Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy
Gospodarczej
Wartość polskiego eksportu do Austrii wzrosła o 7,4% w 2016 roku!
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Rok 2016 był kolejnym rokiem bardzo silnego wzrostu
polskiego eksportu do Austrii, którego wartość
przekroczyła 14 miliardów PLN osiągając nowy rekord.
Wzrost wartości wyniósł 7,4% w stosunku do roku 2015.
Polscy przedsiębiorcy wygenerowali ponadto najwyższe w
historii dodatnie saldo wymiany gospodarczej pomiędzy
obydwoma krajami, które osiągnęło niespełna 1,2
miliarda PLN. Jeszcze w 2009 roku wartość polskiego eksportu do Austrii wynosiła 8 mld
PLN. W przypadku dalszego wzrostu w takim tempie możemy spodziewać się podwojenia
wartości eksportu w przeciągu dekady. Austria znajduje się w grupie 20 najważniejszych
rynków eksportowych dla Polski. Coraz więcej rodzimych firm postrzega rynek austriacki jako
atrakcyjny dla swoich produktów. Siła nabywcza należy do najwyższych w Europie, a
rozbudowana w ostatnich latach sieć autostrad w południowej Polsce dodatkowo zmniejsza
koszty logistyki, czyniąc polskie towary dla austriackiego odbiorcy bardzo konkurencyjnymi.
Co sprzedajemy do Austrii?
Do najważniejszych pod względem wartości grup towarów eksportowanych nad Dunaj należą
pojazdy, maszyny oraz różnego rodzaju urządzenia mechaniczne wraz z częściami do nich
(wartość 4,5 mld PLN, wzrost +8,7%). Kolejną grupą towarową o dużym znaczeniu w
strukturze całego polskiego eksportu do Austrii są polskie meble – wartość ich eksportu
przekroczyła 1 mld, a wzrost rok do roku wyniósł 18% (!) lub 150 mln PLN. Co ciekawe
wartość eksportu wzrosła (w sumie o 577 mln PLN) dla 9 z 10 najważniejszych grup towarów
eksportowanych do Austrii. Tylko w jednej z kategorii wartość eksportu spadła – dotyczy to
żeliwa i stali. Ważniejsze kategorie, w których eksport wzrósł najmocniej to zboża (+319%,
wartość eksportu 20 mln PLN), tłuszcze i oleje (+200%, 77 mln PLN), cukier i wyroby
cukiernicze (+148%, 36 mln PLN), kakao i przetwory z kakao (+89%, 115 mln PLN),
przetwory z warzyw, owoców lub orzechów (+46%, 97 mln PLN) oraz zabawki, gry i artykuły
sportowe (+38%, 120 mln PLN).
Poszukujecie Państwo partnerów handlowych w Austrii?
Chcecie znaleźć informacje na temat potencjału tutejszego rynku dla Państwa
produktów?
Zapraszamy do kontaktu z naszą organizacją drogą e-mailowąoffice@paiwg.org lub
telefonicznie 0043 (1) 942 01 01

