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Austria jest regionalnym centrum usług ﬁnansowych, inwestycyjnych i budowlanych. Przez wiele lat jej
gospodarka szybko się rozwijała, ale w wyniku ostatniego kryzysu gospodarczego poziom PKB spadł. Głównym
motorem gospodarki pozostaje eksport.

W 2014 roku gospodarka austriacka miała powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu. Jednak we wrześniu 2014 r.
austriackie instytuty badań gospodarczych Wifo oraz IHS przedstawiły prognozy koniunktury, z których wynika,
że wzrost gospodarczy wyniesie 0,8 proc. PKB, a nie - jak szacowano wcześniej - 1,4 proc. (Wifo) i 1,5 proc. (IHS).

Struktura PKB Austrii (2013 r.)

produkcja towarów - 17,37 proc.
handel - 11,30 proc.
sektor medyczno-socjalny, szkolnictwo - 10,66 proc.
podatki - 9,36 proc.
nieruchomości - 9,04 proc.
inne usługi gospodarcze -7,97 proc.
budownictwo - 6,26 proc.
administracja publiczna - 5,16 proc.
hotelarstwo i gastronomia - 4,49 proc.
transport - 4,39 proc.
pośrednictwo ﬁnansowe i ubezpieczenia - 4,18 proc.
zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 3,36 proc.
informatyka, komunikacja - 2,65 proc
inne usługi - 2,53 proc.
rolnictwo i leśnictwo - 1,28 proc.
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Wcześniejsze optymistyczne założenia dotyczące rozwoju sytuacji się nie spełniły, głównie ze względu na brak
politycznej woli rządu do długotrwałego odciążenia ﬁskalnego obywateli, załamania się eksportu na skutek
sankcji Rosji oraz globalnego pogorszenia się koniunktury, które objęło także tzw. kraje wschodzące.

źródło Bank Światowy (marzec 2015 r.)

Według Wifo i IHS wzrosną tylko dwa wskaźniki: stopa inﬂacji oraz bezrobocia.
Płace realne zmniejszą się - według Wifo - o 0,5 proc. przy ich spadku w 2013 r. o 0,3 proc. Ponieważ maleje siła
nabywcza, w związku z tym także popyt. Według OECD udział procentowy świadczeń na rzecz państwa obliczony
dla przeciętnych zarobków wzrósł od 2009 r. do 2013r. o 1,2 pkt. proc., do 49,1 proc.
Do tego doszła najwyższa stopa inﬂacji w streﬁe euro (1,8 proc. w 2014 r.), która spowodowała wzrost podatków
i świadczeń, w tym także kosztów utrzymania mieszkań.
Wifo obawia się wzrostu bezrobocia do 8,8 proc. w 2015 r. IHS jest bardziej optymistyczny i prognozuje jego
wzrost do 8,3 proc.
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źródło Bank Światowy (marzec 2015 r.)

Destrukcyjnie na sytuację gospodarczą w Austrii wpływa nie tylko spadek konsumpcji prywatnej w kraju, ale
także w całej streﬁe euro. IHS liczy na wzrost gospodarki w streﬁe euro o 1,4 proc. w 2015 roku.
Również austriacka turystyka będzie rozwijać się słabiej od wcześniejszych prognoz.
Zarówno Wifo jak i IHS dość optymistycznie prognozują wzrost gospodarczy w 2015 r., bo odpowiednio 1,2 proc.
oraz 1,6 proc.
Ekonomiści zwracają uwagę na niebezpieczny trend - stopa oszczedności spada od kilku lat, sięga ok. 5,9
procent.

Wskaźniki gospodarcze dla Austrii i ich prognoza na lata 2014-2015

Lata
Wyszczególnienie
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Wifo
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Wzrost PKB, realny, w
proc. do roku poprz.

2,8

0,9

0,3

0,8

0,8

1,2

1,6

Konsunpcja prywat. w
proc. do roku poprz.

0,8

0,5

-0,2

0,4

0,5

0,8

0,8

Inﬂacja w proc. do roku
poprzedniego

3,3

2,4

2,0

1,8

1,8

1,8

2,0

Stopa bezrobocia w proc.
wg deﬁnicji kraju

6,7

7,0

7,6

8,4

8,3

8,8

8,3

źródło: Wifo, IHS

Bogactwa naturalne
Austria nie ma niewiele bogactw naturalnych. Do najistotniejszych zalicza się: magnezyt (jedne z największych
złóż na świecie; wykorzystywane w przemyśle chemicznym), rudy żelaza, ropę naftową, gaz ziemny, sól
kamienną, węgiel brunatny, skały budowlane (głównie wapienie), graﬁt oraz lit.

Ponadto 39 proc. powierzchni kraju zajmują lasy, które dostarczają surowca dla przemysłu drzewnego i
papierniczego. Stosunkowo duże są w Austrii zasoby wodne, których wykorzystanie w górzystym terenie kraju
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sprawia, że aż 70 proc. energii elektrycznej dostarczają elektrownie wodne.

źródło Bank Światowy (marzec 2015 r.)

źródło: Bank Światowy, MG, MSZ, PAP, IHS, Wifo
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