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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020
2021 

(tahmini)

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 445,1 432,9 477,4

Büyüme % 1,5 -6,7 4,5

Nüfus Milyon Kişi 8,9 8,9 8,9

Kişi Başı Gelir USD 50.239 48.636 53.368

Enflasyon % 1,8 1,0 3,8

İşsizlik Oranı % 4,8 5,4 6,2

Cari Denge / 

GSYH
% 2,1 1,9 -0,6

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% 0,6 -8,3 -5,8

İhracat Milyar USD 178,7 169,2 202,9

İthalat Milyar USD 184,7 172,3 219,3

Harita

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Nisan 2022, Trademap
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1. GENEL GÖRÜNÜM

Birinci Dünya Savaşı’nda Güçler (İttifak Devletleri) arasında yer alan ve

Habsburg imparatorluğunun dağılmasıyla 1918 yılında cumhuriyet rejimine

geçen Avusturya, Hitler’in işgali ile Alman kontrolüne geçmiş, İkinci Dünya

Savaşı’ndan sonra on yıl boyunca Fransa, Birleşik Krallık, ABD ve Sovyetler

Birliği tarafından yönetilmiştir. 1955 yılında Avusturya Parlamentosu’nda

anayasanın onaylanmasıyla bağımsızlığını kazanan ülke 1995 yılında Avrupa

Birliği’ne katılmıştır.

Ülke genelinin dağlık bölgelerden oluşması tarıma uygunluğu azaltmaktadır.

Çoğunlukla doğuda bulunan Tuna nehri çevresinde tarım yapılırken mısır,

şekerpancarı, buğday, patates ve arpa en çok üretilen ürünlerdir. Sektörün milli

gelir (%1) ve istihdam (%4) içerisinde payı düşüktür. Öte yandan, tarım

arazilerinin dörtte birinde organik tarım yapılması Avusturya’yı AB ülkeleri

arasında organik tarımın en fazla yapıldığı ülke konumuna getirmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrası hükümet içlerinde bankacılık, ağır sanayi, demir

çelik, gemi imalathaneleri, elektrikli cihaz imalathaneleri de dahil 70 kadar

şirketi devletleştirmiştir. 1967’de devletleştirilen şirket sayısı 19’a inerken

şirketler ÖIAG (Avusturya Endüstriyel Yönetim Limited Şirketi)’ne bağlanmıştır.

1995 yılında AB’ye girdikten sonra birçok kamu iktisadi şirketinin

özelleştirilmesiyle kamunun ekonomideki direk etkisi azalmıştır.

Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) ülkedeki kısmen veya tamamen

özelleştirilmiş şirketlerin yatırımlarını yönetmektedir. Kamu daha çok holdingler

üzerinden ekonomiye etki etmektedir. Avusturya’da sanayinin payı 2021 yılı

itibariyle %28,5’dir. Yukarı Avusturya eyaletinde demir, çelik, kimyasallar ile

makine imalatları, Salzburg eyaletinde elektrikli cihazlar, kağıt, Vorarlberg

eyaletinde tekstil, Styria ve Viyana eyaletlerinde ise sırasıyla otomotiv ve

finans sektörleri öne çıkmaktadır.
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Redbull, OMV, Voestalpine, Swarovski, Novomatic, Spar Avusturya’da öne

çıkan sanayi firmalarıdır. Sanayinin istihdamdaki payı %25 seviyesindedir.

Hizmetler sektörünün milli gelir içerisindeki payı %70 seviyesindedir. 2019

yılında 30 milyonun üzerinde turistin uğradığı ülkeye 2020 yılında 15 milyon

civarında turist ziyaret etmiş, turizmin milli gelirdeki payı 2019 yılında %5

seviyesindeyken 2021 yılında %3 seviyesine gerilemiştir. Salgından en fazla

etkilenen sektörlerden biri olan ulaştırmanın Avusturya milli gelirindeki payı

2019 yılında %5,5 seviyesindeyken 2021 yılında %5,4 seviyesinde gerçekleşti.

BÜYÜME:

Ülke ekonomisi Almanya’ya bağımlı durumdadır, AB’ye girdikten sonra Alman

ekonomisine bağımlılığı azalsa da dış ticaretin önemli kısmı Almanya ile

yapılmaktadır. 2009 Küresel Finansal Krizi, karayla çevrili Avusturya imalat

sanayinin daralmasına, azalan gelirler ise ekonominin %3,8 küçülmesine

neden olmuştur.

2010 ile 2019 yılları arasında ortalama %1,5 büyüyen Avusturya ekonomisi

2020 yılında %6,7 daralmıştır. Konaklama (turizm) sektöründe daralma %40

seviyesinde olurken ulaştırma da %13’lik, imalat sanayinde ise %7’lik küçülme

meydana gelmiştir.

2021 yılında imalat sanayi büyümesi %9 ile ekonominin %4,8 büyümesinde

etkili olmuştur. Tarım sektöründe büyüme oranı %6,5 olurken inşaat sektörü

ise %4,7 oranında büyümüştür. Öte yandan, turizm sektörü 2021 yılında

%16,8 daralarak ekonomideki toparlanmayı sınırlandırmıştır.

Önümüzdeki dönemde, Avusturya büyüme oranının %2’nin altına gerileyeceği

öngörülürken nüfusunun onda biri 75 yaşın üzerinde olan ülkeye gelen göçler

nüfusun yavaşlamasını sınırlamaktadır.

AVUSTURYA BİLGİ NOTU



Salgın öncesinde bütçe fazlası veren ve milli gelire oranla %70 kamu borcu

olan Avusturya’da Kovid-19’dan sonra bütçe harcamaları %12 artarken bütçe

gelirleri ise %5 civarında azalmıştır. 2019 yılında GSYH cinsinden %0,6 bütçe

fazlası veren Avusturya, 2020 yılında %8,3 açık vermiştir. Kamu borcu milli

gelire oranla %80’in üzerine çıkarken kamu harcamalarının milli gelire oranı

%57 seviyesine kadar yükselmiştir. 2021 yılında bütçe açığı %5,8 seviyesinde

olurken kamu borcu AB ortalamasının altında kalan Avusturya’nın salgın

kaynaklı harcamalar azalınca bütçe açığını %1 seviyesine indirmesi

beklenmektedir.
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2. BÜTÇE DENGESİ

3. CARİ DENGESİ

Avusturya, ödemeler dengesi hesabına göre dış ticaret ve hizmet fazlalarının

etkisiyle cari fazla vermektedir. Turizm gelirlerinin 2020 yılında azalmasına

rağmen cari fazla milli gelire oranla %1,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021

yılında ödemeler dengesi hesabına göre dış ticaret açığı veren ülke, 2,1 milyar

EUR civarında cari açık vermiştir. 2022 yılında cari açığın sürmesi beklenirken

turizm gelirlerinin 2019 yılı seviyelerini yakalamasıyla 2023 yılında

Avusturya’nın cari fazla vermesi beklenmektedir.



Güçlü Yönleri:

Almanya ile uzun süredir devam eden ekonomik ve finansal bağlantıların da

etkisiyle Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesine iyi bir şekilde bütünleşmiştir.

Avusturya, iyi gelişmiş bir finans piyasasına ve yüksek kaliteli imalat sektörüne

sahip olup, ülkeyi dünya sahnesinde rekabetçi kılmaktadır.

Zayıf Yönleri:

2019'da göründüğü gibi Almanya ekonomik ters rüzgarlarla karşı karşıya

kaldığında, Alman ekonomisine aşırı bağımlılık bir dezavantaj olmaya devam

etmektedir. İmalat sanayiinin nispeten yüksek maliyetli yapısı ve yüksek gelir

vergileri, işgücü piyasası katılığı özel sektör tarafında sıkıntılı olmaya devam

etmektedir.

Fırsatlar:

Ülke, Güneydoğu Avrupa'da daha fazla zemin kazanırken, Orta ve Doğu

Avrupa bölgesindeki yüksek büyümeden yararlanabilir. Hizmetlerde ve bilgiye

dayalı endüstrilerde bölgesel karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olması bir

avantajdır.

Tehditler:

Avusturya bankaları, Orta ve Doğu Avrupa riskine büyük ölçüde maruz

kalmaktadır. Doğu AB üye ekonomilerinden herhangi birinin finansal zorluk/lar

yaşaması durumunda Avusturya’da zarar görebilir. Avusturya'nın yaşlanan

nüfusu, gelecekteki büyümeyi sağlamak ve devlet üzerindeki mali yükü

artırmak için gerekli olan işgücü açısından sorunlar ortaya çıkarabilir. Aşıya

dirençli bir Covid-19 türünün ortaya çıkması, Avrupa enerji krizinin ortasında

daha yüksek enflasyon ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında artan

jeopolitik risk nedeniyle bölgesel büyümenin yavaşlayabilir.
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4. SWOT ANALİZİ



Avusturya, ihracatının %30’unu Almanya’ya yaparken ithalatının %40’ını

Almanya’dan karşılamaktadır. Dengeli bir dış ticareti olan, 2013 ile 2020 yılları

arasında ortalama 5 milyar USD dış ticaret açık veren ülke 2021 yılında 16,3

milyar USD açık vermiştir. 2021 yılında Avusturya’nın ihracatı bir önceki yıla

göre %20 artarak 202,9 milyar USD seviyesine çıkarken ithalatı ise %27’lik

artışla 219,3 milyar USD olmuştur.

2021 yılında Avusturya’nın ihracatının artmasında İtalya’ya ağaç ve ahşap

eşya ihracatı ile dünya geneline plastik sektöründen ihracatının %30

seviyesinde yükselmesi etkili olmuştur. İthalat tarafında ise artan petrol

fiyatlarının etkisiyle enerji ithalatının bir önceki yıla göre %74 artması etkili

olmuştur.

Makinalar, elektrikli cihazlar ve otomotiv sektörleri Avusturya dış ticaretinde

öne çıkan sektörlerdir.
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5. DIŞ TİCARET



Türkiye Avusturya ile dış ticaretinde net ithalatçıdır. İki ülke arasındaki dış

ticaret hacmi 2014 yılında 3 milyar USD’nin üzerindeyken Türkiye’nin

Avusturya’dan ithalatının gerilemesiyle 2019 yılında 2,5 milyar USD civarına

kadar düşmüştür. 2019 yılında Türkiye’nin Avusturya’ya dış ticaret açığı 177

milyon USD seviyesine kadar gerilemiş, 2020 yılında 335 milyon USD

seviyesine kadar yükselmiştir.

2021 yılında Türkiye’nin Avusturya’ya ihracatı bir önceki yıla göre %35 artarak

1,5 milyar USD olurken Türkiye’nin Avusturya’dan ithalatı aynı dönemde %25

yükselerek 1,8 milyar USD olmuştur.

Makinalar, otomotiv iki ülke arasında en çok sektörler olarak öne çıkarken

Türkiye’nin Avusturya’ya ihracatında alüminyum eşya, Türkiye’nin

Avusturya’dan ithalatında ise demir çelik sektörleri dikkat çekmektedir.
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6. TÜRKİYE İLE DIŞ TİCARET




