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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Creixement del PIB (%) 1,3 0,9 2,0 2,4 2,6 1,4 -7,4 2,5 4,4

Inflació IPC (%)* 2,3 0,8 0,9 2,2 2,1 1,5 1,4 2,0 1,2

Saldo fiscal (% del PIB) -2,8 -1,0 -1,5 -0,8 0,2 0,7 -9,9(e) -3,9 -2,3

Deute públic (% del PIB) 82,5 84,9 82,8 78,5 74,0 70,5 84,8(e) 84,3 82,4

Tipus d’interès de referència (%)* 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus de canvi (EUR/USD)* 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2

Saldo corrent (% del PIB) 2,1 1,7 2,7 1,4 1,3 2,8 2,4(e) 2,5 2,3

Deute exterior (% del PIB) 191,1 169,8 163,4 153,0 147,5 153,5 167,2(e) 183,1 200,5

Perspectives

•  L’economia austríaca ha estat de les més afectades de la UE per l’impacte de la COVID-19. 
Malgrat que va passar sense grans entrebancs la primera onada de la pandèmia, l’impacte de la segona onada 
a la tardor va ser molt advers i va fer que Àustria fos un dels països amb major caiguda del PIB el 2020. El pes 
elevat del sector turístic, molt afectat per les restriccions a la mobilitat, és el motiu d’una bona part del retrocés 
històric del PIB. Per al 2021, es preveu que la recuperació de l’activitat sigui gradual, ja que la situació de la 
pandèmia no permet encara l’obertura de molts sectors econòmics i el ritme de vacunació és una mica més lent 
que la mitjana de la UE. 

•  Impacte real de la COVID-19. Mentre que el nombre de contagiats a la primera onada va ser similar a la 
mitjana europea, a partir de novembre la situació va empitjorar substancialment i el nombre de casos per cada 
100.000 habitants detectats va arribar a ser un 65% superior al de la UE. Això va comportar una de les majors 
caigudes del PIB registrades a la regió durant el 4T. Així, en el conjunt de 2020, només sis països van registrar 
majors retrocessos del PIB (Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta i Portugal). La persistència de la pandèmia i el 
ritme massa lent de vacunació suggereixen que l’any 2021 no arrencarà de la millor manera possible en un país 
on el turisme té un pes molt significatiu durant els mesos d’hivern. 

•  Resposta de la política econòmica 
› Política fiscal nacional. L’any 2020, el Govern va aplicar diverses mesures fiscals per esmorteir l’impacte de la 

pandèmia sobre l’economia i fomentar l’inici de la recuperació. Aquestes mesures van ascendir a més de 
50.000 milions d’euros (un 13% del PIB anterior a la pandèmia). Cal destacar-ne les transferències directes, 
tant a llars com a empreses, que han conduït Àustria a ser un dels països de la zona de l’euro que més 
esforços ha destinat a aquest tipus de despesa. Així mateix, el Govern austríac també va aprovar altres 
mesures, com ara l’ajornament dels impostos o les garanties públiques de crèdits, que van tenir un paper més 
modest que en el cas dels seus veïns.

› 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 Àustria 
encara no ha recorregut) i el Pla de Recuperació Europeu (o NGEU), del qual Àustria podria arribar a obtenir 
prop de 3.000 milions d’euros (un 0,7% del PIB) a fons perdut entre el 2021 i el 2026. Una part substancial 
d’aquests ajuts hauran de destinar-se a la digitalització i a la lluita contra el canvi climàtic, els dos reptes a 
llarg termini que comparteix el conjunt de la UE.

Data de tancament d’aquesta edició: 16 de febrer de 2021

Notes:  * Mitjana anual. (e): estimació.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’organismes nacionals d’estadística i l’FMI.  
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Perspectives (continuació)

Principals riscos

•  Estabilitat política. El Govern en coalició actual gaudeix d’una majoria parlamentària estreta (97 escons d’un 
total de 183). Això no convida a pensar que es duran a terme els canvis estructurals necessaris per millorar 
l’economia a llarg termini. En qualsevol cas, s’espera que la coalició formada per la centredreta (ÖVP) i els verds 
(GRÜNE) pugui mantenir-se durant tot el mandat fins a les properes eleccions, el setembre de 2024.

•  Estabilitat financera. Abans de l’esclat de la pandèmia, el sistema financer de país gaudia d’una certa 
solidesa que permetia mantenir els riscos d’estabilitat financera ben continguts. No obstant això, entre aquests 
riscos destacaven l’augment de l’exposició bancària en el sector immobiliari, l’augment del preu de l’habitatge 
en determinades zones i la reducció de la rendibilitat del sector financer. Ara, després de la COVID-19, aquestes 
vulnerabilitats coexistiran amb les que es deriven d’una recuperació de l’activitat lenta i que podria acabar sent 
més gradual del que es preveia.

› Política monetària. La posada en marxa dels programes de compres d’actius del BCE i la comunicació del 
manteniment dels tipus d’interès oficials en mínims històrics han ajudat a fer que els tipus d’interès del deute 
austríac segueixin en nivells molt baixos i s’espera que continuï sent així durant els propers trimestres. A més, 
gràcies als TLTRO, préstecs bancaris a tipus reduïts, el BCE també pretén contribuir en la disminució del risc 
d’un impacte abrupte en el crèdit en l’economia austríaca.

•  Perspectives a mitjà termini. La recuperació de l’activitat a Àustria podria ser una mica més gradual que 
en la resta dels països de la zona de l’euro, però la reobertura del sector turístic i l’augment del consum derivat 
de l’“estalvi embassat” haurien d’empènyer el creixement econòmic a partir de la segona meitat de 2021. Més 
endavant, Àustria haurà de seguir afrontant els reptes als quals s’enfronta la seva economia, entre els quals 
destaquen un creixement molt moderat de la productivitat i l’envelliment de la població. En particular, aquest 
últim repte pot suposar una amenaça per a les finances públiques, ja que Àustria té una taxa de participació 
laboral entre les persones de 55 i 64 anys i una edat de jubilació efectiva per sota dels estàndards dels països 
tant de la UE com de l’OCDE.

Ràting Última modificació Perspectiva Última modificació

AA+ 13/01/12 Estable 29/01/13

Aa1 24/06/16 Estable 24/06/16

AA+ 13/02/15 Estable 15/05/20

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

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