
• L’economia alemanya va tancar el 2021 amb una caiguda del 0,7% intertrimestral, que va 
limitar en un 2,8% el creixement del conjunt de l’any, molt per sota de la mitjana de la UE 
(5,2%). La reimposició de fortes restriccions per frenar l’expansió de la variant òmicron i els problemes 
d’abastiment de les cadenes d’oferta global han castigat Alemanya amb especial intensitat. L’elevat pes de la 
indústria en la seva economia (24% del PIB) i, en especial l’automotriu (25% del total), ha estat una de les més 
afectades davant la falta de subministraments (més del 90% del sector reconeixia que hi havia problemes 
d’abastiment durant el 4T) i explica bona part del deteriorament de l’activitat en el tancament de l’any. Al 
mateix temps, la forta pujada de la inflació (5,4% de mitjana durant el 4T, el màxim en gairebé 30 anys) hauria 
baixat la capacitat de compra de les famílies, un aspecte que va suposar el descens de les vendes al detall 
(–1,5% intertrimestral) durant el 4T.

• L’activitat seguirà debilitada durant l’inici de l’any 2022, però anticipem un repunt important 
de l’activitat durant el 2T i el 3T. La persistència dels colls d’ampolla i l’expansió de l’òmicron segueixen 
afectant el creixement durant els primers mesos de l’any. No obstant això, la disponibilitat de retrovirals permet 
confiar en una millora substancial de les condicions sanitàries durant els propers mesos, la qual cosa reduirà la 
incertesa i tornarà a estimular les despeses en un context en el qual la taxa d’estalvi es mantindrà molt elevada 
(un 12% de la renda disponible, encara una mica per sobre de la seva mitjana prepandèmia). A més, els colls 
d’ampolla haurien d’anar remetent durant l’any, la qual cosa donarà oxigen al sector industrial en un escenari 
en què la reactivació de l’economia europea i mundial impulsaria les seves exportacions. En conseqüència, 
veiem probable que el PIB alemany pugui créixer a un ritme al voltant de l’1,5% trimestral en el 2T i en el 3T. 

•  Els riscos per al creixement continuen esbiaixats a la baixa. Mentre la Xina segueixi amb la seva 
política de COVID zero, hi ha un risc elevat que els problemes amb les cadenes d’oferta global siguin més 
persistents del que s’esperava. De fet, el BCE mateix assenyala que el seu impacte negatiu encara es deixarà 
veure durant gran part del 2022. Encara és aviat per considerar la COVID com una malaltia endèmica, com la 
grip, i s’ha de vigilar l’aparició de noves variants. A més, durant les últimes setmanes ha sorgit un nou factor 
de risc: la crisi entre Rússia i Ucraïna, el potencial de desestabilització de la qual per a la regió és elevat, perquè 
Alemanya és molt dependent de les importacions de gas natural rus (representen el 65% del total que importa).

Data de tancament d’aquesta edició: 3 de febrer del 2022
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Creixement del PIB (%) 2,2 1,5 2,2 2,7 1,1 1,1 -4,9 2,8 3,2

Inflació IPC (%)* 1,6 0,7 0,4 1,7 1,9 1,4 0,4 3,2 3,0

Saldo fiscal (% del PIB) -0,9 1,0 1,2 1,3 1,9 1,5 -4,3 -6,5(e) -2,5

Saldo fiscal primari (% del PIB) 1,2 2,4 2,3 2,4 2,8 2,3 -3,7 -5,9(e) -2,0

Deute públic (% del PIB) 79,5 72,2 69,3 64,7 61,3 58,9 68,7 71,4(e) 69,2

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

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

Perspectives

Notes: * Mitjana anual. (e): estimació.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’organismes nacionals, AMECO i BCE (via Refinitiv). 
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