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BİRİNCİ BÖLÜM 

AVUSTURYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı:   Avusturya Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi:  Parlamenter Cumhuriyet 

Cumhurbaşkanı:  Heinz Fischer 

Başbakan:     Werner Faymann 

Başkent:   Viyana 

İdari Yapı: 9 eyalet; Burgenland, Kaernten, Niederoesterreich, 
Oberoesterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien 

Bağımsızlık Günü:  1156 (Bavarya'dan) 

Milli Bayram:  Ulusal gün, 26 Ekim (1955) 

Nüfusu:   8.404.252 

Yüzölçümü:   83,870 km² 

Diller: Almanca (resmi), macarca, slovence, hırvatca 

Din: Roma Katolikleri %73.6 , Protestanlar %4.7, Müslümanlar ve 
diğer %21.7 

Etnik Yapı: Avusturyalı %98, Hırvat, Sloven, diğer (Macar, Çek, Slovak, 
diğer) 
 

Zaman Farkı:  1 Saat 

Para Birimi:   Euro (€) ² 

GSYİH:                               307,07 milyar $ 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın en fakir ülkelerinden sayılan Avusturya, son 20 
yılda dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer almayı başarmıştır. Yaklaşık 84 bin km2’lik 
yüzölçümüne ve 8,5 milyonluk nüfusa sahip olan ülke müreffeh ve demokratik bir ülke olarak 
tanımlanmaktadır. Ülke 1999 yılında “AB Ekonomik ve Parasal Birliği”ne katılmıştır. 

Bir zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun güç merkezi olan Avusturya, 1. 
Dünya Savaşı’nın sonunda aldığı yenilgiyle küçük bir cumhuriyete dönüştürülmüştür. 
1938’de Nazi Almanyası tarafından ilhak edilmesi ve sonrasında 2. Dünya Savaşı’nda galip 
çıkan Müttefik Kuvvetlerince işgal edildiği 1945’ten itibaren 10 yıllık süre boyunca 
Avusturya’nın statüsü belirsiz kalmıştır. 1955’te imzalanan kurucu anlaşmayla Müttefik işgali 
sona ermiş, Avusturya’nın bağımsızlığı tanınmış ve Almanya’yla birleşmesi yasaklanmıştır. 
Aynı yıl kabul edilen Anayasa ile Sovyet askeri varlığının ülkeden çekilmesinin bir şartı 
olarak ülkenin “daimi tarafsızlık” statüsüne geçtiği ilan edilmiştir. Sovyetler Birliği’nin 
1991’de dağılması ve ülkenin 1995’te Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olmasıyla bu 
“tarafsızlık” anlamını yitirmiştir. Müreffeh ve demokratik bir ülke olarak Avusturya 1999 
yılında “AB Ekonomik ve Parasal Birliği”ne katılmıştır. Avusturya Ocak 2009’da, 2009-2010 
dönemi için BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi olmuştur. 

 

1.2.1. Coğrafi Konum 

83.856 km2’lik yüzölçümü ve 8,5 milyon nüfusu ile küçük bir Avrupa ülkesi olan 
Avusturya’nın denize doğrudan açılımı bulunmamakta ve sınırlarının kuzeyinde Almanya ve 
Çek Cumhuriyeti, doğusunda Slovakya ve Macaristan, güneyinde Slovenya ve İtalya, 
batısında İsviçre ve Lihtenştayn yer almaktadır. 

Ülkede Tuna Nehri coğrafi ve turistik açıdan olduğu gibi, bir taşıma yolu olarak da hayati 
öneme sahiptir. 1992 yılında tamamlanan ve Karadeniz’i nehir yoluyla Kuzey Denizi’ne 
bağlayan “Rhein-Main-Donau” (Ren-Main-Tuna) Kanalı, 3.500 km’lik güzergahın uzun bir 
parçası olan Tuna Nehri’nin önemini daha da arttırmıştır. Viyana’nın hemen dışında bulunan 
liman ticari taşıma açısından dikkat çeken bir konuma sahip bulunmaktadır. 

Avusturya’nın toplam sınırları 2.706 km’dir. Bunun 819 km’lik bölümü Almanya ile olan 
sınırdır. 

Ülkenin özetle verilen stratejik coğrafi konumu, ticari yönden de önemli bir güç kaynağı 
oluşturmakta, tarihi bağlar da dikkate alındığında, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için 
Avusturya en yakın Batılı ticari ortak konumuna sahip bulunmaktadır. Doğu Bloku’nun 
yıkılmasını takiben Avusturya’nın, doğusundaki komşu ülkelerle olan ticaret hacmi ve bu 
ülkelerdeki yatırımları çarpıcı bir biçimde artmıştır. 

Ülkenin hemen hemen yarısı ormanlarla kaplıdır. Tüm coğrafyayı koruma adına çevre 
konusunda alınan tedbirler ve faaliyetler önemli boyutlara ulaşmıştır. İlgililer Avusturya’nın, 
Japonya’dan sonra çevre konusunda en duyarlı ikinci ülke olduğunu ifade etmektedirler. 

Esasen bu hassas yaklaşımdan ülkemiz ihracatı dolaylı olarak olumsuz şekilde etkilenmiş ve 
özellikle, 90’lı yıllarda Avusturya’dan Türk TIR’larının geçişlerinde yaşanan büyük sıkıntılar 
temelde çevre korumacılığına dayandırılmıştır. Son yıllarda geçmişe kıyasla Avrupa ile ticaret 
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hacminin büyük boyutlara ulaşmasına rağmen Avusturya’nın sağladığı geçiş kotalarının uzun 
yıllardır artmıyor olmasında da Avusturya’nın çevrenin korunması konusunu temel gerekçe 
olarak kullanması esas rol oynamaktadır. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Avusturya’nın idari yapısı, federal yapıya dayalı cumhuriyettir. Ülkenin resmi adı “Avusturya 
Cumhuriyeti’dir. 

Avusturya; Niederösterreich (Aşağı Avusturya), Wien (Viyana), Burgenland, Steiermark, 
Oberösterreich (Yukarı Avusturya), Salzburg, Kärnten (Karintiya), Vorarlberg ve Tirol olmak 
üzere dokuz eyaletten oluşmaktadır. 

Avusturya Cumhuriyetinin temel belgeleri Federal Anayasa, 1955 tarihli Avusturya Devlet 
Anlaşması ve Daimi Tarafsızlık Hakkındaki Temel Kanundur. 

Avusturya Cumhuriyetinin siyasi yapısı, demokrasi ve federal ilkeler üzerine dayalı 
“parlamenter hukuk devletini öngörmekte olup, Anayasa ve güçler ayrılığı ilkesi gereği 
yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden ayrılmıştır. 

Federal Cumhurbaşkanı siyasi partiler tarafından gösterilen adaylar arasından genel seçimler 
sonucu 6 yıllık bir süre için seçilmektedir. Daha ziyade sembolik yetkilerle donatılmıştır.      

Parlamento iki meclisten oluşmaktadır: Federal Meclis (Bundesrat – 64 Temsilci) ve Millet 
Meclisi (Nationalrat – 183 Temsilci). Ayrıca, eyaletlerde Eyaletler Meclisi şeklinde bir diğer 
parlamenter örgütlenme yapısı mevcuttur. 

Millet Meclisi halk tarafından seçilmekte, Federal Meclis ise, dokuz eyalet meclisinin kendi 
aralarından seçtiği temsilcilerden oluşmaktadır. 

1980’lere kadar, Avusturya’da siyasi partiler üç kamp esasına dayalı geleneksel bir yapıya 
sahip olmuşlardır. Kaynağı 19. yüzyıla dayanan bu yapılanma şekli bugünkü Avusturya 
Parlamentosu’nda da benzer şekildedir. 

 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı  

2014 yılı itibariyle 8.507.786 kişidir. Avusturya nüfusunun yaklaşık % 48’ni erkekler, % 
52’ni ise kadınlar oluşturmaktadır. Avusturya İstatistik Kurumu’nun geçici verilerine göre 
ülke nüfusu 2015 yılında 8.579.747 kişidir. Nüfus artışının yarıdan fazlası (%55,9) ülkenin 
doğusunda gerçekleşmiş olup, Viyana sözkonusu artışta en büyük paya (%38,9) sahiptir. 

2030 yılında ise 9,19 milyon kişiye ve 2060 yılında ise 9,62 milyon kişiye ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Nüfus yoğunluğu daha ziyade ülkenin doğusundadır. Viyana, Burgenland ve Aşağı Avusturya 
eyaletleri ülkenin doğu bölgesini oluşturmakta, toplam ülke yüzölçümünün %28,1’inde 
nüfusun %43’ü yaşamaktadır. Toplam ülke yüzölçümünün %36'ünü oluşturan Salzburg, 
Yukarı Avusturya, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde ise toplam ülke nüfusunun yaklaşık % 
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36’sı yaşamaktadır. Ülkenin güneyinde yer alan Styria ve Karintiya eyaletlerinin toplam 
yüzölçümü ülke nüfusunun %30,9’una denk gelmekte olup, söz konusu iki eyalette toplam 
nüfusun yaklaşık %21’i yaşamaktadır. 

Önümüzdeki on yıllarda ülke nüfusunun büyük ölçüde dokuz eyalette değişiklik göstermesi 
öngörülmektedir. En fazla nüfus artışı Viyana’da beklenirken 2060 (%25), ardından Aşağı 
Avusturya (+17%), Tirol ve Vorarlberg (+16% herbiri)’de nüfus artışları beklenmektedir. 
Yukarı Avusturya’nın (+11%) ve Burgenland (+10%)’ın nüfus artışlarının ise toplam ülke 
nüfusundan biraz daha düşük seyretmesi beklenmektedir.’nın nüfusunun %4 veya daha az 
durgun olması ve Karintiya’nın ise 2060 yılına kadar nüfusu azalan (-7%) tek eyalet olması 
öngörülmektedir. 

Eyaletlere Göre Nüfus Dağılımı 

Eyaletler  2011 2012 2013 2014 2015* 

TOPLAM 8.401.940 8.453.191 8.499.759 8.507.786 8.579.747 

Burgenland 285.685 286.707 287.470 287 416 288.229 

Karintiya 556.173 556.012 555.969 555 881 557.371 
Aşağı 
Avusturya  

1.614.693 1.619.722 1.625.400 1.625.485 1.636.287 

Yukarı 
Avusturya  

1.413.762 1.419.005 1.424.910 1.425.422 1.436.791 

Salzburg  529.066 532.318 534.030 534 270 538.258 
Styria 1.208.575 1.211.828 1.214.945 1.215.246 1.221.014 
Tirol  709.319 715.112 720.436 722 038 728 537 
Vorarlberg  370.440 372.555 374.861 375 282 378 490 
Viyana 1.714.227 1.739.932 1.761.738 1.766.746 1.794.770 
Kaynak: Avusturya İstatistik Kurumu 

* geçici veriler 

1.2.3. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Avusturya’nın en değerli doğal kaynağı olan ekolojik çevresini, kirlilik düzeylerini sistematik 
olarak düşürmek yoluyla korumak adına gösterdiği yoğun çabalar, ülkenin çevre açısından en 
bilinçli Avrupa ülkeleri arasında sayılmasını sağlamıştır. Avusturya göllerdeki geniş çaplı 
temizleme faaliyetlerine 1970’lerde başlamış, endüstriyel emisyon kısıntılarını 1980 ve 
1990’larda zorunlu uygulamaya koymuş ve karayolu trafik emisyonlarını azaltmak için yeni 
araçlarda katalitik konvertör zorunluluğunu 1980’lerde getiren ilk Avrupa ülkeleri arasında 
yer almıştır. 1980’lerden bu yana sülfür dioksit emisyonu %90, karbon monoksit emisyonları 
%55, azot protoksit emisyonu %17 azalmıştır. 

Ülkenin yaklaşık %50’si ormanla kaplı olup, Orta Avrupa’nın en fazla ormana sahip ülkesi 
konumundadır. Alplerin 2000 metreye kadar olan yüksekliklerinde mevcut olan ormanların 
büyük kısmı özel şahıslara aittir. 
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Madenler bakımından oldukça zengin sayılan Avusturya’da demir, magnezyum, grafit ve 
kömür elde edilmektedir. Dünyada en çok grafit üreten ülkedir. Ayrıca manyezit ve volfram 
üretiminde de dünyanın önemli üreticilerinin başında gelmektedir. 

Petrol ve doğal gaz üretiminde Avrupa’da dördüncü sıradadır. Petrol üretimi Viyana havzası 
ile Linz şehri civarındadır. Bunlardan başka bakır, çinko, kurşun, antimon, boksit ve tungsten 
madenleri de bulunmaktadır. 

 1.3.GENEL EKONOMİK DURUM 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın en fakir ülkelerinden sayılan Avusturya, son 20 
yılda dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer almayı başarmıştır. 1948 yılında yürürlüğe 
giren Marshall Planı ile birlikte Avusturya’nın bağımsız bir ekonomi haline gelmesi 
hedeflenmiştir. Ülkenin sanayi sektörü, iktisadi devlet teşekkülleri ile oluşturulmuştur. 

Avusturya ekonomisinin en büyük başarılarından birisi işveren ve işci temsilcilerinin “sosyal 
ortak anlayışı” içinde hareket etmeleri olmuştur. Diğer taraftan, Avusturya ekonomisi için, 
1995 yılındaki AB üyeliği, Doğu Bloku’nun yıkılması ve AB’nin Doğu Avrupa ülkelerini de 
içine alan genişlemesi önemli kilometre taşlarıdır. 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

Avusturya’nın ekonomisi yüksek oranda çeşitlenmiş olmakla birlikte hizmetler sektörü katma 
değerin ve istihdamın üçte ikisini yaratmaktadır. Diğer gelişmiş ülkelerin aksine Avusturya’da 
sanayi sektörü (inşaat dahil) toplam hasıladaki payını korumuş ve 2014’te tüm GSYiH’nın 
%28,6’sını oluşturmuştur. Tarım sektörü ise tüm ekonomik faaliyetlerden elde edilen 
hasılanın %1,5’ini oluşturmaktadır. 

Ülkenin maden-mineral varlığının azlığı dikkate alındığında, Avusturya’nın geleneksel ana 
kaynağının dünyadaki en iyi işçi-işveren ilişkilerinden birine (bunun sonucu olarak ılımlı 
ücret artış talepleri ve sayıca çok az grev olayları gözlenmektedir) ve yüksek yaşam kalitesine 
sahip, eğitimli-yetenekli iş gücü olduğu görülmektedir. Ülkenin Avrupa’nın merkezindeki 
konumu, dağlar ve göller gibi turistik varlıkları da iş çevrelerini ülkeye çekmekte ve GSYiH 
artışını desteklemektedir. 

Küçük bir ulusal pazara sahip olduklarından, Avusturyalı firmaların büyüme imkanı dış 
pazarlara bağlıdır. Son on yılda Avusturya ekonomisinin ne derecede dış alana açıldığı, mal 
ve hizmet ihracatının GSYİH’ye oranındaki artışa bakılarak tespit edilebilir. Büyük oranda 
AB’ye katılmanın ve Doğu’daki eski komünist ülkelerin dış ticarete katılmasının sonucu 
olarak mal ve hizmet ihracatının GSYiH’deki payı yükselmiştir. 
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TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 

  2011 2012 2013 2014 
Nominal 
GSYİH 
(*milyar ABD 
$) 

429,010,675,563.0 407,373,026,611.6 428,698,577,647.4 436,887,543 

Reel 
GYSİH’daki 
Büyüme (%) 

2,80 0,80 0,30 0,40 

Kişi Başı 
GSYİH, SAGP 
($) 

44,170.0 44,900.0 45,250.0 45,930.0 

Enflasyon, 
Tüketici 
Fiyatları (Yıllık 
%) 

1,90 2,00 1,50 1,60 

Cari Hesap 
Dengesi 
(milyar $) 

-6,478,620,000.0 -7,492,000,000.0 
  

 

1.3.2. Ekonomik Performans 

Avusturya Marshall Planı’yla uygulamaya konulan, sanayi sektörlerine yönelik düşük faizli 
ve bol krediler yardımıyla, 1950’ler ve 60’larda hızla sanayileşmiştir. 1955-1970 yılları 
arasında ekonomi yılda ortalama %5 büyümüştür. 1970’lerde ise ekonomik büyüme yıllık 
ortalama %3,6’ya düşmüştür. 1980’lerde ekonomik büyüme daha da yavaşlayarak yıllık 
ortalama %2,3 seviyelerine gerilemiştir. Avusturya’nın büyük milli sanayi sektörü, özellikle, 
ağır sanayi, giderek bir değerden çok bir yük oluşturmaya başlamış ve hükümeti kademeli bir 
özelleştirme sürecini teşvik etmek yönünde harekete geçirmiştir. 80’lerin sonuna doğru 
özelleştirmenin ve artan rekabetin ilk etkilerinin görülmeye başlaması ve daha da önemlisi, 
Almanya’nın birleşmesi ve Doğu Avrupa’nın ekonomik açılımından sağlanan yararlar 
sonucunda ekonomik performansta ilerlemeler olmuştur. 

1995 yılında başlayan AB üyeliğinin ilk yılları, bir düzenleme dönemi olarak nitelendirilmişse 
de, dünyanın en büyük pazarına engelsiz giriş 1995-2000 yılları arasında %3’lük bir yıllık 
ortalama büyüme oranı sağlamıştır. ÖVP-FPÖ iktidarının ilk yılı olan 2000’de, tüm Avrupa 
ülkelerindeki güçlü ekonomik performansın yanında, cömert olarak nitelendirilebilecek vergi 
reformunun etkileriyle birlikte büyüme rakamı %3,7’ye yükselmiştir. Ancak, vergi reformu 
daha büyük bir bütçe açığına neden olmuş ve yeni hükümeti, kamu finansmanını konsolide 
etmek adına, bir dizi kemer sıkma önlemleri almaya itmiştir. 2001 yılında Alman 
ekonomisindeki zayıflık ve kemer sıkma önlemlerinin etkisiyle büyüme ciddi şekilde 
yavaşlamış ve %0,5 oranına düşmüştür. 2004-2005 döneminde ekonomi belli bir hız kazanmış 
ve yıllık büyüme %2,3 olmuştur. 2006-2007 döneminde ise hızla artan dış ticaret ve 
yatırımların desteğiyle, büyüme biraz daha hızlanarak yıllık ortalama %3,3’e yükselmiştir. 
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2008 yılında ise küresel ekonomik ve mali krizin etkisiyle yılın ikinci yarısından itibaren 
imalat sanayindeki üretim düşüşü ve ihracattaki artış eğiliminin azalması sonucu büyüme 
oranı % 2,0 olarak gerçekleşmiştir. Krizin iyice hissedildiği ve etkilerinin devam ettiği 2009 
yılında ise büyüme oranı % -3,6 olmuştur. Büyüme oranındaki gerilemede, ekonomisi büyük 
çapta ihracata bağımlı olan Avusturya’nın ihracatındaki gerilemenin büyük payı olmuştur. Bu 
dönemde dış alım talepleri daralmış, en büyük ticari ortağı olan Almanya’da gözlenen 
ekonomik daralma da Avusturya ekonomisini doğrudan etkilemiştir. 2010 yılında ise 
toparlanma dönemine geçilerek %2,0 oranında büyüme kaydedilmiştir. Büyümede artan dış 
taleplerdeki, diğer bir ifadeyle ihracattaki artışın önemli rolü olmuştur. Ayrıca 2010 yılında 
€’nun $ karşısında değerinin düşmesi de ihracatı artıran bir faktör olarak 
değerlendirilmektedir. 2011 yılında ise %2,7 oranında büyüyen Avusturya ekonomisinin Avro 
bölgesindeki krizin talep daraltıcı etkisi sebebiyle 2012 yılında %0,9 büyümüş, 2013 yılında 
da %0,3 oranında büyümüştür. 

Ayrıca, kamu borçlarındaki artış önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Hükümetin bu 
sorunu çözmek için almış olduğu tedbirlere ilaveten yeni tedbirler alması ve gelir kaynakları 
yaratması beklenmektedir. 

Ekonomik dengelerin sağlanması ve pozitif büyüme oranlarına ulaşılmasında ihracatın 
artırılması büyük önem taşımaktadır. Neticede, ticareti büyük çapta AB üyesi ülkeler, 
özellikle Almanya ile olan Avusturya’daki ekonomik gelişmelerin bu ülkeler ekonomisindeki 
gelişmelere paralel olacağı beklenmektedir. 

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve kriz dolayısıyla azalan talep sonucu ürünlerin toptan 
fiyatlarındaki %8’i aşan düşüşler 2009 yılında enflasyon oranının %0,5’e, hatta bazı aylarda 
eksilere düşmesine neden olmuştur. 2010 yılında petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 
birlikte enflasyon 2010’da %1,9 olarak gerçekleşmiştir. Dünya konjönktöründeki gelişme 
sonucu artan petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyon 2012 yılında %2,6, 2013 yılında ise 
%2,1olmuştur. 

Avusturya’da kamu gelirleri 2013 yılında 2012 yılına kıyasla %3,4 oranında artarak 155,7 
milyar Avro seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkede kamu harcamaları da, (yerel yönetimler 
hariç) %1,2 oranında bir artışla 160,4 milyar Avro seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2013 yılı 
itibariyle, Bütçe Açığı/GSYİH oranı %1,5 olmuş, 2012 yılındaki %2,6’lık orana kıyasla 
önemli bir iyileşme kaydedilmiştir. Kamu borcu 2013 sonu itbariyle, “yerel yönetimlerin 
borçlarıyla birlikte”, 233,4 milyar Avro olup, Kamu Borcu/GSYİH oranı %74,5 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

Avusturya, diğer Avro kriziyle birlikte AB üyesi ülkelerde olduğu gibi dış borçlarını ve bütçe 
açıklarını azaltmak üzere, özellikle 2012 yılında açıklanan yeni bir ekonomik programla 
daraltıcı etkileri olan bir dizi önlemler içeren istikrar paketini uygulamaya koymuştur. 

Avusturya’da koalisyon hükümetinin ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Halk Partisi 
(ÖVP) arasında aylar süren müzakereler neticesinde üzerinde mutabakata varılan önlemler 
paketi 10 Şubat 2012 tarihinde açıklanmıştır. 2016 yılına kadar, yapısal açığın 5 yıl içerisinde 
26,5 milyar Avro azaltılmasını öngören önlemler paketi, derecelendirme kuruluşu 
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“Moody’s”in Avusturya’nın AAA olan kredi notunu korumasına karşın, görünümünü Fransa 
ve İngiltere ile birlikte negatife çevirmesi ile aynı güne rastlamıştır. “Standard&Poors” da 
aynı şekilde 2012 Ocak ayında Avusturya’nın kredi notunu AA+ ya düşürmüştür. Uluslararası 
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Avusturya'nın en üst seviye olan AAA düzeyinde 
bulunan kredi notunu teyit etti. Fitch, kredi notunun görünümünü pozitif olarak açıklamıştır. 

“Moody’s”in Avusturya bankalarının Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde üstendiği yüksek 
risklere bağladığı negatif görünüm Hükümet’ten ağır eleştiri almıştır. Ekonomi yetkilileri 
“Moody’s”in açıklanan son ekonomik paketteki önlemleri dikkate almadan yaptığı 
derecelendirmenin gerçeği yansıtmadığını belirtmişlerdir. Moody’s, Avusturya’nın AAA 
notunu korumasına gerekçe olarak, ekonominin gelişkinliği ve çeşitliliğini, düşük işsizlik 
oranını, 2002’den itibaren kaydedilen ödemeler dengesi fazlalarını göstermiştir. 

Hükümetin, dikkate almadığı için “Moody’s”i eleştirdiği önlemler paketi çerçevesinde, 173 
milyar Avro’ya ulaşan “merkezi hükümetin borç yükü”nün azaltılması ve bütçe açığının sıfıra 
indirilmesi öngörülmektedir. Açıklandığı haliyle, yapısal açığın azaltılmasına ilişkin önlemler 
paketinin %70’lik bir bölümü harcamalardan yapılan kısıntılarla, %30’luk bölümü ise ilave 
vergilerle sağlanacaktır. Önlemler paketinin bazı unsurları aşağıda yer almaktadır. 

-           Yıllık gelirleri 150.000 Avro’nun üzerinde olanlardan, “Dayanışma Vergisi” adı 
altında ilave vergi alınacak. 

-           Emlak alım satımlarında ilave vergi alınacak. 

-           Eyaletler, (Länder) 2016 yılına kadar harcamalarını 5 milyar Avro azaltacaklar. 

-           Bütün kamu harcamalarında %10 tasarrufa gidilecek, bununla birlikte stratejik bazı 
alanlardaki harcamalarda artış yapılması sözkonusu olabilecektir. Bu çerçevede, üniversitelere 
1 milyar Avro, eğitime 1,6 milyar Avro, işgücü piyasasına 700 milyon Avro, Sosyal 
Dayanışma Fonuna 700 milyon Avro ilave kaynak tahsis edilecektir. 

-           Güney Avusturya’daki Semmering ve Koralm tünellerinin inşatına devam edilecek, 
ancak projelerde bazı gecikmeler olabilecek ve tasarrufa gidilmesi sözkonusu olacaktır. 

-           Erken emeklilik zorlaştırılacaktır. 

2012 yılında %1,6 artan yatırım harcamalarında, 2013 yılında %0,9 seviyesinde bir düşüş 
kaydedilmiştir. 

Öte yandan, 29 Eylül 2013 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından, SPÖ ve ÖVP 
ortaklığında yeniden kurulan hükümet tarafından hazırlanan koalisyon programında 
hükümetin önümüzdeki dönemde en büyük hedefi, 2016 yılına kadar bütçe dengesini 
sağlamak olarak öne çıkmaktadır. Programda, bütçe disiplinine giden yolun tasarruflardan 
geçtiği dile getirilirken, kamuya polis teşkilatı harici memur alımına son verileceği ve 2015-
2018 yılları arasında kamudan emekli olan memurların yerine alım yapılmayacağı, bu sayede 
4844 boş kadrodan 144 milyon Avro tasarruf sağlanacağı belirtilmektedir. Hükümetin 2018 
yılına kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği reformlar ve yatırımlar için 18,44 milyar Avro`ya 
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ihtiyacı olduğunun altı çizilirken, tütün mamülleri ile alkollü içeceklere yeni vergilerin 
geleceği hususu da programda yer almaktadır. Program çerçevesinde, ayrıca yapılacak 
özelleştirmeler ile bütçeye kaynak girişi hedeflenmektedir. Öte yandan, Program'da 2013 yılı 
sonu tahmini %74,5 olan kamu borcunun GSYİH`e oranının 2015 yılına kadar %72`ye 
indirilmesi hedeflenmektedir. Vergi alanında reformlar yapmayı kendine öncelikli hedefler 
arasında edinen hükümet, özellikle gelir vergisi oranını %36,5`tan %25`e düşürmeyi 
hedeflemektedir. 

Emeklilik yaşının kademeli olarak 2018 yılına kadar 1,6 yıl yukarı çekilerek 60,1 yıla 
yükseltilmesinin hedeflendiği yeni hükümet programında, 55 yaş üzeri işsizleri istihdam 
edecek şirketlere destek verileceği, 62 yaşından itibaren dileyen çalışanın yarı zamanlı 
çalışarak, bir yandan maaş, diğer taraftan yarı emeklilik maaşı almaya devam edebileceği bir 
uygulama hükümetin hayata gecirmeyi hedeflediği çalışmalar arasında yer almaktadır. Yeni 
programda ihracatçıların sayısının 2018 yılına kadar 45.000`den 55.000`e çıkarılacağı, 2012 
rakamlari itibariyle 131 milyon olan turist geceleme sayısının 2018 yılına kadar 140 milyon 
gecelemeye yükseltileceği hususları da yer almaktadır. 

2014 yılında dış dünyadaki olumsuz gelişmeler ihracatın ve sanayi üretiminin genişlemesini 
engellemiştir. Zayıf tüketici ve yatırımcı güveniyle birleşince reel büyüme oranı %0,3’te 
kalmıştır. 

Petrol fiyatlarındaki düşüş tüketicilere vergi indirimi sunarak ve üreticilerin girdi maliyetlerini 
azaltarak 2015 yılındaki büyümeye önemli bir katkıda bulunması öngörülmektedir. Yurtiçi 
güven arttıkça yatırımlar artacak, aynı zaman da hükümet tüketim harcamaları da bu yıl orta 
düzeyde artış göstereceği beklenmektedir. Bu durum dış dünyadaki özellikle en büyük ticaret 
ortağı olan Almanya’daki büyümenin gelişmesiyle destekleneceği tahmin edilmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Avusturya’nın başlıca tarım alanları, Alp Dağları’nın kuzeyinde Tuna Nehri kıyılarında yer 
alan ve ülkenin doğu sınırlarına doğru uzanan ovalardır. Ekim-dikim alanları, meyve 
bahçeleri ve üzüm bağları bu bölgelerde yoğundur. Tarımsal alanların ve şarap bağlarının 
büyüklüğü nedeniyle Aşağı Avusturya Eyaleti en geniş ekili dikili alanlara sahip bölgedir. 
Daha Batı’da, engebeli bölgelerde, Alplerin pastoral çiftçiliğinin gözlendiği dağlık Batı 
bölgesiyle birlikte, tarımsal faaliyetler hayvancılık ve ormancılık şeklinde görülmektedir. 
Avusturya’da tarım küçük ölçekte yapılmaya devam etmektedir. Diğer yandan, son on yıllık 
dönemlerde küçük ölçekli çiftlikler üretimden çekilmek zorunda kaldıkça, daha büyük ölçekli 
tarımsal üretim birimlerine doğru düzenli bir eğilim vardır. Ülke içinde üretilen tarımsal 
ürünler üzerindeki devlet denetimi çok sıkıdır. Hayvancılıkta hormon kullanımı ve genetiğiyle 
oynanmış bitkilerin ekimi ve endüstriyel tarım Avusturya’da kesin biçimde yasaktır. Ekilebilir 
arazinin %13’ü sayıları yaklaşık 20.000 olan organik çiftliklerce kullanılmakta ve bu durum 
Avusturya’yı kişi başına organik tarım üretimi açısından Avrupa’daki en büyük üreticiler 
arasına sokmaktadır. 1990’da GSYiH’nın %3,9, 1995’te %3,1’i olarak gerçekleşmiş bulunan 
tarım sektörü (ormancılık dahil) toplam katma değeri, 2014 yılında GSYİH’nin %1,5’i 
oranına düşmüştür. 

Avusturya’nın AB üyeliğinin ardından tarımsal işletme sayısı %20 oranında azalmıştır. Son 
on yılda yıllık ortalama 5.000 çiftçi ya tarımı bırakmış ya da birleşme yoluna gitmiştir. 
Avusturya’da toplam tarımsal işletmelerin yaklaşık üçte ikisi Aşağı Avusturya (46.087), 
Steiermark (43.735) ve Yukarı Avusturya’da (36.543) bulunmaktadır. 

Avusturya’da 2014 yılında tarımsal amaçlı kullanılan alan 1,35 milyon hektar olup, bu alan 
Avusturya’nın toplam yüzölçümünün %16,1’ine eşittir. 2014 yılında tarımsal üretim 
alanlarının %59,9’u tahıl üretimi için kullanılmıştır. 

Toplam tarım işletmelerinin %12,7’si (20.343) organik tarım yapmakta olup, bu sayı giderek 
artmaktadır. Tarımsal işletmelerinin yaklaşık %95’i küçük aile işletmelerinden oluşmaktadır. 
Ancak, son yıllarda büyük tarımsal işletmelerin sayısında artış görülmektedir. 

Avusturya’da toplam tarımsal üretim değeri 2012 yılında 7,2 milyar avro iken 2013 yılında 
7,0 milyar avroya gerilemiştir. Bu artış özellikle tahıl üretim değerindeki gerileme ile yağlı 
tohumlar ve yem bitkilerinin üretiminin gerilemesinden kaynaklanmıştır. Yaratılan üretim 
değerinin içinde bitkisel üretimin payı %41,3, hayvansal ürünler üretiminin payı ise 
%49,2’dir. 

Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre tahıl üretimi 2014 yılında bir önceki yıla göre 
%24 artış göstererek 5,71 milyon tona ulaşmıştır. Son on yıl baz alındığında ise üretimdeki 
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artış %13’tür. Ekmeklik tahıl üretimi 2,05 milyon ton (2013 yılına göre %11 artış) ve mısır 
üretimi de 2,33 milyon tondur (2013 yılına göre %42 artış). Yağlı tohumlar ve baklagil 
üretimi de 441.300 tona (2013 yılına göre %14 artış) yükselmiştir. Sözkonusu artış büyük 
oranda soya fasulyesi ve ayçiçeği üretimindeki artıştan kaynaklanmıştır. Kök ürünlerin 
üretimi de 2013 yılına göre %22 artış göstererek 5 milyon tona ulaşmıştır. 

2.1.2. Sanayi 

Avusturya’da firmaların büyük çoğunluğu katma değeri yüksek özel ürünlere yoğunlaşmış ve 
ihracat öncelikli faaliyet göstermektedirler. Birkaç tane çokuluslu, bir düzine civarında 
uluslararası firmaya sahip Avusturya sanayisinin asıl gücü küçük ve orta ölçekli firmalardır. 
Firmaların ortak özelliği Alman pazarına (özellikle otomotiv sektörü) bağımlı olmalarıdır. 

2014 yılında sanayi ve inşaat sektöründe 10.218 işletme bulunmakta (bir önceki yıla göre 
%21,4 azalma) ve 746.532 kişi (bir önceki yıla göre %3,5 azalış) istihdam edilmektedir. 
Toplam ciro ise 234,6 milyar avrodur. Ülkede bulunan sanayi işletmesi sayısı ise 6.088 olup, 
istihdam edilen personel sayısı ise 582.124’tür. Benzer şekilde inşaat sektöründeki işletme 
sayısı 4.130 olup, istihdam edilen personel sayısı 164.408’dir. 

Ciro büyüklüğü açısından en önemli sektörlerin başında makine sanayi, otomotiv ve otomotiv 
yedek parça sanayi, gıda ve içecek sanayi, metal ve metal işleme sanayi ile metal ürünleri 
sanayi yer almaktadır. Sektörlerin yurt dışı cirolarına baktığımızda makine sanayi, otomotiv 
ve otomotiv yedek parça sanayi, metal ve metal işleme sanayi yine ilk sıraları almaktadırlar. 

2.1.3. Madencilik 

Madenler bakımından oldukça zengin sayılan Avusturya’da demir, magnezyum, grafit ve 
kömür elde edilmektedir. Dünyada en çok grafit üreten ülkedir. Ayrıca manyezit ve tungsten 
(volfram) üretiminde de dünyanın önemli üreticilerinin başında gelmektedir. 

Petrol ve doğal gaz üretiminde Avrupa’da dördüncü sıradadır. Petrol üretimi Viyana havzası 
ile Linz şehri civarındadır. Bunlardan başka bakır, çinko, kurşun, antimon, boksit ve tungsten 
madenleri de bulunmaktadır. 

Avusturya’nın uzun bir mineral arama tarihi ve güçlü bir madencilik geleneği vardır. Metal 
madenciliği sektörü, yüksek işletme maliyetleri, çevre konusundaki endişeler ve artan dış 
rekabetin sonucunda giderek daralmıştır. Erzberg kentindeki (Steiermark Eyaleti) demir 
cevheri madeni ile Mittersill kentindeki (Salzburg Eyaleti) tungsten madeni dışındaki tüm 
metal madenleri kapatılmıştır. Bununla beraber, iç talebin %10’unu karşılayan petrol sondaj 
faaliyetleri hala önem arz etmektedir (1950’lerde iç talebin tamamı yerli üretimle 
karşılanmaktaydı). Mineral madenciliğindeki büyümenin önemli bir kısmı özel sektörde, 
özellikle grafit ve talk (magnezyum silikat) minerallerinde gerçekleşmiştir. Gelecekte 
madencilik faaliyetlerinin, temelde iç talebi karşılamaya yönelik olarak, endüstriyel mineraller 
üzerinde yoğunlaşması beklenmektedir. 
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2.1.5.Ulaştırma ve Telekomünikasyon 

Avusturya’da mal ticareti daha ziyade karayolu ile yapılmaktadır. Karayolu taşımacılığını 
sırasıyla demiryolu ve iç sularda taşımacılık izlemektedir. 

Bilindiği üzere Avusturya, Ren ve Tuna nehirlerini birleştiren Main-Tuna Kanalı üzerinden 
Kuzey Denizi’ne ve Karadeniz’e kadar uzanan suyolu üzerinde bulunmaktadır. AB’nin Doğu 
Avrupa ülkelerini bünyesine dahil ederek genişlemesi, Tuna havzasında yoğun mal trafiğine 
yol açmıştır. Bu nedenle Tuna nehri üzerinde yapılmakta olan yük taşımacılığının önemi 
giderek artmaktadır. Bu gelişmeler ışığında AB, nehir taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla 
ortak bir eylem planı hazırlanmıştır. 

Bu planın bir parçası olarak Avusturya Federal Ulaştırma, Inovasyon ve Teknoloji Bakanlığı, 
2015 yılına kadar Tuna nehri üzerindeki taşımacılığın geliştirilmesi için izlenmesi gereken 
politikaları kapsayan “Ulusal Eylem Planı”nı yürürlüğe koymuştur. 

Söz konusu planda, mevcut altyapının yenilenmesi, limanların geliştirilmesi ve lojistik 
merkezler haline getirilmesi, bilgi sistemlerinin devreye sokulması ve geliştirilmesi, 
Avusturya gemi filosunun modernizasyonu gibi hedefler mevcut bulunmaktadır. 

2.1.6.Enerji  

Avusturya’daki enerji üretimi enerji tüketimini karşılayamamakta, bu nedenle ülke kullanılan 
enerjinin yarıdan fazlasını ithal etmektedir. Bununla birlikte, Avusturya’nın enerji ihracatı da 
bulunmaktadır. Avusturya’da kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarının kısıtlı olması 
nedeniyle enerji politikasında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi oldukça fazladır. Bu 
çerçevede, önemli kamu kaynakları tahsis edilmiş olup, hükümetin öncelikli konuları arasında 
yer almaktadır. 

Avusturya`da, enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin oranı 2005 yılında %23,8 iken, 2013 
yılında, %36’ya ulaşmıştır. Elektrik tüketiminin %69’u yenilenebilir enerjiden karşılanmıştır. 
Ülkede geleneksel olarak yenilenebilir enerjide, hidroelektrik ve biyoyakıtlar ilk sırada 
gelmektedir. 2013 yılında yenilenebilir enerjinin %37,6’sı hidroelektrik santrallerinden elde 
edilirken, %42’si biyoyakıtlardan ve %7,2’si Fernwärmeden (çöplerin yakımı ile oluşan 
enerjiden elde edilen elektrik ve sıcak su) üretilmiştir. Ayrıca, rüzgar, biyoyakıt ve fotovoltaik 
yöntemiyle de enerji üretimi gerçekleşmektedir. 

Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2014 yılında enerji tüketimi bir önceki yıla göre 
%4 azalarak 1.074 Petajul (PJ)’dur. Bu durum daha ılıman dış hava sıcaklıklarıyla ısıtmanın 
bir önceki yıla göre %19 daha az yapılmasından etkilenmiştir. 

2.1.6.Bankacılık 

Avro’nun AB’nin ortak para birimi olarak yürürlüğe girmesinin ardından Avro bölgesinde 
Ortak Para Politikasının sorumluluğu, 1 Ocak 1999’dan itibaren Avrupa Merkez Bankaları 
Sistemine (European System of Central Banks – ESCB) verilmiştir. ESCB, Avrupa Merkez 
Bankası (European Central Bank – ECB) ve AB üyesi ülkelerin ulusal merkez bankalarından 
oluşmaktadır. Bu aşamada, Ortak Para Politikasının yürütülmesine ilişkin yetkiler de ECB’ye 
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geçmiş olup, Avusturya Merkez Bankası para politikasına ilişkin tüm yetkilerini ECB’ye 
devretmiştir. 

Avusturya Merkez bankası verilerine göre Avusturya’da 695 banka faaliyet göstermektedir. 
Bu bankaların içinde 646’sı mevduat bankası olup, bu sayıya kredi kooperatifleri de 
(Volksbank ve Raiffeisenbank) dahil edilmiştir. Bununla birlikte, ekonomik krizin etkisiyle 
2009 yılında zor durumda kalan bazı küçük bankalar kapatılmış ya da yaygın şekliyle büyük 
bankaların bünyesine katılması-iştiraki haline gelmesi söz konusu olmuştur. 

Toplam varlıkları itibariyle Avusturya’daki ilk on banka şunlardır; Erste Group Bank AG, 
UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Zentralbank AG, Österreichische Volksbanken AG, 
BAWAG P.S.K., Hypo-Alpe-Adria Bank AG, Raiffeisen Landesbank Oberösterreich AG, 
Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG, Kommunalkredit Austria AG, Oberbank AG. 

Avusturya Bankalar Birliği 

A-1013 Wien  
Börsegasse 11  
Postfach 132   
Tel.: +43 1 535 17 71 0  
Fax: +43 1 535 17 71 38 

Email: bv@bankenverband.at  

http://www.voebb.at/ 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

Trade map verilerine göre, 2014 yılında Avusturya’nın dış ticaret hacmi 342 milyar dolar, 
ihracat 169,7 milyar dolar, ithalat ise 172 milyar dolar olmuştur.  
  

Ülkenin Dış Ticareti 

Dış Ticaret Göstergeleri (milyon dolar) 

  2010 2011 2012 2013 2014 
İhracat 144.882 169.511 158.821 166.271 169.715 
İthalat 150.593 182.350 169.663 173.358 172.447 
Hacim 295.475 351.861 328.484 339.629 342.162 
Denge -5.711 -12.838 -10.842 -7.086 -2.732 
Kaynak: ITC – Trademap, 2015 

 

3.1.2. Başlıca  Ürünler İtibariyle Avusturya  İhracatı (Milyon Dolar)  

GTIP 
no  

2012 2013 2014 

% 
Değişim 

(2013-
2014)

  Tüm Ürünler 158.821 166.271 169.715 2,07
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak 

üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)
5.320 5.510 5.880 6,71

9999 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen eşya 6.229 6.388 5.651 -11,54
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 

taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

4.922 5.734 5.626 -1,89

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 

4.556 4.729 4.827 2,07

8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı 
pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

2.519 2.764 2.894 4,71

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin 
vb. Ürünler 

2.401 2.651 2.659 0,32

8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 
bilgileri almaya veya vermeye mahsus 
diğer cihazlar

1.737 2.059 2.315 12,41

8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 2.379 2.124 2.179 2,62
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doğrusal veya döner pistonlu motorlar 
(patlamalı motor) 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

2.342 2.267 2.134 -5,89

8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya 
(mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb 
için) 

1.713 1.849 1.947 5,27

8477 Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya 
kauçuk veya plastikten eşyanın imaline 
mahsus diğer makina ve cihazlar

1.609 1.673 1.871 11,81

2202 Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve 
alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, 
lezzetlendirilmiş) 

1.956 1.819 1.812 -0,43

2937 Hormonlar, prostaglandinler, 
thromboxanlar ve bunların öncelikle 
hormon olarak kullanılan türevleri

698 944 1.784 89,01

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.296 1.593 1.535 -3,66
8504 Elektrik transformatörleri, statik 

konvertörler (örneğin; redresörler) ve 
endüktörler 

1.693 1.629 1.513 -7,10

4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; 
kalınlık > 6 mm 

1.379 1.444 1.426 -1,25

4418 Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, 
mamülleri, doğrama parçaları

1.346 1.422 1.398 -1,67

8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 
84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam 
ve parçaları 

1.028 1.222 1.383 13,13

4810 Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya 
diğer inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt 
ve kartonlar 

1.376 1.354 1.351 -0,17

8523 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye 
mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı 
depolama aygıtları, akıllı kartlar vb

1.398 1.418 1.290 -8,98

7225 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde 
mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha 
fazla) 

1.045 1.089 1.288 18,24

8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait 
birimler; manyetik veya optik okuyucular, 
verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.

783 1.162 1.203 3,55

7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat 
aksamı, inşaatta kullanılmak üzere 
hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, 
vb. 

1.124 1.141 1.180 3,35

8701 Traktörler 1.081 1.140 1.174 2,97
8479 kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer 

makinalar ve mekanik cihazlar
1.254 1.177 1.167 -0,84

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 999 1.033 1.160 12,36
3926 Plastikten diğer eşya 941 1.048 1.155 10,21
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer 1.059 1.107 1.122 1,39
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elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış 
liflerden oluşan fiber optik kablolar

2716 Elektrik enerjisi 1.905 1.245 1.113 -10,61
9405 Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, 

ışıklı tabelaları ve benzer eşya ve bu 
eşyanın aksam ve parçaları 

811 985 1.092 10,85

8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki 
makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya 
elverişli aksam ve parçalar 

1.082 1.035 1.064 2,83

8429 Buldozerler, greyderler, toprak tesviye 
makinaları, skreyperler, mekanik 
küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri 
vb 

942 908 1.053 16,00

7304 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince 
ve kalın borular ve içi boş profiller 
(dikişsiz) 

982 961 984 2,40

8803 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları

782 844 980 16,17

3921 Plastikten diğer plakalar, levhalar, 
yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler

977 965 980 1,60

9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte 
kullanılan alet ve cihazlar 

892 915 958 4,65

4802 Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta 
perfore edilmemiş delikli kart ve delikli 
şerit kağıt 

1.033 986 958 -2,81

8711 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir 
yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar 
(sepetli olsun olmasın); sepetler

684 787 955 21,32

8501 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik 
enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]

825 799 946 18,38

8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre 
edilmesine veya arıtılmasına mahsus 
makina ve cihazlar 

884 988 933 -5,59

Kaynak: ITC – Trademap, 2015 

Avusturya’nın en önemli ihraç kalemlerinin başında ilaç ve eczacılık ürünleri, motorlu kara 
taşıtları, otomotiv yedek parçaları, telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, sular ve dizel, 
yarı dizel motorlar gelmektedir. 

3.1.3.    Başlıca Ürünler İtibariyle Avusturya İthalatı  (Milyon Dolar) 

GTIP 
no  

2012 2013 2014 

% 
Değişim 
(2013-
2014) 

Tüm Ürünler 169.663 173.358 172.447 -0,52

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 
taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

8.632 8.763 8.831 0,78
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2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar)

6.357 6.534 5.971 -8,62

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

7.331 6.016 5.414 -10,01

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 

4.489 4.644 4.480 -3,53

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

3.283 3.496 3.737 6,90

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 5.656 4.312 3.513 -18,52

2937 
Hormonlar, prostaglandinler, 
thromboxanlar ve bunların öncelikle 
hormon olarak kullanılan türevleri

2.635 3.104 3.261 5,05

8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 
bilgileri almaya veya vermeye mahsus 
diğer cihazlar

2.486 2.610 2.722 4,28

8409 
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 
84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam 
ve parçaları 

2.098 2.180 2.293 5,16

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait 
birimler; manyetik veya optik okuyucular, 
verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.

1.831 2.025 1.860 -8,14

7108 
Altın (platin kaplamalı altın dahil) 
(işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra 
halinde) 

2.578 2.469 1.850 -25,07

3002 
İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin 
vb. Ürünler 

1.440 1.538 1.764 14,64

9403 
Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve 
parçaları 

1.493 1.534 1.535 0,02

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer 
elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış 
liflerden oluşan fiber optik kablolar

1.407 1.411 1.409 -0,16

2716 Elektrik enerjisi 1.526 1.427 1.359 -4,82
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 982 1.081 1.186 9,71

9018 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte 
kullanılan alet ve cihazlar 

939 1.005 1.134 12,91

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 1.033 1.064 1.095 2,89

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, 
sigortalar, fişler, kutular vb)

974 1.048 1.070 2,15

8483 
Transmisyon milleri, kranklar; yatak 
kovanları ve mil yatakları; dişliler ve 
sistemleri;vidalar;dişli kutuları volan vb

1.034 1.020 1.051 3,02

8414 
Hava veya vakum pompaları, hava veya 
diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü 
olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar

919 954 1.046 9,61

6403 
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, 
tabii veya terkip yoluyla elde edilen 
köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

817 905 1.023 12,99

8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki 1.097 1.030 1.016 -1,33
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makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya 
elverişli aksam ve parçalar 

8481 
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve 
benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler 
(vanalar) ve benzeri cihazlar

927 957 982 2,58

8523 
Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye 
mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı 
depolama aygıtları, akıllı kartlar vb

1.001 921 969 5,23

3926 Plastikten diğer eşya 846 903 960 6,26

8413 
Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun 
olmasın) ve sıvı elevatörleri 

869 961 946 -1,58

8504 
Elektrik transformatörleri, statik 
konvertörler (örneğin; redresörler) ve 
endüktörler 

897 912 944 3,50

9405 
Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, 
ışıklı tabelaları ve benzer eşya ve bu 
eşyanın aksam ve parçaları 

739 801 927 15,66

7308 

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat 
aksamı, inşaatta kullanılmak üzere 
hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, 
vb. 

814 852 899 5,57

7601 İşlenmemiş aluminyum 981 844 882 4,49
8542 Elektronik entegre devreler 706 782 842 7,71
2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 1.501 1.215 837 -31,09

9401 
Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların 
aksam ve parçaları 

824 826 828 0,26

8443 
Baskı yapmaya mahsus makinalar; 
kopyalama ve faks makinaları; bunların 
aksam, parça ve aksesuarları

740 746 819 9,77

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 857 825 804 -2,51

8802 
Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları 
(uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı 
araçlar ve yörünge-altı araçları

882 1.900 797 -58,04

8479 
kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer 
makinalar ve mekanik cihazlar

720 781 787 0,84

8701 Traktörler 720 842 770 -8,57

7318 
Demir veya çelikten vidalar, civatalar, 
somunlar, tirfonlar, perçin çivileri, pimler, 
kamalar, rondelalar vb eşya 

642 720 768 6,66

Kaynak: ITC – Trademap, 2015 
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3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle Avusturya İhracatı (Milyon  Dolar) 

  
2012 2013 2014

Pay 2014 
% 

Değişim % 
(2013-
2014)

Dünya 158.821 166.271 169.715 100,0 2,1
Almanya 47.723 48.802 49.508 29,2 1,4
İtalya 9.958 10.566 10.638 6,3 0,7
ABD 8.392 8.912 9.946 5,9 11,6
İsviçre 8.475 8.928 9.443 5,6 5,8
Fransa 6.991 7.545 8.064 4,8 6,9
Çek Cumhuriyeti 5.643 5.701 5.661 3,3 -0,7
Macaristan 4.578 4.951 5.556 3,3 12,2
İngiltere 4.245 4.597 4.956 2,9 7,8
Polonya 4.309 4.653 4.936 2,9 6,1
Çin Halk Cum. 3.823 4.105 4.394 2,6 7,0
Rusya  4.016 4.524 4.186 2,5 -7,5
Slovakya 3.377 3.285 3.423 2,0 4,2
Slovenya 2.800 3.180 3.228 1,9 1,5
İspanya 2.332 2.527 2.761 1,6 9,3
Hollanda 2.323 2.612 2.741 1,6 4,9
Romanya 2.448 2.350 2.434 1,4 3,6
Belçika 2.155 2.219 2.234 1,3 0,7
İsveç 1.628 1.837 1.791 1,1 -2,5
Japonya 1.639 1.688 1.676 1,0 -0,7
Türkiye 1.518 1.599 1.540 0,9 -3,6
Hırvatistan 1.402 1.459 1.535 0,9 5,2
Kanada 1.072 1.193 1.299 0,8 8,8
Guney Kore  1.180 1.092 1.123 0,7 2,9
Avustralya 953 981 1.041 0,6 6,2
Suudi Arabistan 724 896 930 0,5 3,8
BAE 733 844 895 0,5 6,1
Danimarka 850 864 895 0,5 3,5
Brezilya 1.313 1.084 894 0,5 -17,5
Bulgaristan 803 808 837 0,5 3,5
Hindistan 767 831 764 0,5 -8,0
Meksika 595 656 731 0,4 11,5
Sırbistan 709 693 688 0,4 -0,6
Hong Kong 753 718 684 0,4 -4,7
Ukrayna 849 893 657 0,4 -26,4
Malezya 519 570 633 0,4 10,9
Finlandiya 616 638 619 0,4 -2,9
Norveç 687 721 613 0,4 -15,0
Guney Afrika 686 657 612 0,4 -6,9
Singapur 464 504 541 0,3 7,2
Yunanistan 494 505 534 0,3 5,8
Kaynak: ITC – Trademap, 2015 
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3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle Avusturya  İthalatı (Milyon Dolar) 

  
2012 2013 2014 Pay 2014 % 

Değişim % 
(2013-2014)

Dünya 169.663 173.358 172.447 100,0 -0,5
Almanya 62.388 63.770 63.414 36,8 -0,6
İtalya 10.332 10.407 10.524 6,1 1,1
Çin Halk Cumhuriyeti 8.577 8.928 9.626 5,6 7,8
İsviçre 9.023 9.240 9.079 5,3 -1,7
Çek Cumhuriyeti 6.238 6.944 7.170 4,2 3,3
ABD 5.227 5.606 5.782 3,4 3,1
Özel Kategoriler 8.782 6.960 5.244 3,0 -24,7
Macaristan 4.707 4.823 5.062 2,9 5,0
Fransa 4.717 4.872 4.734 2,7 -2,8
Hollanda 4.375 4.490 4.551 2,6 1,4
Slovakya 4.000 3.949 3.798 2,2 -3,8
Polonya 3.362 3.399 3.409 2,0 0,3
İngiltere 2.590 2.596 2.728 1,6 5,1
İspanya 2.442 2.665 2.724 1,6 2,2
Belçika 2.531 2.560 2.709 1,6 5,8
Japonya 2.282 2.225 2.278 1,3 2,4
Slovenya 2.107 2.144 2.247 1,3 4,8
Kazakistan 1.823 1.761 2.169 1,3 23,2
Türkiye 1.403 1.588 1.706 1,0 7,4
İsveç 1.754 1.671 1.681 1,0 0,6
Romanya 1.376 1.440 1.608 0,9 11,7
Rusya Federasyonu 1.598 1.379 1.077 0,6 -21,9
Güney Kore Cumhuriyeti 933 1.067 1.023 0,6 -4,1
Libya 816 618 815 0,5 31,8
Hindistan 673 731 805 0,5 10,1
Vietnam 535 627 782 0,5 24,7
Tayvan 660 700 722 0,4 3,1
Danimarka 645 687 709 0,4 3,1
Portekiz 608 611 660 0,4 7,9
Tayland 518 644 652 0,4 1,2
Hırvatistan 976 851 630 0,4 -26,0
İrlanda 626 1.490 614 0,4 -58,8
Bosna-Hersek 497 538 610 0,4 13,5
Suudi Arabistan 703 491 598 0,3 21,8
Finlandiya 709 577 561 0,3 -2,7
Bulgaristan 480 515 528 0,3 2,6
Bangladeş 363 456 519 0,3 13,8
Azerbaycan-Nahcıvan 202 605 493 0,3 -18,6
Sırbistan 343 445 464 0,3 4,1
Nijerya 1.169 1.268 443 0,3 -65,1
Kaynak: ITC – Trademap, 2015 



AVUSTURYA 
ÜLKE RAPORU 

22 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

4.1. TÜRKİYE İLE TİCARET 

2014 yılında Avusturya’ya olan ihracatımız 1 milyar doları geçmiştir. 

4.1.1. Türkiye – Avusturya Dış Ticaret Verileri  

Yıl İhracat $ 
/ Bin 

İhracat 
Değişim 
% 

Genel 
İhracata 
Oranı 
% 

İthalat $ / 
Bin 

İthalat 
Değişim 
% 

Genel 
İthalata 
Oranı 
% 

Hacim $ / 
Bin 

Denge 
$ / Bin 

2004 561.041 18,6 0,89 1.071.813 30,0 1,10 1.632.855 -
510.772

2005 659.097 17,5 0,90 940.056 -12,3 0,81 1.599.153 -
280.959

2006 709.855 7,7 0,83 1.077.182 14,6 0,77 1.787.037 -
367.327

2007 844.006 18,9 0,79 1.351.437 25,5 0,79 2.195.444 -
507.431

2008 990.956 17,4 0,75 1.525.522 12,9 0,76 2.516.478 -
534.566

2009 807.166 -18,5 0,79 1.203.634 -21,1 0,85 2.010.800 -
396.469

2010 835.181 3,5 0,73 1.439.448 19,6 0,78 2.274.629 -
604.267

2011 1.052.932 26,1 0,78 1.736.366 20,6 0,72 2.789.299 -
683.434

2012 1.000.745 -5,0 0,66 1.634.272 -5,9 0,69 2.635.017 -
633.527

2013 1.057.254 5,6 0,70 1.749.726 7,1 0,70 2.806.981 -
692.472

2014 1.134.547 7,3 0,72 1.814.150 3,7 0,75 2.948.697 -
679.602

2014 
/ (1-
12 ) 

1.134.547 7,3 0,72 1.814.150 3,7 0,75 2.948.697 -
679.602

2015 
/ (1-
12 ) 

1.025.273 -9,6 0,71 1.567.858 -13,6 0,76 2.593.131 -
542.586

Kaynak: TUIK 

Avusturya 2014 yılı verilerine göre; ihracatımızda 32., AB ülkelerine ihracatta ise 13. sırada 
yer almaktadır. Türkiye’nin ithalatı açısından ise Avusturya 34. sıradadır. Avusturya ile 
ticaret hacmimiz 2014 yılında 2,95 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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Ülkemizin Avusturya’ya dış ticaretinde 2000 yılından bu yana sürekli açık verdiği 
gözlenmektedir. 2013 yılında dış ticaret açığı bugüne kadar gerçekleşen en yüksek seviyeye 
erişerek 692 milyon dolar olmuştur. 2014 yılındaki dış ticaret açığımız ise 679 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin Avusturya’ya ihracatında başlıca ürün grupları karayolu taşıtları, manyezit, iç 
giyim, sebze-meyve konserveleri, demir-çelik ürünleri ve TV alıcılarıdır. 

4.1.2. Türkiye’nin Avusturya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP 
no 

Ürün adı 2012 2013 2014 % 
pay 
(2014) 

Değişi
m % 
2013-
2014 

  Genel toplam 1.000.7
45

1.057.254 1.134.724 100,0 7,3

8703 Binek otomobilleri ve esas 
itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

104.84
5

134.733 159.300 14,0 18,2

2008 Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen meyve ve yenilen 
diğer bitki parçalarının 
konserveleri 

35.486 38.086 48.194 4,2 26,5

2519 Magnezit, erimiş yanmış 
manyezi ve diğer magnezyum 
oksit 

37.715 54.447 44.528 3,9 -18,2

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, 
kaşkorseler ve diğer iç giyim 
eşyası (örme)

30.595 37.705 34.790 3,1 -7,7

8702 10 veya daha fazla kişi 
taşımaya mahsus (sürücü dahil) 
motorlu taşıtlar 

20.419 14.913 30.239 2,7 102,8

8708 Karayolu taşıtları için aksam, 
parça ve aksesuarlar 

16.156 24.156 29.048 2,6 20,2

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, 
tuvalet ve mutfak bezleri 

21.680 25.664 27.747 2,4 8,1

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 29.317 25.183 25.907 2,3 2,9
2007 Reçel, jöle, marmelat, meyve 

püresi ve pastları (pişirilerek 
hazırlanmış) 

17.418 20.933 25.660 2,3 22,6

3920 Plastikten diğer levha, plaka, 
şerit, film, folye (gözeneksiz)

17.444 20.029 20.616 1,8 2,9

8409 Sadece veya esas itibariyle 
84.07 veya 84.08 
pozisyonlarındaki motorların 
aksam ve parçaları 

18.101 19.468 20.603 1,8 5,8

7604 Aluminyumdan çubuklar ve 
profiller 

17.464 16.893 19.156 1,7 13,4

8528 Monitörler ve projektörler, 28.707 13.146 18.647 1,6 41,8
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televizyon alıcı cihazları 
7224 Külçe veya diğer ilk şekillerde 

diğer alaşımlı çelikler; diğer 
alaşımlı çelikten yarı mamuller

23.220 23.960 18.587 1,6 -22,4

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 

2.359 3.970 16.452 1,4 314,4

7606 Aluminyum saclar, levhalar, 
şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi 
geçenler) 

14.976 16.424 15.904 1,4 -3,2

8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 
pozisyonlarındaki makina ve 
cihazlar ile birlikte 
kullanılmaya elverişli aksam ve 
parçalar 

7.217 7.252 15.415 1,4 112,6

0802 Diğer kabuklu meyveler 
(taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) 

11.438 9.395 14.872 1,3 58,3

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar 
ve bunların aksam ve parçaları

14.158 16.873 13.910 1,2 -17,6

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve 
diğer elektrik iletkenler; tek tek 
kaplanmış liflerden oluşan 
fiber optik kablolar 

26.185 18.291 13.795 1,2 -24,6

2528 Tabii boratlar ve bunların 
konsantreleri 

2.191  11.154 1,0 -

7413 Bakırdan demetlenmiş teller, 
kablolar, örme halatlar ve 
benzerleri (elektrik için izole 
edilmiş olanlar hariç) 

5.908 14.028 11.121 1,0 -20,7

8418 Buzdolapları, dondurucular ve 
diğer soğutucu ve dondurucu 
cihazlar ve ısı pompaları 

10.437 10.984 10.681 0,9 -2,8

8450 Ev veya çamaşırhane tipi 
yıkama makinaları (yıkama ve 
kurutma tertibatı bir arada 
olanlar dahil)

6.307 9.385 10.397 0,9 10,8

6104 Kadın ve kız çocuk için takım 
elbise, takım, ceket, blazer, 
etek, pantolon, tulum ve şort 
(örme)(yüzme kıyafeti hariç)

9.818 11.429 10.283 0,9 -10,0

5702 Dokunmuş halılar ve 
dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer 
kaplamaları 

7.118 7.506 9.205 0,8 22,6

6115 Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve 
uzun konçlu çoraplar, soketler 
(varis çorapları dahil) ve patik 
çoraplar (örme) 

7.964 9.766 8.712 0,8 -10,8

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. 
eşya (örme) 

7.451 9.722 8.334 0,7 -14,3
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7113 Mücevherci eşyası ve aksamı 
(kıymetli metallerden veya 
kıymetli metallerle kaplama 
metallerden) 

25.432 8.023 7.941 0,7 -1,0

7325 Demir veya çelikten diğer 
dökme eşya 

6.354 6.794 7.915 0,7 16,5

5208 Pamuklu mensucat (ağırlık 
itibariyle % 85 veya daha fazla 
pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 
200 gr. ı geçmeyenler) 

7.486 7.959 7.782 0,7 -2,2

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

8.110 6.231 7.772 0,7 24,7

8403 Merkezi ısıtma kazanları 
(84.02 pozisyonundakiler 
hariç) 

9.013 8.022 7.543 0,7 -6,0

5509 Sentetik devamsız lifden iplik 
(dikiş ipliği hariç) (toptan) 

6.206 7.593 7.333 0,6 -3,4

6802 Yontulmaya veya inşaata 
elverişli işlenmiş taşlar 
(kayagan taşı hariç), mozik için 
küp şeklinde taşlar, granüller

5.386 6.413 7.247 0,6 13,0

1206 Ayçiçeği tohumu 7.699 1.904 7.163 0,6 276,3
6204 Kadınlar ve kız çocuk için 

takım elbise, takım, ceket, 
blazer, elbise, etek, pantolon 
etek, vb.(yüzme kıyafetleri 
hariç) 

7.094 6.897 7.142 0,6 3,6

7318 Demir veya çelikten vidalar, 
civatalar, somunlar, tirfonlar, 
perçin çivileri, pimler, kamalar, 
rondelalar vb eşya 

4.258 5.608 6.915 0,6 23,3

8504 Elektrik transformatörleri, 
statik konvertörler (örneğin; 
redresörler) ve endüktörler 

6.138 6.545 6.807 0,6 4,0

0504 Hayvan bağırsak, mesane ve 
midesi (taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş, tuzlanmış, 
salamura, kurutulmuş veya 
tütsülenmiş) 

10.437 6.243 6.782 0,6 8,6

Kaynak: Trademap 

5.1.3. Türkiye’nin Avusturya’ya İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Ülkemizin Avusturya’dan en çok ithal ettiği ürünler arasında suni devamsız lifler, canlı sığır, 
kan, serum, aşı toksin ve dolandırılmış ilaçlar gibi tıbbi ürünler, demiryolu malzemeleri, su 
türbin ve çarkları için regülatörler, kauçuk, plastik eşya imal ve işleme makine ve cihazları, 
eşya taşımaya mahsus ve binek araçlar, hava kompresörleri-pompaları, vantilatör ve 
aspiratörler yer almaktadır. 
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GTİP 
no 

Ürün adı 2012 2013 2014 
% 

pay 
(2014) 

Değişim 
% 

2013-
2014 

  Genel toplam 1.634.272 1.749.726 1.814.148 100,0 3,7
5504 Suni devamsız lifler (işlem 

görmemiş) 
123.975 97.533 110.495 6,1 13,3

8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten 
yanmalı pistonlu motorlar 
(dizel ve yarı dizel) 

423 7.051 82.445 4,5 1.069,2

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, 
serum, aşı, toksin vb. 
Ürünler 

50.379 43.082 57.817 3,2 34,2

8410 Su türbinleri, su çarkları ve 
bunlar için regülatörler 

38.798 45.956 51.251 2,8 11,5

8477 Kauçuk veya plastiğin 
işlenmesine veya kauçuk 
veya plastikten eşyanın 
imaline mahsus diğer makina 
ve cihazlar 

35.886 37.483 48.282 2,7 28,8

7108 Altın (platin kaplamalı altın 
dahil) (işlenmemiş veya yarı 
işlenmiş ya da pudra halinde)

376  37.903 2,1 -

3902 Propilen ve diğer olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde) 

39.598 37.463 37.813 2,1 0,9

3901 Etilen polimerleri (ilk 
şekillerde) 

21.552 25.489 37.397 2,1 46,7

8302 Adi metallerden donanım, 
tertibat vb. eşya (mobilya, 
kapı, pencere, bavul, askılık 
vb için) 

29.631 38.341 37.320 2,1 -2,7

2202 Sular (mineral ve gazlı sular 
dahil) ve alkolsüz diğer 
içecekler (tatlandırıcılı, 
lezzetlendirilmiş) 

22.303 30.658 36.977 2,0 20,6

3903 Stiren polimerleri (ilk 
şekillerde) 

24.011 33.844 36.338 2,0 7,4

8429 Buldozerler, greyderler, 
toprak tesviye makinaları, 
skreyperler, mekanik 
küreyiciler, ekskavatörler, 
yol silindirleri vb 

8.535 9.045 34.985 1,9 286,8

8502 Elektrik enerjisi üretim 
(elektrojen) grupları ve 
rotatif elektrik konvertörleri 

26.369 37.177 34.844 1,9 -6,3

3004 Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

29.508 27.923 31.177 1,7 11,7
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4810 Bir veya iki yüzü kaolin (çin 
kili) veya diğer inorganik 
maddeler ile sıvanmış kağıt 
ve kartonlar 

32.016 34.183 29.364 1,6 -14,1

0102 Canlı büyükbaş hayvanlar 
(at, eşek, katır ve bardolar 
hariç) 

58.805 33.028 28.416 1,6 -14,0

7225 Diğer alaşımlı çelikten yassı 
hadde mamulleri (genişliği 
600 mm.veya daha fazla) 

22.784 29.276 27.819 1,5 -5,0

8503 Sadece veya esas itibariyle 
85.01 veya 85.02 
pozisyonlarındaki 
makinalarda kullanılmaya 
elverişli aksam ve parçalar 

14.762 17.798 27.773 1,5 56,0

8439 Kağıt hamuru imaline veya 
kağıt veya karton imaline 
veya finisajına mahsus 
makina ve cihazlar 

2.519 2.673 26.404 1,5 887,9

8504 Elektrik transformatörleri, 
statik konvertörler (örneğin; 
redresörler) ve endüktörler 

17.763 29.166 24.282 1,3 -16,7

8414 Hava veya vakum pompaları, 
hava veya diğer gaz 
kompresörleri, fanlar, 
aspiratörü olan 
havalandırmaya mahsus 
davlumbazlar

27.046 22.110 21.174 1,2 -4,2

4813 Sigara kağıdı 14.819 16.899 20.944 1,2 23,9
8428 Kaldırma, elleçleme, 

yükleme, boşaltma 
makinaları (asansörler, 
yürüyen merdivenler, 
konveyörler, teleferikler 
gibi) 

12.602 5.648 20.852 1,1 269,2

8479 kendine özgü bir fonksiyonu 
olan diğer makinalar ve 
mekanik cihazlar 

15.073 37.207 20.768 1,1 -44,2

8708 Karayolu taşıtları için aksam, 
parça ve aksesuarlar 

20.944 21.020 20.274 1,1 -3,5

8523 Sesleri ve diğer fenomenleri 
kaydetmeye mahsus diskler, 
bantlar, katı hal kalıcı 
depolama aygıtları, akıllı 
kartlar vb 

23.655 20.925 18.123 1,0 -13,4

8421 Santrifüjler; sıvıların veya 
gazların fiItre edilmesine 
veya arıtılmasına mahsus 
makina ve cihazlar 

16.495 27.540 17.271 1,0 -37,3

8703 Binek otomobilleri ve esas 25.303 31.199 16.681 0,9 -46,5
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itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

7227 Diğer alaşımlı çelikten 
filmaşin (sıcak haddelenmiş, 
kangal halinde) 

14.294 18.018 16.387 0,9 -9,0

9031 Diğer ölçme veya muayene 
alet, cihaz ve makinaları; 
profil projektörleri 

3.025 11.500 15.753 0,9 37,0

8443 Baskı yapmaya mahsus 
makinalar; kopyalama ve 
faks makinaları; bunların 
aksam, parça ve aksesuarları

7.510 8.131 15.152 0,8 86,4

3920 Plastikten diğer levha, plaka, 
şerit, film, folye (gözeneksiz)

8.173 12.679 15.045 0,8 18,7

8537 Elektrik kontrol, dağıtım 
tabloları, panolar, konsollar, 
kabinler, diğer mesnetler ve 
sayısal kontrol cihazları 

12.123 9.908 14.947 0,8 50,9

7208 Demir veya alaşımsız 
çelikten yassı hadde ürünleri 
(genişlik >= 600 mm) (sıcak 
haddelenmiş) (kaplanmamış)

6.604 25.648 14.829 0,8 -42,2

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, 
elektrotermik cihazlar, ortam 
ısıtıcıları, saç ve el 
kurutucuları, ütüler, 
rezistanlar 

14.181 15.722 14.447 0,8 -8,1

4804 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve 
kartonları (kuşe edilmemiş, 
sıvanmamış, rulo veya 
tabaka halinde) 

8.561 10.129 13.956 0,8 37,8

7228 Diğer alaşımlı çelikten çubuk 
ve profiller;alaşımlı veya 
alaşımsız çelikten sondaj 
işlerinde kullanılan içi boş 
çubuklar 

14.224 15.477 13.950 0,8 -9,9

8501 Elektrik motorları ve 
jeneratörler [elektrik enerjisi 
üretim (elektrojen) grupları 
hariç] 

11.350 7.067 13.479 0,7 90,8

8704 Eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar 

27.683 10.089 13.456 0,7 33,4

8538 Esas itibariyle 85.35, 85.36 
veya 85.37 pozisyonlarında 
yer alan cihazlarda 
kullanılmaya uygun aksam 
ve parçalar 

10.123 15.804 13.266 0,7 -16,1

Kaynak: Trademap 
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4.1.4.İki Ülke Arasında ki Anlaşma ve Protokoller  

 Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal altyapısı tamamlanmış 
olup, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Protokolu 1954 yılında, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 1988 yılında, Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına İlişkin 
Mutabakat Zaptı 1996 yılında imzalanmıştır. 

İki ülke arasında “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” 1970 yılında akdedilmiş, 
sözkonusu Anlaşma revize edilerek 28 Mart 2008 tarihinde her iki ülke Maliye Bakanları’nın 
katılımıyla Viyana’da yeniden imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma 26 Haziran 2009 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanmış ve iki ülkenin mutabakatı ve onay işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu’nun ilk toplantısı 1997 yılında Viyana’da, 
II. Dönem toplantısı 1998 yılında Ankara’da, III. Dönem Toplantısı ise 13 Kasım 2000 
tarihinde Viyana’da yapılmıştır. KEK IV. Dönem Toplantısı 9 Ekim 2003 tarihinde 
Ankara’da, KEK V. Dönem Toplantısı 10 Kasım 2005 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilmiş 
ve KEK VI. Dönem Toplantısı Protokolu 20 Mayıs 2008 tarihinde Ankara’da, VII. KEK 
Toplantısı Protokolu ise 2 Mayıs 2011 tarihinde Viyana’da imzalanmıştır. 

Türkiye ile Avusturya arasında turizm alanında işbirliği öngören "Mutabakat Zaptı" 27 
Haziran 2007 tarihinde Viyana'da imzalanmıştır. 

Türkiye ile Avusturya arasında 7 Kasım 1969 tarihinde imzalanan Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Anlaşması uyarınca iki ülke heyetleri arasında 19-20 Temmuz 2007 tarihlerinde 
İstanbul’da Türkiye-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapılmıştır. 
Türkiye-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyonunun son toplantısı 16-17 Temmuz 
2009 tarihlerinde Viyana’da yapılmıştır. 

İki Ülke Arasında Ticaretin Alt Yapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşma ve Protokoller  İmza Tarihi 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Protokolü 1954 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 07.11.1969
ÇVÖ Anlaşması 1970 
YKTK Anlaşması 1988 
Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı 1996 
Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 

04.04.2000 

Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 27.06.2007
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.04.2009 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı 
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4.1.5.Türkiye-Avusturya Yatırım İlişkileri  

Türkiye, Avusturya’nın yurt dışında doğrudan yabancı sermaye yatırımında bulunduğu 
ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye Avusturyalı firmalar açısından yatırım için oldukça 
cazip bir ülke konumunda bulunmaktadır. Bunun nedeni olarak, Türkiye’nin büyük bir iç 
pazara sahip olması, bölge ülkelerine açılım yapacak firmalar için üs konumunda bulunması 
ve istikrarlı bir ekonominin mevcut bulunması gösterilmektedir. 

TCMB verilerine göre; 2014 yılında ülkemize Avusturya’dan 50 milyon dolarlık yabancı 
sermaye girişi ve Türkiye’den Avusturya’ya 12 milyon dolar yatırım yapılmıştır. 31 Aralık 
2014 itibariyle ülkemizde 788 adet Avusturya kökenli firma faaliyet göstermektedir. 
Avusturya firmalarının yatırımları ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleşmiş olup, İstanbul’u 
Ankara ve diğer iller takip etmektedir. 2015 yılı ilk altı ay verilerine göre ise 812 adet 
Avusturya kökenli firma faaliyet göstermektedir. 

Avusturya Ticaret Müşavirliğimiz verilerine göre Avusturya’daki Türk yatırımlarının toplamı 
274 milyon dolara tekabül etmektedir. Öte yandan, gerek TCMB’nin yurtdışı doğrudan 
yatırım istatistiklerinde, gerek Avusturyanın resmi istatistiklerinde Avusturya’daki ülkemiz 
menşeli yatırımların 226 milyon dolar olduğu, bu rakamın da, Müşavirliğimiz kayıtlarındaki 
verilere yakın olduğu görülmektedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Avusturya 2015 Yılı İhracat Kalemleri 

S.N. 
Ürün Adları Dolar 

1 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam 
ve parçaları 

6.243.361

2 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde 
edilen müstahzarlar 

734.008

3 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 533.924
4 Demir veya çelikten eşya 329.372
5 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 

bunların aksam, parça, aksesuarı
324.224

6 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 202.930
7 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 189.569
8 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar 

vb, prefabrik yapılar 
169.826

9 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 162.634
10 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 130.028
11 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 92.866
12 Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 91.615
13 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, 

diyet mamaları, vb.) 
90.916

14 Kakao ve kakao müstahzarları 87.671
15 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 69.197
16 Şeker ve şeker mamulleri 63.031
17 Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, 

haşarat öldürücüler, vb.) 
36.451

18 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 29.229
19 Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 25.062
20 Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta 

kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem
16.608

21 Seramik mamulleri 11.633
22 Plastikler ve mamulleri 10.666
23 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 10.300
24 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 

kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
8.518

25 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 7.258
26 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, 

vernikler, vb, macunlar, mürekkepler
6.852

27 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

4.917
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28 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları

4.473

29 Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar 
hariç) 

2.225

30 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 1.762
31 Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb 

mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya
1.733

32 Cam ve cam eşya 1.538
33 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 1.514
34 İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların 

organik-anorganik bileşikleri 
1.349

35 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer 
eşya, paçavralar

1.177

36 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 1.117
37 Organik kimyasal ürünler 1.034
38 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 914
39 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 702
40 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların 

aksam, parça ve aksesuarı 
334

41 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 241
42 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 133
43 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli 

maddeler 
103

 

 

5.1.2.Konya – Avusturya 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

S.N Ürün Adları    Dolar  
1 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam 

ve parçaları 
5.908.309

2 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

3.242.210

3 Canlı hayvanlar 1.630.110
4 Plastikler ve mamulleri 867.602
5 Demir veya çelikten eşya 479.194
6 Demir ve çelik 403.783
7 Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, 

kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya
348.994

8 Seramik mamulleri 267.320
9 Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, 

haşarat öldürücüler, vb.) 
263.371

10 Kauçuk ve kauçuktan eşya 153.532
11 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, 

dokunabilir maddelerden teknik eşya
122.526

12 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 70.243
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13 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesuarı

21.910

14 Bakır ve bakırdan eşya 20.566
15 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 16.716
16 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların 

aksam, parça ve aksesuarı 
11.365

17 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 5.842
18 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların 

aksam ve parçaları 
3.146

19 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 2.345
20 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, 

bitümenli maddeler, mineral mumlar
1.048

21 Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 740
 

5.1.2.Türkiye-Avusturya-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

 Türkiye- Avusturya  Rakamları 

  2013 2014 2015 
İhracat 1.057.254.351 1.025.171.844 1.025.171.844
İthalat 1.749.726.262 1.814.149.591 1.567.926.474

Konya-Avusturya  Rakamları 

  2013 2014 2015 
İhracat 11.882.944 10.309.593 9.703.015 
İthalat 14.400.607 7.825.598 13.840.872 
 


