delhi (ÍNDIA)

09 / Pequín (XINA)

10 / Xangai (XINA)

11 / Singapur (SINGAPUR)

12 / Istanbul (TURQUIA) 

13 / Dubai (UNIÓ DELS 
       EMIRATS ÀRABS)

www.grupbancsabadell.com
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FILIALS I PARTICIPADES 
19 / ESTATS UNITS  24 / PORTUGAL
20 / REGNE UNIT
21 / MÈXIC
22 / ANDORRA
23 / COLÒMBIA

14 / Santo Domingo (R. DOMINICANA)

15 / Nova York (ESTATS UNITS)

16 / Varsòvia (POLÒNIA) 

17 / Bogotà (COLÒMBIA) 

18 / Lima (PERÚ) 

24

22

22
19

21

23

17

18


