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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Creixement del PIB (%) 2,2 1,5 2,2 2,6 1,3 0,6 -5,3 3,2 2,2

Inflació IPC (%)* 1,6 0,7 0,4 1,7 1,9 1,4 0,4 1,0 1,5

Saldo fiscal (% del PIB) -0,9 1,0 1,2 1,4 1,8 1,5 -6,0(e) -4,0 -2,5

Saldo fiscal primari (% del PIB) 1,2 2,4 2,3 2,4 2,8 2,3 -5,3(e) -3,4 -1,9

Deute públic (% del PIB) 79,5 72,2 69,3 65,1 61,8 59,6 71,2(e) 70,1 69,0

Tipus d’interès de referència (%)* 0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5

Saldo corrent (% del PIB) 6,6 8,6 8,5 7,8 7,4 7,1 6,0(e) 6,3 6,1

Perspectives

•  L’economia alemanya s’ha vist menys afectada per la pandèmia que la d’altres països europeus 
gràcies a la combinació d’una resposta sanitària efectiva i un seguit de mesures fiscals de gran 
envergadura que han estat útils per esmorteir el xoc de la COVID-19. L’economia, però, encara es troba per 
sota del seu nivell precrisi i és possible que les noves restriccions que s’han pres per contrarestar les noves 
onades del coronavirus provoquin una pèrdua de tracció econòmica a curt termini. Esperem que l’economia es 
recuperi gradualment els pròxims anys i arribi al nivell precrisi al final del 2022. La distribució d’una vacuna 
contra la COVID-19 el 2021 podria donar lloc a una recuperació més ràpida. Amb tot, també hi ha riscos a la 
baixa, com ara un nou alentiment econòmic global (per exemple, derivat de noves onades del virus o de la 
distribució asimètrica de les vacunes a diverses regions), que podria afectar l’economia alemanya, atesa la seva 
dependència de les exportacions. 

•  Xoc real de la COVID-19. Alemanya ha estat un dels països europeus menys afectats pel xoc econòmic de la 
COVID-19. El país va aconseguir gestionar la crisi sanitària amb una alta capacitat hospitalària i de fer tests, cosa 
que va donar lloc a una taxa de mortalitat molt inferior a la mitjana de la UE. Com a resultat, les mesures de 
contenció del virus van ser menys estrictes que en altres països europeus i, com a conseqüència, la caiguda de 
l’activitat a la primera meitat del 2020 també va ser inferior. L’economia també es va recuperar més ràpid del 
que s’esperava el 3T, quan el PIB va rebotar a tan sols el 4% del nivell precrisi. Tanmateix, les següents onades 
del coronavirus estan sent dures a Alemanya, per la qual cosa les autoritats s’han vist forçades a adoptar 
mesures de contenció molt més estrictes que a la primera meitat del 2020. Tot això podria conduir a una 
frenada econòmica que cal esperar que sigui breu. En avançar l’any 2021, la distribució d’una vacuna contra la 
COVID-19 podria evitar noves restriccions al país i, d’aquesta manera, garantir la recuperació gradual de 
l’economia sense més contraccions. Tot i així, l’impacte econòmic de la pandèmia podria ser durador i no es 
poden descartar augments de l’atur i de les insolvències, que fins avui han estat continguts. 

•  Resposta de la política econòmica 
› Política fiscal nacional. Durant la crisi, el Govern alemany va anunciar una sèrie de paquets de mesures fiscals 

de gran envergadura, que han contribuït a pal·liar el pitjor del xoc econòmic. En total, aquestes mesures 
sumen més del 30% del PIB i posicionen Alemanya com un dels països amb més resposta fiscal. En destaquen 
les línies d’avals que es van proporcionar als bancs per donar suport a la liquiditat de les empreses alemanyes, 
els programes d’ajust de feina temporal (Kurzarbeit), l’extensió de les prestacions per desocupació, la baixada 
temporal de l’IVA i un programa d’inversions verd i digital de prop de 50.000 milions. Tot i que la despesa 
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Nota:  * Mitjana anual. (e): estimació.
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Perspectives (continuació)

Principals riscos

•  Sector exterior. Alemanya és un dels països del món amb més saldo corrent i, com a conseqüència, el 
creixement de la seva economia depèn més del creixement global i dels principals socis comercials. En aquest 
sentit, una nova escalada de tensions comercials amb els EUA o la Xina, noves onades del virus a escala global 
o la distribució asimètrica de les vacunes en mercats d’exportació importants representen un risc material per 
a l’economia alemanya. 

•  Creixement a llarg termini. En absència d’un bon aprofitament de la inversió verda i digital, la migració de 
l’economia alemanya cap a un nou model productiu, imperiosa per l’afebliment de la productivitat i per la 
creixent pressió demogràfica sobre l’estat de benestar (en concret, sobre les pensions), podria no materialitzar-
se de manera satisfactòria i llastar les possibilitats de creixement a llarg termini.

efectiva fins avui hagi estat inferior al 30% del PIB, l’anunci i la disponibilitat d’aquestes mesures suposen 
una font de liquiditat per a empreses i llars, amb efectes positius sobre la confiança econòmica. S’espera que 
el dèficit públic se situï prop del 6% del PIB el 2020, abans de reduir-se els anys 2021 i 2022. Com a conseqüència, 
el deute públic hauria d’augmentar fins a prop del 71% del PIB el 2020, un nivell contingut comparat amb 
les principals economies de la zona de l’euro. 

› Política monetària. La posada en marxa dels programes de compres d’actius del BCE ha permès mantenir els 
tipus d’interès del deute alemany en nivells molt baixos i s’espera que continuï sent així durant els propers 
trimestres. Gràcies als TLTRO, préstecs bancaris a tipus reduïts, el BCE també pretén contribuir a disminuir el 
risc d’un impacte abrupte en el crèdit en l’economia alemanya. 

› Política europea. Durant la crisi, la UE va aprovar un seguit de paquets d’ajuts a Estats membres. Entre 
aquestes mesures destaquen els préstecs del fons SURE per finançar programes d’ajust laboral (al qual 
Alemanya encara no ha recorregut) i el Pla de Recuperació Europeu (o NGEU), del qual Alemanya podria 
arribar a obtenir prop de 23.000 milions d’euros (un 0,7% del PIB) a fons perdut entre el 2021 i el 2026. 

•  Perspectives a mitjà termini. Serà clau aconseguir un augment de la productivitat, que ja era feble abans 
d’aquesta crisi, per evitar un estancament de l’economia i una recuperació massa lenta després d’aquesta 
darrera crisi (que al seu torn podria pesar sobre el potencial de l’economia). Abans d’aquesta crisi, ja era palesa 
la necessitat de modernitzar la indústria alemanya i, en aquest sentit, és molt important la bona execució del 
programa d’inversions verd i digital, que té el potencial d’augmentar la productivitat alemanya per mitjà de la 
digitalització de l’economia.   

Ràting Última modificació Perspectiva Última modificació

AAA 13/01/12 Estable 13/01/12

Aaa 29/04/93 Estable 28/02/14

AAA 08/10/94 Estable 11/06/07

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

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