
BREXIT I MERCAT DE L’ART

Previsiblement, la futura sortida del Regne Unit de la Unió Europea a causa del resultat de el “Brexit” tindrà, per a la majoria de 
professionals de l'art, un impacte negatiu al mercat.

A part de raons merament històriques i ideològiques, la sortida del Regne Unit suposaria, en primer lloc, un perjudici per a la influència 
general que aquest país té a tot el món i, especialment, a Europa. Si a això li sumem la incertesa econòmica i la, almenys, inicial 
disminució o fins i tot paralització de les transaccions amb obres d'art, pot provocar que la interacció amb la resta d'Europa es vegi molt 
afectada.

També existeixen raons purament fiscals com la implementació dels aranzels d'importació que es crearien entre el Regne Unit i els altres 
Estats europeus, l'augment dels drets de l'IVA, la creació d'impostos especials i de duana pels tràmits d'importació i exportació. No hem 
d'oblidar que l'actual sistema de tipus reduït d'IVA en el Regne Unit fa que Londres sigui un punt molt atractiu d'entrada d'obres d'art en 
la Unió Europea.

I raons relatives a les restriccions a la lliure circulació de béns i persones en un mercat internacional amb un alt contingut europeu que 
podria provocar que la compra en el Regne Unit fos menys atractiu pels col·leccionistes d'art de la resta d'Europa inhibint el creixement 
del mercat de l'art.
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Encara així, existeixen alguns sectors que consideren que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea tindria un impacte neutre o 
fins i tot positiu al mercat de l'art. Aquests sectors sostenen que Londres ja és el principal centre del mercat de l'art a Europa i 
seguirà sent així fins i tot si el Regne Unit deixa de formar part de la Unió Europea.

Però, sobretot, afirmen que existirà una clara reducció de la burocràcia i de les lleis sense l'obligació de Gran Bretanya de dictar 
normatives harmonizadoras pel compliment de les Directives Comunitàries com, per exemple, les relatives a la implementació del 
dret de participació. Caldrà esperar per fer valoracions més ajustades a la realitat.
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