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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. 

Data de tancament d’aquesta edició: Juliol 2019

Àustria
Forma d’estat: República federal parlamentària

Capital: Viena

Idioma oficial: Alemany

Població: 8 milions d’habitants (2018)

Moneda: Euro (EUR)

Tipus de canvi: 1 EUR = 1,14 USD (28/06/2019)

PIB: 457 milions $ (0,3% del PIB mundial)

PIB per capita: 51.509 $ (52.137 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 26è millor país del món de 190 
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Catòlica: 74%



Àustria

Previsions
econòmiques

•  Després d’expandir-se amb solidesa durant els 
darrers anys, l’economia austríaca moderarà 
el seu ritme d’avançament durant el període 
2019-2021 com a resultat d’un entorn exterior 
menys favorable, tot i que seguirà creixent 
per sobre de la mitjana de la zona de l’euro. El 
creixement tindrà el suport, en gran mesura, 
del consum privat, que es beneficiarà del di-
namisme del mercat laboral i de les rebaixes 
fiscals per a llars amb fills.  
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Política  
econòmica

•  Àustria ha presentat superàvits per compte 
corrent de forma sostinguda des del 2002. De 
cara al 2019 i al 2020, esperem que aquesta 
tendència es mantingui, encara que el superà-
vit exterior es reduirà a causa de l’augment de 
les importacions (davant la forta empenta de 
la demanda interna) i del menor dinamisme 
exterior. Per components, destaca el superàvit 
del compte de serveis, gràcies al dinamisme 
del sector turístic i de les exportacions de ser-
veis comercials a empreses.  
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•  La posició fiscal es mantindrà sòlida durant els 
propers anys. En particular, el superàvit públic 
del 2019 serà similar al del 2018 gràcies al fort 
creixement dels ingressos impositius i a la me-
nor despesa en el pagament d’interessos i en 
subsidis per atur. No obstant això, de cara al 
2020, les rebaixes fiscals en l’IVA i en contri-
bucions socials faran disminuir lleugerament 
el superàvit pressupostari. Així mateix, els ni-
vells de deute públic es troben relativament 
continguts i continuaran reduint-se i apro-
pant-se al llindar del 60% del PIB en els pro-
pers anys, en gran part gràcies a la menor des-
pesa en interessos del deute i al procés de 
desinversió d’actius dels bancs nacionalitzats. 

•  La inflació es mantindrà en nivells per sobre 
de la resta de països de la zona de l’euro, però 
propers a l’objectiu del BCE. El 2019 i el 2020, 
els augments salarials i la solidesa de la de-
manda interna continuaran pressionant mo-
deradament a l’alça la inflació (especialment 
als sectors serveis i béns industrials). No obs-
tant això, l’evolució dels preus del petroli, que 
es preveu que tendeixin a baixar en l’escenari 
de previsió, mantindrà la inflació en nivells 
propers, però per sota del 2%.  



Àustria

Condicions 
financeres

•  El sector bancari ha experimentat una profun-
da transformació des de l’inici de la crisi finan-
cera: ha perdut volum, però s’ha tornat més 
sòlid. En particular, el sector està ben capitalit-
zat (14,2% de ràtio de capital CET1 en el  
4T del 2018) i la ràtio de morositat ha disminuït 
considerablement fins a nivells inferiors a la 
mitjana de la UE (3,2%). Les condicions de 
concessió al crèdit es mantenen favorables, en 
part gràcies a la política monetària del BCE 
que li dona suport.  
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Perspectives 
a llarg termini

•   Les perspectives econòmiques a mitjà termini 
són raonablement positives. No obstant això, 
el país requereix majors esforços en la imple-
mentació de reformes estructurals amb la fina-
litat de millorar la productivitat i augmentar el 
potencial de creixement del país. Creiem que 
és poc probable que s’avanci en aquesta direc-
ció en els propers anys, atesa la manca de con-
sens i d’ambició política.  
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Població (milions d’habitants)

•  L’endeutament del sector privat continua en 
nivells moderats i estables, i per sota de la mit-
jana de la zona de l’euro, cosa que proporcio-
na un coixí davant possibles xocs futurs. En 
particular, el nivell d’endeutament relativa-
ment baix de les llars austríaques (proper al 
90% de la renda) redueix els riscos que puguin 
sorgir de la lleugera sobreavaluació dels preus 
de l’habitatge.

•  En particular, es requereixen mesures per po-
tenciar la participació laboral (i així augmen-
tar el creixement), aprofundir en la liberalitza-
ció del sector serveis i assegurar la sostenibilitat 
de les finances públiques en un context d’en-
velliment de la població.     

Situació  
política

•  El maig passat, el Partit Popular austríac va 
trencar la coalició de Govern (formada a finals 
del 2017) amb el Partit de la Llibertat (d’extre-
ma dreta) després que sortís a la llum un es-
càndol de corrupció amb la implicació del líder 
d’aquesta formació política. Així mateix, el 
canceller i líder dels populars, Sebastian Kurz, 
es va veure forçat a dimitir després de perdre 
la moció de confiança llançada pels partits de 
l’oposició. S’han convocat eleccions anticipa-
des al Parlament per al proper 27 de setembre.

•  Encara que el partit de Kurz va aconseguir 
augmentar el seu suport electoral en les elec-
cions al Parlament Europeu de maig, creiem 
que la incertesa política al país es mantindrà 
durant un cert temps. En particular, les en-
questes suggereixen que cap partit no obtin-
drà el suport suficient per governar per majo-
ria. Així mateix, la formació d’un Govern de 
coalició serà ara més complicada, ja que caldrà 
la implicació de dos dels tres partits més grans 
(populars, socialdemòcrates i extrema dreta) i 
existeixen clares diferències entre ells. 



Àustria

Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

AA+ 29/01/13 Estable

Aa1 24/06/16 Estable

AA+ 20/07/18 Positiu

CURT TERMINI

•  Incertesa política  -            +
•  Desacceleració de  

la zona de l’euro   -            +
•  Desacceleració dels  

emergents   -            +

Riscos

PUNTS FORTS

•   Solidesa dels fonamentals macroeconòmics.
•   Credibilitat institucional.  
•   Bones infraestructures i capital humà. 

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•   Elevada càrrega fiscal. 
•   Rígid mercat laboral. 
•   Envelliment de la població. 

LLARG TERMINI

•  Demografia i envelliment -            +
•  Mantenir la  

competitivitat exterior -            +

•  Integració dels immigrants -            +

•  Incertesa política       -            +

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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Sectors 
principals

EXPORTADORS

•  Indústria: química, enginyeria mecànica, 
automobilística, indústria de l’acer, la fusta 
i el paper, i electrònica. 

IMPORTADORS

•  Serveis: comerç i turisme.  

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

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

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la  
Internacionalització 
Empresarial

POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS

1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn
financer

5. Estabilitat

SUBPILARSPILARS



Àustria

Inversions A Àustria, la inversió estrangera directa per al 
2015 ha estat de 22.264 milions de dòlars. Els 
principals països inversors a Àustria són Ale-
manya, Itàlia, els EUA, Rússia i Suïssa. Àustria 
no estableix restriccions geogràfiques ni secto-
rials per a la inversió estrangera. En alguns ca-

sos, el Govern ofereix facilitats i serveis a les 
empreses d’inversió estrangera, especialment 
en el sector de l’automòbil, alta tecnologia i 
desenvolupament de tecnologies per al medi 
ambient.

Establiment SOCIETAT LOCAL
Formes de societats corporatives: societat de 
responsabilitat limitada (GmbH), societat anò-
nima (AG) i societat europea (SE). Societats no 
corporatives: societat general (OG), societat 
comanditària (KG), societat inactiva (stG) i so-
cietat civil (GesbR).
La societat de responsabilitat limitada (Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) és 
la forma més utilitzada a Àustria. 

Requisits per a la constitució de GmbH:
• Acord d’accionistes: escriptura pública, no-

menament de director, capital mínim nomi-
nal de 35.000 euros i almenys 17.500 euros ja 
desemborsats en efectiu (obertura de comp-
te bancari de l’empresa i pagament de la 
contribució en efectiu; pagament de l’impost 
de transferència de capital).

• Inscripció al Registre Mercantil.
• Notificació a l’Administració Tributària i al 

Registre d’Empleats.

SUCURSAL
Una sucursal és un establiment econòmica-
ment independent i geogràficament separat 
d’una empresa estrangera amb organització i 
gestió independent. El nom d’una sucursal es-
tablerta a Àustria ha d’incloure el nom de 
l’empresa estrangera. Cal que totes les sucur-
sals estiguin registrades al Registre Mercantil 

de la seu de la sucursal central. Una empresa 
estrangera amb seu corporativa fora de la UE/
EEA ha de tenir un representant permanent 
amb residència a Àustria. Cal anunciar el no-
menament del director gerent a les autoritats 
fiscals i al Registre d’Empleats.

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
L’oficina de representació no és la forma més 
habitual de les empreses estrangeres a Àustria. 
Segons les lleis austríaques, l’oficina de repre-
sentació té limitades les seves activitats a Àus-

tria exclusivament a la prestació de serveis 
d’informació i publicitat de les activitats de 
l’empresa estrangera. No disposa de personali-
tat jurídica pròpia.

Fiscalitat per a empreses:
•  Impost de societats: tipus general del 25%. 

No hi ha gravàmens com l’impost sobre el co-
merç i l’impost sobre el patrimoni.

•  Tributació del grup: les empreses internacio-
nals i petites empreses estrangeres amb sub-
sidiàries es poden beneficiar d’avantatges del 
trasllat d’operacions a Àustria, especialment 
en l’establiment de la seva seu. Segons les 
disposicions fiscals del grup, els guanys i pèr-
dues dels membres del grup i les pèrdues de 
les filials estrangeres es compensen.

•  Deduccions fiscals: hi ha deduccions fiscals 
que poden reduir la càrrega fiscal efectiva al 
22%.

Fiscalitat per a persones físiques: 
•  Les taxes d’impostos sobre les rendes de per-

sones físiques varien entre el 0% i el 50%, 
segons el nivell d’ingressos.

Impostos al consum suportats pel consumidor 
final: 
IVA general del 20%. L’IVA a Àustria varia se-
gons la categoria de productes: 10% per a ali-

ments, medicaments i productes farmacèutics; 
20% per a begudes alcohòliques. El 2016, el 
Govern té prevista una pujada de l’IVA del 
10% al 13% per a una categoria addicional de 
productes i alguns serveis (transport aeri, lla-
vors i plantes, hotels i esdeveniments cultu-
rals).
Àustria ofereix incentius financers i fiscals per 
a projectes en zones econòmicament desfavo-
rides. Els incentius a inversions van dirigits tant a 
empreses nacionals com estrangeres i inclouen: 
crèdits preferencials, incentius fiscals, garan-
ties de préstecs i subvencions. 
Destaquen quatre focus importants que s’apli-
quen als projectes d’inversió d’empreses que 
han establert operacions comercials a Àustria:
•  Assistència regional.
•  Petites i mitjanes empreses.
•  Promoció tecnològica.
•  Protecció del medi ambient.

Fiscalitat



Àustria

ZONA FRANCA
A Àustria no hi ha cap zona franca ni zones econòmiques especials.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
Les joint ventures a Àustria es poden formar 
com a empreses, partnerships o altres perso-
nes jurídiques. Les empreses austríaques són 
receptives als acords de llicència, principalment 
en el sector de tecnologies. Els pagaments de 
drets de llicència o royalty es poden transferir 
lliurement fora d’Àustria. 

L’Austrian Business Agency és l’organització 
d’inversió a Àustria que ofereix àmplia infor-
mació per a les empreses que busquen joint 
ventures o acords de llicència.

ZONA FRANCA
Àustria no té zones franques.

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

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Àustria ha ratificat tots els acords de lliure co-
merç, com a estat membre de la UE. 
A més, Àustria ha signat acords bilaterals d’in-
versió amb els països següents: Albània, Algèria, 
Argentina, Armènia, Azerbaidjan, Bangla Desh, 
Bielorússia, Belize, Bolívia, Bòsnia i Hercegovina, 
Bulgària, Cap Verd, Xile, Xina, Croàcia, Cuba, 
Egipte, Estònia, Etiòpia, Geòrgia, Guatemala, 
Hong Kong, Hongria, Índia, Iran, Jordània, Ka-
zakhstan, Kosovo, Kuwait, Letònia, Líban, Líbia, 
Lituània, Macedònia, Malàisia, Malta, Mèxic, 

Moldàvia, Mongòlia, Montenegro, Marroc, Na-
míbia, Oman, Paraguai, Filipines, Polònia, Roma-
nia, Aràbia Saudita, Sèrbia, Eslovènia, Corea del 
Sud, Sud-àfrica, Tadjikistan, Tunísia, Turquia, 
Ucraïna, Emirats Àrabs Units, Uzbekistan, Viet-
nam i Iemen. Actualment es troben en negocia-
ció acords bilaterals amb Rússia, Bahrain, Kirgui-
zistan i Turkmenistan.
Actualment es troba en negociació l’Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la 
UE i els EUA.

Condicions 
aranzelàries

CULTURA EMPRESARIAL
L’idioma utilitzat per a les negociacions és l’ale-
many, si bé la major part de la població parla 
anglès. A Àustria és habitual el tracte de vostè 
en les relacions professionals i fins i tot perso-
nals. També és freqüent l’ús de tractaments aca-

dèmics davant del nom, com doctor, llicenciat, 
etc. L’horari habitual de les empreses és de di-
lluns a divendres de 8:00 o 9:00 hores a 16:30 o 
17:00 hores. L’horari de dinar és habitualment 
de 12:00 a 13:00 hores.

Negociació  
i protocol



Àustria

•  Ferien Messe Linz.
•  Austroagrar.

•  Bauen Energie Wien.
•  Bauen + Wohen.

Fires clau

Webs  
d’interès

•  Invertir a Àustria: http://aba.gv.at
•  Duanes a Àustria: https://www.bmf.gv.at/zoll/zoll.html
•  Cambra Econòmica Federal d’Àustria: https://www.wko.at/

Mitjans de  
cobrament  
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Les transferències SWIFT i SEPA (dins de la UE) són considerades com el mitjà més segur i eficient 
per al cobrament a Àustria.

MITJANS DE PAGAMENT
En les transaccions inicials, el pagament parcial 
anticipat i els crèdits documentaris irrevocables 
són els mitjans de pagament més comuns. Els crè-
dits de proveïdors a Àustria es fan servir sovint. El 
període de pagament oscil·la entre els 30 i els 60 
dies, i els pagaments anticipats són a 14 dies. Hi ha 
descomptes per pagament immediat del 3% al 
6% segons el tipus d’indústria.

L’ús de les transferències SWIFT i SEPA (dins de 
la UE) és una pràctica comuna per al pagament 
de les transaccions comercials tant nacionals com 
internacionals. Les transferències es consideren 
una forma de pagament segura i eficient.

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
El sistema de canvi de divises a Àustria està total-
ment liberalitzat. En comerç exterior, inversions 
de capital o altres tipus de transaccions no hi ha 

limitacions als pagaments fronterers. S’apliquen 
limitacions exclusivament als països amb sancions 
de la UE i l’ONU.

CaixaBank és accionista d’Erste Group, un dels 
principals grups financers d’Europa Central i 
de l’Est. CaixaBank ha signat un acord amb Erste 
Group per donar servei als seus clients d’empresa 

als països d’Europa Central i de l’Est següents: 
Àustria, Hongria, República Txeca, Eslovàquia, 
Romania, Croàcia i Sèrbia.

CaixaBank  
al país



CaixaBank  
al món

 Sucursals
 Oficines de representació
 Spanish Desks

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)


