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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 
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Data de tancament d’aquesta edició: Febrer 2020

Alemanya
Forma d’Estat: República federal parlamentària

Capital: Berlín

Idioma oficial: Alemany 

Població: 83 milions d’habitants (2019) 

Moneda: Euro (EUR)

Tipus de canvi: 1 EUR = 1,11 USD (31/01/2020)

PIB: 3.863 milers de milions $ (3,1% del PIB mundial)

PIB per capita: 46.564 $ (53.567 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 22 millor país del món de 190  
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Cristiana: 62% 



Alemanya

Previsions
econòmiques

•  El creixement de l’economia alemanya es 
mantindrà en nivells molt moderats el 2020, 
llastat per un sector manufacturer que es tro-
ba en recessió des del final del 2018 a causa 
d’una sèrie de xocs reguladors i de l’entorn 
comercial global advers. En aquest context, 
l’únic contrapunt positiu serà el consum pú-
blic i de les llars. L’economia s’anirà recupe-
rant gradualment d’aquests xocs a mesura 
que avanci l’any 2020, amb el suport de la so-
lidesa del mercat laboral i de l’estímul fiscal, 
de manera que, el 2021, el creixement serà 
raonablement dinàmic.
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Política  
econòmica

•  El superàvit per compte corrent es reduirà el 
2020 i 2021 a causa d’un creixement menys vi-
gorós de les exportacions davant de la desac-
celeració de l’economia global i una demanda 
interna resilient. En una perspectiva temporal 
més dilatada, esperem que el procés de correcció 
del voluminós superàvit corrent continuï en 
augmentar gradualment els nivells de consum 
i d’inversió.
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•  La política fiscal alemanya dels propers anys es 
caracteritzarà per un estímul moderat, atès 
que l’economia es troba prop de la plena ocu-
pació i el Govern segueix compromès amb una 
política fiscal conservadora i limitada pel fre 
constitucional al deute. No obstant això, el 
Govern va declarar estar preparat per aug-
mentar la despesa si es materialitzen els riscos 
a la baixa i l’economia entra en recessió. Es 
preveu que la política fiscal aportarà 0,3 p. p. 
al creixement el 2020. 

•  La inflació continuarà en nivells moderats el 
2020 i 2021, llastada per la feble activitat eco-
nòmica. Les pressions salarials haurien de re-
duir-se a mesura que la recessió del sector ma-
nufacturer afecti el mercat laboral, que es 
troba proper a la plena ocupació. En sentit 
contrari, l’efecte de base energètic negatiu es 
dissiparà al llarg del 2020. 



Alemanya

Condicions 
financeres

•  Després d’anys de despalanquejament, el crè-
dit privat ha augmentat moderadament els dos 
últims anys, amb el suport a la demanda inter-
na. Els tipus d’interès baixos dels darrers anys, 
que han impulsat l’augment del crèdit privat, 
també han afectat de manera significativa la 
rendibilitat dels bancs alemanys. Així, el Comi-
tè d’Estabilitat Financera va recomanar el 2019 
l’activació d’un coixí de capital anticíclic. 
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•  La continuació dels tipus d’interès a nivells re-
duïts durant molt de temps suposaria una forta 
pressió sobre la rendibilitat dels sectors bancari 
i assegurador, un augment del risc de crèdit i 
una creixent vulnerabilitat a una pujada ràpida 
dels tipus d’interès. Una caiguda de la valoració 
del mercat immobiliari, que es troba en nivells 
elevats, també constitueix una amenaça per al 
sector financer alemany.

Situació  
política

•  El Govern de coalició entre conservadors (CDU/
CSU) i socialdemòcrates (SDP) es va formar al 
març del 2018, mig any després de les eleccions 
legislatives. Annegret Kramp-Karrenbauer, 
que es va convertir al final del 2018 en la nova 
secretària general de la CDU en substitució 
d’Angela Merkel, va dimitir al febrer del 2020 
i va deixar un camp obert per al lideratge del 
partit (que es decidirà a l’abril del 2020). 

•  Les eleccions europees del 2019 i les enquestes 
des d’aleshores apunten a un desgast dels par-
tits que formen l’actual coalició de govern da-
vant de l’evolució a l’alça de forces emergents 
(especialment, els ecologistes i l’extrema dreta 
d’Alternativa per Alemanya). En el cas de 
l’SPD, el partit socialdemòcrata, es podria par-
lar d’un enfonsament més que de desgast: la 
seva intenció de vot va caure des d’un 25%, el 
nivell mitjà durant el 2010-2018, fins a uns ni-
vells inferiors al 15%.   

•  Atesa la posició més feble dels partits de la 
coalició, que es tradueix en unes expectatives 
electorals a la baixa, creiem que no hi ha in-
centiu per trencar la coalició de Govern abans 
que acabi la legislatura (2021). L’èxit del partit 
ecologista (Els Verds) a les eleccions europees i 
en les enquestes suggereix que el partit serà 
molt més rellevant amb vista al futur i, possi-
blement, part del pròxim Govern de coalició. 
És un canvi important, ja que el partit és l’únic 
que qüestiona el fre constitucional al deute, la 
política fiscal conservadora en general i una 
transició ecològica poc ambiciosa. 

•  Els problemes de lideratge de la CDU i de l’SPD, 
l’èxit del partit ecologista i del partit Alterna-
tiva per Alemanya, així com les mesures difícils 
però necessàries per a la transició ecològica 
suggereixen un augment de la inestabilitat 
política, després de 15 anys d’estabilitat sota la 
cancelleria d’Angela Merkel.

Perspectives 
a llarg termini

•   El creixement potencial del país està frenat per 
un augment limitat de la productivitat, el de-
clivi demogràfic i l’escassetat en l’oferta de 
treballadors més qualificats. Per millorar el 
creixement potencial cal invertir més en edu-
cació, R+D i infraestructures, així com dur a 
terme reformes estructurals profundes que 
permetin que hi hagi més competència en sec-
tors com ara el de les telecomunicacions i el de 
serveis professionals. 
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Població (milions d’habitants)

•  L’envelliment de la població apressa a refor-
mar el sistema de pensions per fer més atractiu 
el fet d’allargar la vida laboral. Així mateix, 
caldria incentivar més la participació femenina 
en el mercat laboral (disponibilitat de guar-
deries, etc.), atès que el 65% de les mares amb 
fills menors de 7 anys tenen feines a temps 
parcial. Per fer-ho, cal reduir les distorsions del 
sistema fiscal, que desincentiven la participa-
ció laboral. 



Alemanya

Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

AAA 17/08/83 Estable

Aaa 09/02/86 Estable

AAA 10/08/94 Estable

Riscos

PUNTS FORTS

• Bon marc institucional. 
• Sector exterior competitiu. 
• Capacitat d’innovació. 
• Solidesa macroeconòmica.  

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•   Envelliment de la població.  
•   Dèficit d’inversió en infraestructures.  

Sectors 
principals

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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* Credit default swap: mesura de risc país que reflecteix  
el cost d’assegurar l’impagament del bo sobirà.

EXPORTADORS

•  Vehicles, maquinària, electrònica, produc-
tes farmacèutics i aparells òptics, fotogrà-
fics i mèdics. 

IMPORTADORS

•  Maquinària, electrònica, vehicles, combusti-
bles minerals i productes farmacèutics.  

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la  
Internacionalització 
Empresarial
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EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS Top 

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

Bottom 
Facilitat de desenvolupament 
de negoci
Estabilitat macroeconòmica
Capacitat d’innovació
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1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn financer  
i innovador

5. Estabilitat

SUBPILARSPILARS

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

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

CURT TERMINI

•  Governabilitat política  
complicada   

•  Ràpid augment de preus  
del sector immobiliari    

•  Rendibilitat del sector  
bancari   

LLARG TERMINI

•  Demografia  
i envelliment 

•  Integració  
dels immigrants 

•  Proteccionisme  -            +

-            +

-            +

-            +

-            +

-            +



Alemanya

Inversions A Alemanya, la inversió estrangera directa per 
a 2015 ha estat de 31.719 milions de dòlars, 
una xifra que situa el país com a novè receptor 
del món. La indústria del programari i de les 
TIC, els serveis financers i de negocis, la indús-
tria de la maquinària i els equips, la indústria 
tèxtil i els béns de consum han estat els sectors 
amb més inversió en els cinc darrers anys. Ac-

tualment, el finançament de l’ambiciós pla del 
Govern alemany, que té com a objectiu pro-
veir-se de fins a un 80% d’energia renovable el 
2050, és controvertit. El país requereix grans 
inversions en innovació en tecnologies i en 
modernització de les plantes de carbó. Els 
principals països inversors a Alemanya han es-
tat els EUA, Suïssa i el Regne Unit.

Establiment SOCIETAT LOCAL
A Alemanya, les empreses es poden constituir 
en els tipus de societats següents:
•  Societats amb responsabilitat limitada: socie-

tat de responsabilitat limitada (GmbH),  
societat anònima (AG) i societat europea 
(Societas Europaea).

•  Societats de responsabilitat il·limitada: socie-
tat col·lectiva (Offene Handelsgesellschaft, 
OHG) i societat comanditària (Kommandit-
gesellschaft, KG).

•  Sucursal (Zweigniederlassung). 
La societat de responsabilitat limitada i la so-
cietat anònima són les formes més comunes 
per a les empreses estrangeres i totes dues pro-
porcionen responsabilitat limitada per als accio-
nistes. Les lleis alemanyes exigeixen un capital 
mínim per a tots dos casos (GmbH: 25.000 eu-
ros i AG: 50.000 euros).
La societat de responsabilitat limitada és la 
forma més flexible per a qualsevol mida d’em-

presa i qualsevol activitat. Segons la llei alema-
nya, el capital mínim exigible és de 25.000 eu-
ros. L’administració interna de la societat es 
forma en dos nivells: un director general, res-
ponsable de la gestió diària de la societat, i un 
òrgan de màxim poder de decisió, format per 
un o diversos accionistes. Hi ha un subtipus de 
societat de GmbH anomenat UG (Unterneh-
mergesellschaft/UG haftungsbeschränkt) per a 
les petites empreses i empreses emergents 
(startups). Aquest tipus de societats poden co-
mençar les seves activitats amb un capital mí-
nim d’1,00 euro. La llei requereix que les em-
preses UG aportin a reserves el 25% dels 
beneficis anuals, reduïts per les pèrdues de 
l’any anterior. L’obligació de retenció de bene-
ficis es manté fins que els obligacionistes deci-
deixin augmentar el capital a 25.000 euros, 
moment en què es converteixen en GmbH.

SUCURSAL
Una sucursal és considerada per les lleis alema-
nyes un establiment alemany d’una empresa 
estrangera. La sucursal pot desenvolupar acti-
vitats directes de la seva empresa matriu i es 

considera independent. Les sucursals (Zweig-
niederlassung) tenen l’obligació d’inscriure’s al 
Registre Mercantil (Handelsregister).

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
L’oficina de representació a Alemanya opera 
amb el nom d’Unselbständige Niederlassung. 
Es considera dependent de la seva matriu i 
s’utilitza en el cas que es desenvolupin exclu-

sivament activitats accessòries, com activitats 
d’informació o atenció al client. Les oficines 
de representació no estan obligades a inscriu-
re’s al Registre Mercantil.

A Alemanya, l’impost sobre la renda de les 
persones físiques depèn de la renda i l’estat ci-
vil del contribuent. Els ingressos inferiors a 
8.130 euros l’any i 16.260 euros per al contri-
buent casat estan exempts d’IRPF. El tipus legal 
de l’IRPF actual és del 14%-45%, segons el ni-
vell de renda de les persones.
Actualment, l’impost sobre societats a Alema-
nya és del 15% i s’aplica als beneficis retinguts 
i als beneficis distribuïts. Hi ha un recàrrec de 
solidaritat del 5,5%, per la qual cosa l’impost 
efectiu sobre societats puja al 15,825%.
L’IVA s’aplica a tots els subjectes passius, con-
sumidors que poden ser persones físiques i 

jurídiques, i persones estrangeres. El sistema 
fiscal alemany estableix dos tipus d’IVA: una 
tarifa general del 19% per a productes i ser-
veis i una tarifa especial del 7% aplicada a di-
verses categories privilegiades de productes i 
serveis com aliments, serveis de transport, 
productes d’art, llibres i diaris. Els serveis de 
bancs i empreses d’assegurances no estan 
subjectes a l’IVA. La llei alemanya estableix 
tipus d’impostos especials per als sectors se-
güents: energia, transport aeri, hidrocarburs, 
tabac, alcohol, cervesa i aiguardent. 

Fiscalitat



Alemanya

ZONA FRANCA
Hi ha quatre zones franques a Alemanya: Cuxhaven, Bremerhaven, Deggendorf i Duisburg.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
Les lleis alemanyes de competència restringei-
xen significativament el desenvolupament de 
negocis mitjançant joint ventures. Hi ha un or-
ganisme específic que estableix els requisits 
legals i exerceix el control, l’Oficina Federal de 
Càrtels. Un dels objectius principals és prohibir 
una fusió que suposi una posició dominant al 
mercat. Per posició dominant s’entén l’absèn-
cia de competidors o posició primordial. Se-

gons la llei alemanya, les joint ventures només 
poden desenvolupar activitats com a verita-
bles emprenedors. Això significa que no es 
consideren joint ventures aquelles empreses 
que es dediquen a la compra i distribució en 
nom de la seva matriu. A més, la llei els exigeix 
que disposin d’actius i personal suficient per 
exercir les activitats. 

ZONA FRANCA
Les mercaderies al territori duaner d’Alemanya 
com de la resta de països de la UE es poden con-
siderar mercaderies comunitàries (béns fabricats 
o obtinguts a la UE) o mercaderies no comunità-
ries (tots els béns que no compleixin els criteris 
de la UE). Els importadors només poden estar en 
possessió d’una quantitat limitada de merca-
deries no comunitàries, d’acord amb les quanti-
tats permeses per l’autoritat duanera.
Hi ha diferents procediments duaners aplicats 
segons l’objectiu de la seva importació. Els béns 
poden ser importats per ser venuts, reparats, 

emmagatzemats temporalment o utilitzats en 
la producció d’altres productes per a la reex-
portació.
El Codi duaner comunitari estableix vuit proce-
diments duaners, en què l’ús previst dels béns 
determina el règim duaner aplicable. Les carac-
terístiques de cada procediment i les condicions 
de pagament de drets d’importació es poden 
consultar a través de l’enllaç següent: http://
www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Invest-
ment-guide/The-tax-system/customs,t=cus-
toms-procedures,did=6978.html

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

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Els 28 estats pertanyents a la UE formen part 
d’una unió duanera. La unió duanera és una 
zona única de comerç per la qual circulen lliu-
rement totes les mercaderies, tant les produï-
des a la UE com les importades. S’aplica l’aran-
zel duaner comú als productes importats; un 

cop fet efectiu, les mercaderies poden circular 
lliurement per tots els països de la UE. En el cas 
d’Alemanya, queden exclosos del territori 
comú l’illa de Helgoland i el territori de Büsin-
gen am Hochrhein.

Condicions 
aranzelàries

CULTURA EMPRESARIAL
L’anglès i l’alemany són els idiomes més utilitzats 
en les negociacions, tot i que el coneixement de 
l’alemany és molt valorat. La forma de comunica-
ció és directa i concisa. Per als alemanys la fran-
quesa és molt important, mentre que els senti-
ments i les emocions personals queden fora a 
l’hora de fer negocis. Els empresaris alemanys 
concerten les reunions i preparen amb antelació 
els arguments i el material que utilitzaran. La 

puntualitat és molt respectada. La salutació més 
comuna en l’ambient de negocis és estrènyer-se 
la mà. El tracte és molt formal i s’acostumen a fer 
servir els tractaments de Herr/Mr. i Frau o Mrs./Ms. 
i els tractaments professionals. L’alemany acostu-
ma a ser gelós de la seva privacitat. Els horaris la-
borals no són uniformes a Alemanya i depenen 
de cada estat federal. Les oficines i els bancs solen 
obrir de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 h.

Negociació  
i protocol



Alemanya

•  Vivanti.
•  Haus, Bau, Energie Donaueschingen.
•  HeimTextil.

•  Trau.
•  Exterior.
•  Eurocheval.

Fires clau

Webs  
d’interès

•  Germany Trade & Invest: http://www.gtai.de/
•   Duanes a Alemanya: http://www.zoll.de/EN/Home/home_node.html
•  Cambres de Comerç a l’Exterior: www.ahk.de/en
•   Unió Duanera i Financera Alemanya: www.bdz.eu
•  Federació Alemanya de Comerç a l’Engròs, Comerç Exterior i Serveis: www.bga.de
•   Cambra Federal Alemanya d’Indústria i Comerç: www.dihk.de

Mitjans de  
cobrament i 
pagament

MITJANS DE COBRAMENT
El mitjà de cobrament més utilitzat al mercat ale-
many és la transferència electrònica. És el meca-
nisme més ràpid i més econòmic. Els períodes mit-
jans de cobrament solen variar entre 30, 60 i 90 
dies, segons l’acord entre les parts. La xarxa SWIFT 
permet efectuar els cobraments de manera segu-

ra i transparent. El crèdit documentari s’utilitza en 
empreses privades i és menys comú pels costos i el 
temps que suposa. Les lletres de canvi (Wechsel) 
són una forma de cobrament poc utilitzada i, en 
general, el pagament es produeix al cap de 60-90 
dies (ara SEPA).

MITJANS DE PAGAMENT
La transferència bancària (Überweisung) és el 
mitjà de pagament més comú en les relacions 
comercials a Alemanya. Els principals bancs ale-
manys estan connectats a la xarxa SWIFT. Des de 
l’any 2014 està disponible l’espai europeu de 
pagament únic SEPA. Les transferències es con-
sideren més ràpides i eficients per realitzar un 
pagament.
Les lletres de canvi i els xecs no es fan servir gai-
re a Alemanya. Segons la pràctica comercial ale-

manya, la lletra de canvi implica una situació fi-
nancera inestable i de desconfiança. Els xecs no 
es consideren com un pagament, sinó com a in-
tenció de pagament. La llei alemanya ignora el 
principi de xecs coberts i l’emissor pot cancel·lar 
el pagament en qualsevol moment i per qualse-
vol motiu. 

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
No cal contractar cap assegurança de tipus de canvi, ja que Espanya i Alemanya pertanyen a la unió 
econòmica i monetària (zona de l’euro). 

CaixaBank compta amb una sucursal operativa 
a Frankfurt des de la qual presta servei a empre-
ses grans i mitjanes de tot el territori alemany. 
Els nostres orígens al país es remunten a 2002, 
moment en què vam començar a acompanyar 
els clients de CaixaBank que expandien els seus 

negocis cap a Alemanya. La nostra línia de tre-
ball actual està centrada en oferir localment 
productes i serveis financers, tant a multinacio-
nals alemanyes amb activitat a Espanya com a 
filials d’empreses espanyoles a Alemanya.

CaixaBank
al país



Oficina de representació Frankfurt 
Schillerstr. 2 
60313 Frankfurt am Main 
Alemanya

Director: Reinhard Messerschmidt
Tel. (+49) 6 91 3014 608900

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)


