Dane makroekonomiczne dotyczące austriackiej gospodarki
WPHI Wiedeń opracowało na podstawie dostępnych materiałów łączne zestawienie prognoz
dotyczących kategorii ekonomicznych opisujących przewidywany rozwój gospodarki
austriackiej.
Prognozy te zostały sporządzone przez następujące instytucje naukowo-badawcze oraz
uznane ośrodki analityczne:
1. IHS (Instytut Studiów Wyższych i Badań Naukowych)
2. Narodowy Bank Austrii
3. WIFO (Austriacki Instytut Badań nad Gospodarką)
4. KMU (Austriacki Instytut Badań nad Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami)
Zrzeszenie Przemysłowców
Zakres prognoz obejmuje następujące zagadnienia dotyczące gospodarki Austrii:
 Wzrost gospodarczy
 Bezrobocie:
 Inflacja,
 Finanse publiczne
 Bilans handlowy
 Inwestycje
 Produkcja przemysłowa
 Sektor budowlany
 Handel Detaliczny
 Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 Sektor Usług
 Dochody i oszczędności ludności
 Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw
Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi zestawieniami
Prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w Austrii:
Raport IHS (Instytut Studiów Wyższych i Badań Naukowych)

o ożywienie gospodarcze w Austrii umocniło się. Gospodarka Austrii powinna
wzrosnąć w latach 2017 – 2018 o 1,5-1,7% rocznie a więc tyle ile wynosi średnia dla
państw strefy euro
o na lata 2016-2021, średni roczny wzrost PKB austriackiej gospodarki, prognozuje się
na poziomie 1,4% (w latach 2011-2015 był to wynik 1,1%)
o po wzrostach PKB na poziomie 1,5% w 2016 i 2017 roku w pozostałym okresie
badawczym wrost powinien wynieść 1,25%. Prognoza nie uwzględniła jednak wyjścia
Wielkiej Brytanii z UE. W przypadku wyjscia UK, wzrost gospodarczy Austrii w roku
2020, będzie o 0,5% niższy niz w przypadku gdyby nie miało to miejsca
o głównymi stymulatorami wzrostu gospodarczego będą: wysoki poziom inwestycji
odtworzeniowych, rosnący popyt na nowe mieszkania i łatwy dostęp do finansowania
Raport Narodowego Banku Austrii
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o wzrost PKB przyspiesza (w roku 2016 wyniósł 1,4%) a na lata 2017 i 2018
prognozuje się roczny wzrost PKB na poziomie 1,5%
Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o po słabym okresie 2012-2015 (wzrost PKB realnego o 0,6% rocznie) prognozuje się
silniejszy wzrost na poziomie 1,5% rocznie w latach 2017-2021
o tendencja wzrostowa PKB w latach 2017-2020 o 1,3% rocznie (dla porównania w
okresie 2012-2016 1,0%)
Przewidywane bezrobocie w Austrii:
Raport IHS (Instytut Studiów Wyższych i Badań Naukowych)

o stabilizacja na rynku pracy pod wpływem ogólnej sytuacji gospodarczej i działań
rządu federalnego.
o w okresie 2017-2018, wzrost zatrudnienia na poziomie 1,2-1,4% i poziom bezrobocia
na poziomie 9,1-9,2% (według Eurostatu 5,9-6%).
o na lata 2016-2021, średni roczny popyt na zatrudnienie wzrośnie o 1,2%. Będzie on
jednak niewystarczający wobec rosnącej liczby siły roboczej, zasilanej przez
azylantów i imigrantów zarobkowych z Europy środkowo-wschodniej.
o wzrost bezrobocia z poziomu 9,1% w roku 2016 do poziomu 9,9% w roku 2018.
Średni poziom bezrobocia na lata 2016-2020 wyniesie 9,6% w stosunku do 7,8% w
latach 2011-2015 (według Eurostat 6,2% wobec 5,2%).
Raport KMU (Austriacki Insytut Badań nad Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami)

o dane dotyczące zatrudnienia w całym handlu detalicznym podają wzrost w 2016 roku,
o 0,5% co daje liczbę około 1600 zatrudnionych w stosunku do 329.100 pracowników
tej branży
Raport Narodowego Banku Austrii

o wzrost bezrobocia mimo wzrostu popytu na pracę
o wzrost zatrudnienia w 2017 o 1,1%, w 2018 o 1%, w 2019 o 0,9%
o bezrobocie w 2016 roku na poziomie 6,1% a w 2017 roku 6,3%. Spadek dopiero w
2019 do poziomu 6,2%
Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o mimo wzrostu liczby zatrudnionych, nie należy spodziewać się odprężenia na rynku
pracy. W końcowym okresie lat 2017-2021 prognozuje się stopę bezrobocia na
poziomie 9,7%.
Raport IV (Zrzeszenie Przemysłowców)

o do 13% wzrosła liczba zakładów przemysłowych, które nie zwiększają liczby
zatrudnionych mimo rosnącej bazy siły roboczej
Dane dotyczące inflacji w Austrii:
Raport IHS (Instytut Studiów Wyższych i Badań Naukowych)

o w latach 2017 i 2018 inflacja na poziomie 1,9%. Prognozowane jest zmiejszenie się
różnicy inflacyjnej w stosunku do reszty państw strefy euro.
Raport Narodowego Banku Austrii
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o Inflacja w roku 2016 0,9% a w roku 2019 1,8%
o wzrost cen artykułów konsumpcyjnych w roku 2016 o 0,9%, w 2017 1,5% a w latach
2018-2018 1,7-1,8%
Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o w przedziale lat 2017-2021 należy spodziewać się stopy inflacji na średnim poziomie
1,75%. Widoczna od 2011 znaczna różnica w poziomach inflacji między Austrią a
Niemcami i średnim wynikiem w strefie euro powinna zostać wyraźnie zmniejszona.
Planowane dochody i oszczędności ludności:
Raport IHS (Instytut Studiów Wyższych i Badań Naukowych)

o po dłuższym okresie stagnacji wzrost realnych dochodów konsumentów wyniósł 1,5%
w 2016 roku. - wzrost dochodów umacnia się dzięki zmianom podatkowym i niskiej
inflacji. W 2017 roku wzrost dochodów ma wynieść 1,2%
Raport Narodowego Banku Austrii

o
o
o
o

wyraźne polepszenie dochodów prywatnych gospodarstw domowych
wzrost wydatków konsumpcyjnych w roku 2016 o 1,1%
na lata 2017-2019 wzrost wydatków konsumpcyjnych również na poziomie 1,1%
wzrost oszczędności z poziomu 7,3% w roku 2015 do 8,9% w 2016.

Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o rozporządzalne dochody realne prywatnych gospodarstw domowych w okresie lat
2017-2021 wzrosną o 1,1% rocznie, czyli o ¾ punktu procentowego szybciej niż w
okresie lat 2012-2016. Wynika to ze zmian w taryfach podatkowych
o prognozuje się wzrost wynagrodzeń brutto na mieszkańca o ¼ procenta w okresie lat
2017 - 2021
o skłonność do oszczędzania ze względu na niskie stopy procentowe jest mała. W
przedziale czasowym lat 2017-2021, przewiduje się wzrost oszczędności gospodarstw
domowych na poziomie 7,5% co wynika z niepewnej sytuacji na rynku pracy.
o konsumpcja prywatna w latach 2017-2021 powinna wzrastać realnie o 1,25% rocznie.
Dla porównania wartość ta w latach 2012-2016 wynosiła 0,3%.
Prognozowany bilans handlowy w Austrii:
Raport IHS (Instytut Studiów Wyższych i Badań Naukowych)

o eksport towarów odnotuje w latach 2017 i 2018 roczny wzrost na poziomie 3,8%.
Łącznie eksport, mierzony na podstawie systemu rachunków narodowych powinien
wzrosnąć o 3,4-3,5%. Import odpowiednio powinien wzrosnąć o 3,1-3,4%.
o łączny eksport w latach 2016-2021 powinien wzrastać w średnim tempie 3,1%
rocznie. Import odpowiednio o 3,3%. Takie wartości sprawiają, że wpływ handlu
zagranicznego na wzrost gospodarczy bedzie niemalże neutralny z niewielkim
dodatnim odchyleniem
Raport Narodowego Banku Austrii

o wzrost eksportu austriackich towarów do państw UE, spadek austriackiego eksportu
do Rosji, Turcji i USA
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o wzrost eksportu w 2016 roku na poziomie 2,3% to słabszy wynik niż w poprzednim
roku. W 2017 roku wzrost eksportu powinien kształtować się na poziomie 3,5%, w
2018 roku na poziomie 3,9% a w 2019 roku na poziomie 4,1%
Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o eksport realny w latach 2017-2021 będzie rósł rocznie, o 2,9% czyli o ¾ punktu
procentowego więcej niż w okresie lat 2012-2016
o zgodnie z obecnym trendem, miedzynarodowa pozycja rynkowa austriackiego
eksportu pogorszy się. Ponieważ import notuje niewiele mniejszy wrost niż eksport,
handel zagraniczny w dalszym ciągu bedzie niósł wartość dodaną do wzrostu
gospodarczego.
Rozwój sektora budowlanego:
Raport IHS (Instytut Studiów Wyższych i Badań Naukowych) na lata 2017-2018

o ilość wydanych pozwoleń na budowę, wskazuje na utrzymanie sie pozytywnej
tendencji w branży budowlanej.
Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o polepszająca się sytuacja w sektorze budowlanym jest widoczna rownież w marcu
2017 roku. Przedsiebiorcy z tego sektora, już dziewiąty miesiąc z rzędu, określają
sytuację swoich firm, jako pozytywną i co warto podkreślić aktualna ocena jest
najwyższa od 20 lat.
o udział firm z branży budowlanej, które określają liczbę zleceń, jako wystarczającą,
wzrósł o 4% do poziomu 87%. Ilość podmiotów nie zgłaszających ograniczeń w
produkcji, wrosła wyraźnie o 10% do poziomu 54%. 20% przedsiębiorców za
najważniejszy powód ogranicząjacy działalność budowlaną, podaje niewystarczającą
ilość siły roboczej a 11% niewystarczającą liczbę zleceń. Na trzecim miejscu znalazł
się czynnik pogodowy.
o rosnąca liczba ludności i związany z nią wzrost liczby prywatnych gospodarstw
domowych, jak i wysoki poziom cen nieruchomości to czynniki, które powinny
wspierać budownictwo mieszkaniowe. Z drugiej strony skłonność gospodarstw
domowych do oszczędzania zniekształca średnioterminowe perspektywy dla całej
inżynierii lądowej. Z tego względu cały sektor budowlany w okresie lat 2017-2021
będzie rozwijał się miernie (wzrost na poziomie 1,5% rocznie)
Austriacka produkcja przemysłowa:
Raport IV (Federacja Austriackiego Przemysłu) dotyczący przemysłu na podstawie danych z grupy badawczej
złożonej z 436 podmiotów zatrudniających łącznie 279.000 pracowników

o notuje się lekki wzrost produkcji pomimo niestabilnej sytuacji międzynarodowej
o firmy zwiększają wskaźniki zatrudnienia w sposób umiarkowany
o w kwestii rozwoju cen artykułów przemysłowych, rosnące koszty związane z
wydatkami na surowce i energię niwelują potencjalne zyski podmiotów z tego sektora.
Z tego powodu nie należy spodziewać się w najbliższym czasie spadku cen artykułów
przemysłowych
o ponad 75% przedsiębiorstw liczy na zyski na stałym poziomie. W perspektywie
sześciu miesięcy wzrosła liczba firm, które pozytywnie oceniają swoją dochodowość
Handel detaliczny:
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o w stosunku do roku 2015 zanotowano osłabienie wzrostu w handlu detalicznym.
Sprzedaż detaliczna wzrosła w roku 2016 o 0,9% a w roku 2015 o 1,1%.
o wzrost wydatków konsumpcyjnych wynikający z przeprowadzonej w 2016 roku
reformy podatkowej tylko częściowo wzmocnił pozycję sprzedawców detalicznych.
Niekorzystny wpływ miał wzrost oszczędności, rosnące ceny wynajmu mieszkań i
większy popyt na samochody osobowe.
o w ujęciu całościowym, handel detaliczny wzrósł w 2016 o 600 mln euro, osiągając
wartość brutto 68,2 mld euro.
o obroty internetowego handlu detalicznego, wzrosły w 2016 roku, o 4% co odpowiada
sumie 100 mln euro, osiągając wartość brutto 3,4 mld euro. Sprzedaż internetowa
zwiększa tempo wzrostu całego handlu detalicznego o 1%
o dane dotyczące zatrudnienia w całym handlu detalicznym, podają wzrost w 2016 roku,
o 0,5% co daje liczbę około 1600 zatrudnionych w stosunku do 329.100 pracowników
tej branży.
o powyższe dane dotyczące handlu detalicznego są gorsze od analogicznych
wskazników w przypadku gospodarki niemieckiej i całej UE.
Oczekiwania sektora małych i średnich przedsiębiorstw:
Raport KMU (Austriacki Insytut Badań nad Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami) za 4 kwartał 2016 na
podstawie grupy badawczej złożonej z 3158 firm zatrudniających łącznie 58.247 pracowników:

Wyniki małych i średnich przedsiębiorstw:
o 21% firm określa swoją sytuację, jako dobrą (wzrost o 4% w stosunku do roku 2015)
o 58% firm określa swoją sytuację, jako zgodną z oczekiwaniami (wzrost o 3% w
stosunku do roku 2015)
o 21% firm określa swoją sytuację, jako złą (spadek o 7% w stosunku do roku 2015)
o w stosunku do poprzedniego kwartału, nastroje małych i średnich przedsiębiorców
pogorszyły się
Oczekiwania małych i średnich przedsiębiorców na pierwszy kwartał 2017:
o 14% firm spodziewa się większej liczby zleceń w stosunku do pierwszego kwartału
2016 roku (spadek o 3% w stosunku do poprzedniego roku)
o 69% nie spodziewa się zmian w liczbie zleceń (wzrost o 9% w stosunku do
poprzedniego roku)
o 17% spodziewa się mniejszej liczby zleceń (spadek o 6% w stosunku do poprzedniego
roku)
Sytuacja austriackiego sektora usług:
Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o firmy działające na ryku usług, określiły swoją sytuację w marcu 2017 roku, jako
dobrą, potwierdzając optymistyczne wyniki za grudzień 2016 roku i styczeń 2017
roku. Poprzednio tak dobre wyniki na tym rynku notowano sześć lat temu.
o za główną przyczynę dobrych nastrojów, firmy podają dynamiczny wzrost zleceń. Aż
80% z nich deklaruje wystarczającą a nawet więcej niż wystarczającą ilość zleceń. W
ciągu ostatnich miesięcy wyraźnie wzrosła różnica między ilością pracowników, jakie
firmy z tego sektora zatrudniły a ilością zwolnionych pracowników
o występują duże różnice w poszczególnych segmentach. Najlepsze wyniki zanotowały
firmy zajmujące się elektronicznym przetwarzaniem danych. Najsłabiej, ale wciąż
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pozytywnie swoją aktualną sytuację jak i oczekiwania oceniają firmy z branży
transportowej i gastronomicznej.
Planowanie finansów publicznych:
Raport IHS (Instytut Studiów Wyższych i Badań Naukowych)

o wzrost deficytu w 2016 roku, wynika głównie z problemów w finansowaniu reformy
podatkowej. W okresie lat 2017-2018 prognozuje się przyspieszenie tempa wzrostu
deficytu budżetowego na poziomie 1,1-1,4%
o spadek tempa wzrostu deficytu budżetowego pod koniec okresu badawczego (lata
2020-2021) do wartości ponizej 1%
Raport Narodowego Banku Austrii

o tempo wzrostu deficytu budżetowego w 2016 roku osiągneło poziom 1,6% (w
porównaniu do 1% w 2015 roku), ale będzie spadało w kolejnych latach. W 2019 roku
dług publiczny osiągnie poziom 77,5% PKB
Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o wzrost wydatków rządowych w latach 2017-2021, przyjmuje się na poziomie 2,7%
rocznie, przy czym zakłada się, że na wszystkich szczeblach administracyjnych będą
kontynuowane działania konsolidacyjne a wydatki zostaną rozwinięte w niewielkim
stopniu. Prognoza uwzględnia wydatki związane z kryzysem imigracyjnym na
poziomie 2,25 mld euro.
o mimo reformy podatkowej dochody rządowe wzrosną średnio o 3,2% rocznie.
o deficyt budżetu państwa w 2016 roku określa się na poziomie 1,6% co wynika
zarówno z wydatków rządowych, ale również z reformy podatkowej i kryzysu
imigracyjnego
o od 2017 roku prognozuje się stały, ale powolny spadek deficytu budżetowego, który
pod koniec okresu lat 2017-2021 wyniesie 0,4%. Dług państwowy powinien spaść z
poziomu 85,5% PKB w 2015 roku do poziomu 75,3% PKB w 2021 roku.

Rokowania dotyczące inwestycji w Austrii:
Raport IHS (Instytut Studiów Wyższych i Badań Naukowych)

o w stosunku do inwestycji w sprzęt oczekuje się wzrostów na poziomie 3-4% rocznie w
latach 2017-2018
o wobec nakładów brutto na środki trwałe oczekuje się wzrostów na poziomie 2,2-2,9%
rocznie w latach 2017-2018
o nakłady brutto na środki trwałe do 2020 roku wzrosną średnio o 1,9% rocznie w
stosunku do 2% w latach 2011-2015
o wydatki na sprzęt wzrosną do 2020 roku średnio o 2,4% rocznie (wobec 3,3% w
latach 2011-2015) a inwestycje budowlane o 1,3% (wobec 0,5% w latach 2011-2015)
Raport Narodowego Banku Austrii

o główne inwestycje w sprzęt to zakup samochodów i maszyn. Inwestycje w sprzet
wzrosną w 2016 roku o 6,1%. Nie należy się spodziewać dalszych wrostów tego
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wskaźnika natomiast wzrosty w latach 2017-2019 będzie generować budownictwo
mieszkaniowe
Raport WKO (Austriacka Izba przemysłowa) - na podstawie badań na grupie 3300 przedsiębiorstw, dane na
drugą polowę 2016 roku:

o przedsiębiorcy tak jak w poprzednich latach, powstrzymują się przed nowymi
inwestycjami. Rownież w 2017 roku firmy skupiają się na inwestycjach
odtworzeniowych. Jedynie 39% firm deklaruje nowe inwestycje, jako główny motyw
inwestycyjny a 20% nie planuje w 2017 roku żadnych inwestycji.
Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o inwestycje w sprzęt pomimo wsparcia finansowego będą w przeciągu następnych lat
niewielkie (roczny wzrost o 2,2%) ze względu na niewystarczające oczekiwania
sprzedażowe firm zarówno w kontekście rynku wewnętrznego jak i eksportu
Aktywność gospodarcza austriackich przedsiębiorstw:
Raport WIFO (Austriacki Insytut Badań nad Gospodarką)

o wyraźny wzrost w prognozach gospodarczych dotyczących produkcji austriackich
przedsiębiorców w marcu 2017 roku wobec wyników za luty 2017 roku (wzrost o
5,7%). Ostatni raz tego typu nastroje wśród przedsiębiorców odnotowano w maju
2011 roku.
o wzrosty wynikają głównie z dobrych wyników w pierwszych trzech miesiącach 2017
roku. Aż 80 % przedsiębiorców zgłaszało w marcu wystarczające zapotrzebowanie na
zlecenia (w lutym 77%). Nastąpił również wzrost zleceń zagranicznych. 71% firm
ocenia ich ilość, jako wystarczającą wobec 67% w lutym.
o oczekiwania przedsiębiorców są pozytywne, mimo to podchodzą oni ostrożnie do
okresu następnych 6 miesięcy. Spodziewają się nieco wyższych zysków ze sprzedaży.
Szczególnie dobrze swoje położenie oceniają firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych
oraz innowacyjnych.
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