
 

 
 
 

ОГЛЯД 
РИНКУ 

 
 

  

А
ВС

ТР
ІЯ

 



 

 
Огляд ринку 

Огляд країни ............................................................................................................................................ 3 

Економіка Австрії .................................................................................................................................. 4 

Огляд .................................................................................................................................................................................... 4 

Макроекономіка ......................................................................................................................................................... 4 

Торговельна статистика ..................................................................................................................... 5 

Імпорт в Австрію........................................................................................................................................................... 5 

Імпорт в Австрію з України .................................................................................................................................... 7 

Пріоритетні товари...................................................................................................................................................... 8 

Корисні контакти ................................................................................................................................. 12 

Поїздки в Австрію ................................................................................................................................ 12 

Події .................................................................................................................................................................................... 12 

 

  



 

 

 

Огляд країни 
 

Площа 

83 879 км2 

Столиця 

Відень (UTC+1) 

Зони економічної активності 

Відень – найбільш економічно розвинуте та 
найкрупніше місто Австрії з 1,9 млн. мешканців. 
Найважливіші  економічні сектори – промисловість, 
торгівля та сектор послуг.  

Грац – друге за розміром місто з 270 тис. 
мешканців. Основні види промисловості: 
пивоваріння, машинобудування, хімічна, харчова і 
текстильна. 

Лінц - адміністративний центр федеральної 
землі Верхня Австрія. Великий промисловий, 
транспортний, культурний і освітній центр. 

Використання землі 

Землі сільськогосподарського призначення: 
38,4%, з яких: 

● рілля 16,5%;  
● постійні зернові культури 0,8%;  
● постійні пасовища 21,1% 

Ліс: 47,2%; 
Інше: 14,4%. 

Населення 

 8,7 млн. Населення сконцентровано на 
східних низовинах, через відсутність крутих схилів, 
поганих ґрунтів та низьких температур. 

Рівень урбанізації 

 66,1% населення, станом на 2017 рік, 
проживає у містах. 

Мова 

 Німецька. 

Валюта 

Євро (€)10 EUR   ~ 11.99 USD (середній курс за 2017). 
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Економіка Австрії 
 

Огляд 
Австрія має розвинену ринкову економіку, кваліфіковану робочу силу, високий рівень 
життя та тісно пов'язана з іншими країнами ЄС, особливо з Німеччиною. Сектор 
послуг формує економіку країни, також значну долю займає промисловий сектор. 
Аграрний сектор високорозвинений, хоча і займає невелику долю. Економічне 
зростання в останні роки було відносно слабким і досягло 1% у 2015 році, але в 2017 
році знову досягло 2,3%. Безробіття складає 5,8%, що є низьким за європейськими 
стандартами, та найвищим показником після закінчення Другої світової війни через 
зростання кількості біженців та мігрантів ЄС, які виходять на ринок праці.  

Макроекономіка 
У 2016 році ВВП в Австрії становив 
390,8 млрд. дол. США. Загальне 
значення ВВП країни становить 0,62% 
світової економіки. З 1960 по 2016 роки 
ВВП в середньому дорівнював 
163,93 млрд. дол. США, досягнувши 
найвищого показника у 438,38 млрд. 
дол. США у 2014 році. 

 

Споживчі ціни в Австрії зросли на 1,9% у 
порівнянні з попереднім роком у березні 
2018 року.  

 

 

 

Дефіцит бюджету у 2017 році становить 
1% ВВП у 2017 році, а державний борг 
трохи зменшився до 81,7% ВВП у 2017 
році після досягнення післявоєнного 
максимуму в 2016 році у 84,6%. 

 

2016 рік Австрія Україна 
ВВП (млрд. дол. 

США) 390,8 93,3 

ВВП на душу 
населення 44 758 2 186 

Зростання ВВП 1,5% 2,3% 

Інфляція 0,9% 13,9% 

Джерело: World Bank 
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Найбільший обсяг товарів, у грошовому 
еквіваленті, на ринок Австрії постачає 
Німеччина, частка якої в загальному імпорті 
складає 41%. На другому місці знаходяться 
Італія та Швейцарія, на третьому – Чехія та 
Нідерланди. На 6 найбільших країн 
припадає 64% від загального імпорту, при 
цьому негативне сальдо торговельного 
балансу у 2016 році країна мала з усіма 
партнерами. Доля України у імпорті Австрії 
складає 0,1%. 

 

 

Протягом останніх років загальний 
обсяг імпорту, у грошовому виразі, 
залишався більшою мірою незмінним 
на рівні 150 млрд. дол. США Однак, у 
2015 році було зафіксовано значний 
спад у майже 15%. Це скорочення 
відбулося головним чином через 
зменшення імпорту мінерального 
палива та мастил. Через різке 
підвищення цін на нафту,  
австрійський уряд почав активно 
шукати шляхи економії енергії та 
використовувати поновлювані джерела 
енергії.  

 
 

  



 

ТОП-10 видів продукції, імпортованої в Австрію з усіх країн світу у 2017р. 

Код 
УКТ ЗЕД Назва 

Обсяг 
імпорту, тис. 
дол. США 

Торговельний 
баланс, тис. 
дол. США 

Середньорічне 
зростання в 

2013-2017 р., % 

8703 
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні 
засоби, призначені головним чином для 
перевезення людей 

10.133.039 -5.230.360 3 

8517 
Телефонні апарати, включаючи апарати 
телефонні для сотових мереж зв'язку та інших 
бездротових мереж зв'язку 

6.617.424 -630.506 2 

8708 
Частини та пристрої моторних транспортних 
засобів 5.176.345 -51.703 1 

2937 
Гормони, простагландини, тромбоксани та 
лейкотриєни, природні або одержані в результаті 
синтезу 

3.760.790 -1.831.801 3 

3004 Лікарські засоби  3.127.687 2.147.528 -4 

3002 
Кров людей, кров тварин, приготовлена для 
терапевтичного, профілактичного або 
діагностичного застосування, сироватки 

2.387.115 764.770 11 

8471 
Машини автоматичного оброблення інформації 
та їх блоки 2.382.480 -1.113.783 -1 

8409 
Частини, призначені виключно або переважно 
для двигунів 2.043.484 -1.054.244 -3 

7108 Золото 1.600.324 -1.000.655 -11 

9403 Інші меблі та їх частини 1.479.577 -544.377 -4 

 

 

Серед ТОП-10 товарних груп, що імпортуються в Австрію, найбільший обсяг має 
імпорт легкових автомобілів та інших моторних засобів. Загалом перші три позиції 
займає механічне обладнання, машини та механізми, транспортні засоби, 
устаткування та пристрої, пов'язані з транспортом. 

Найбільшого зростання у період з 2013 по 2017 роки зазнав імпорт крові людей та 
тварин, гормонів та легкових автомобілів. 

  

*зі списку були виключені нафтопродукти Джерело: Trade Map 
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Динаміка імпорту має тенденцію до 
зростання, однак у 2015 році відбулося 
скорочення на 15%. Головним чином, 
зменшився імпорт лісоматеріалів, 
спортивного інвентаря та соків. Проте 
вже у 2017 році, обсяг імпорту 
перевищив показник 2012 року та склав 
259 млн. дол. США.  

 

 

 

ТОП-10 видів продукції, імпортованої в Австрію з України у 2017р. 

Код 
УКТ ЗЕД 

Назва 
Обсяг 

імпорту, тис. 
дол. США 

Середньорічне 
зростання в 

2013-2017 р., % 

Доля України у 
загальному 
імпорті, % 

9506 Інвентар та обладнання для занять фізкультурою 43.693 -3 8 

4408 
Листи для облицювання, листи для клеєної фанери 
або для подібної шаруватої деревини та інші 
лісоматеріали 

42.330 21 33 

7202 Феросплави 15.784 2 5 

2009 Соки з плодів або соки овочеві 10.285 0 3 

8544 Проводи ізольовані, кабелі 8.943 38 1 

9403 Інші меблі та їх частини 7.573 52 1 

0811 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на парі, 
морожені 7.530 21 6 

1207 Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені 
або неподрібнені 7.191 32 12 

4407 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, 
розділені на шари або лущені 6.967 24 1 

7304 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 
чорних металів (крім чавунного литва) 6.960 9 3 

 

 

З ТОП-10 основних видів продукції, що імпортуються Австрією з України, найбільший 
обсяг займають інвентар та обладнання для занять фізкультурою. На другому місті 
листи для облицювання, які в свою чергу займають майже третину у загальному 
імпорті Австрії з України. Найбільшого зростання у періоді з 2013 по 2017 роки 
продемонстрували інші меблі та їх частини та проводи.    

  

Джерело: Trade Map 



 

Пріоритетні товари 

Короткий опис методології визначення пріоритетних товарів. 

Ціль: Визначити найбільш конкурентні товари, які може експортувати Україна на ринок 
Австрії. 

Критерії визначення: Основними критеріями, які, на нашу думку, вказують на 
конкурентоздатність є:  

• NRCA - індекс порівняльних переваг, який використовується в міжнародній 
економіці для розрахунку відносної переваги або недоліку тієї чи іншої країни в 
певному виді товарів або послуг, про що свідчать торгові потоки. Чим вище цей 
показник у України і чим нижче у Австрії – тим більшу перевагу має товар. 

• Обсяг експорту з України в Австрію – обсяг експорту показує поточний стан 
торгових відносин між країнами. Чим більше обсяг торгівлі – тим 
конкурентніший є товар. 

• Загальний обсяг імпорту Австрії – показує на які продукти в Австрії є найбільший 
попит. Чим більше імпортує Австрія – тим більш конкурентнішим є товар. 

• Загальний обсяг експорту України – показує які експортні можливості має 
Україна. Чим більше Україна експортує - тим більш конкурентніший є товар. 

• Потенціальний обсяг експорту з України – вказує на потенційні можливості для 
заміщення існуючих постачальників на ринку Австрії в рамках експортних 
можливостей України – чим більшим є це значення – тим краще. 

• Торговельний баланс – вказує на те, які товари виробляються в країні в достатній 
кількості, а яких недостатньо. По найбільш конкурентним товарам Україна має 
позитивний торговий баланс, а Австрія негативний. 

• Динаміка світового імпорту – вказує на тенденції, які існують у світі. Чим краща 
є динаміка – тим більшим є потенціал товару. 

• Динаміка імпорту Австрії – чим краща динаміка – тим більші перспективи має 
товар. 

• Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту Австрії – чим краща динаміка у 
імпорті Австрії, в порівнянні зі світовою тенденцією, тим більші перспективи має 
товар. 

Для того, щоб була змога порівняти данні, кожен показник був проаранжований. Ранг 
товару був помножений на відповідний коефіцієнт. Коефіцієнти були підібрані 
використовуючи наступні принципи: 

• Коефіцієнти з ідентичними показниками за різні роки повинні мати сумарне 
значення не вище ніж окремий показник 

• Новіші данні мають більшу вагу (виключенням є дзеркальні дані)  



 

Показники, та коефіцієнти, які враховувалися  
для визначення пріоритетних товарів: 

Показник Коефіцієнти 

Різниця у NRCA України та Австрії у 2015 0,75 

Різниця у NRCA України та Австрії у 2016* 0,75 

Обсяг імпорту до Австрії з України у 2016 0,75 

Обсяг імпорту до Австрії з України у 2017* 0,75 

Загальний обсяг імпорту Австрії у 2015 0,5 

Загальний обсяг імпорту Австрії у 2016 1 

Загальний обсяг експорту України у 2015 0,25 

Загальний обсяг експорту України у 2016* 0,25 

Загальний обсяг експорту України у 2017 1 

Потенційний обсяг експорту з України в Австрію 2016 0,75 

Потенційний обсяг експорту з України в Австрію 2017* 0,75 

Торговельний баланс Австрія - Україна у 2016* 0,5 

Торговельний баланс Австрія - Україна у 2017* 1 

Торговельний баланс Україна - Світ у 2015 0,25 

Торговельний баланс Україна - Світ у 2016* 0,25 

Торговельний баланс Україна - Світ у 2017 1 

Торговельний баланс Австрія - Світ у 2015 0,5 

Торговельний баланс Австрія - Світ у 2016 1 

Динаміка світового імпорту протягом 2012-2016 років 0,75 

Динаміка світового імпорту протягом 2015-2016 років 0,75 

Динаміка імпорту Австрії протягом 2013-2017 років 0,75 

Динаміка імпорту Австрії протягом 2016-2017 років 0,75 

Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту Австрії 
протягом 2012-2016 років 1,5 

Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту Австрії 
протягом 2015-2016 років 1,5 

* Використовувалися дзеркальні дані  

Ранги, помножені на коефіцієнти були складені - фінальний відбір продуктів 
ґрунтується на цьому значенні. 

  



 

У таблиці нижче наведені ТОП-20 товарів, які мають найбільший потенціал для 
експорту з України в Австрію. 

ТОП-20 товарів з найбільшим потенціалом для експорту з України в Австрію 

Код 
УКТ ЗЕД Назва 

NRCA 
Україна 

2016 

NRCA 
Австрія 

2016 

Імпорт в 
Австрію з 
України у 
2017, тис 

USD 

Загальний 
експорт 
України у 
2017, тис 

USD 

Загальний 
імпорт в 
Австрію у 
2016, тис 

USD 

Потенційн
ий обсяг 
експорту 
у 2016, тис 

USD 

440110 
Деревина паливна у вигляді колод, 
полін, сучків, хмизу, гілок тощо 0,94 -0,51 1.004  50.287  46.354  42.966  

440130 

Деревна тріска або стружка, тирса, 
агломеровані або неагломеровані, у 
вигляді колод, полін, брикетів, гранул 
тощо 

0,61 0,66 567  40.493  124.122  33.848  

440290 Інше вугілля  0,94 -0,69 509  59.400  8.501  8.043  

440500 
Шерсть деревна або тонка стружка, 
борошно деревне 0,84 -0,75 402  2.765  2.095  1.739  

440710 
Лісоматеріали хвойних порід 
розпиляні або розколоті уздовж 0,66 0,66 1.913  318.300  551.354  309.870  

440791 
Лісоматеріали з дуба розпиляні або 
розколоті уздовж 0,92 0,43 2.082  94.631  102.304  99.128  

440799 
Інші лісоматеріали розпиляні або 
розколоті уздовж 0,24 -0,37 245  7.139  31.618  15.546  

440890 Листи для облицювання (інші) 0,95 0,45 35.983  173.167  105.928  66.763  

441232 

Фанера клеєна з шаруватої деревини, 
що має хоча б один зовнішній шар з 
деревини листяних порід 

0,66 -0,52 337  39.283  43.664  43.388  

441520 

Піддони, дерев'яні піддони з бортами 
та інші завантажувальні щити, 
обичайки дерев'яні 

0,75 0,26 2.121  38.350  93.939  39.947  

441700 

Інструменти, оправи та ручки для 
інструментів з деревини, дерев'яні 
частини та ручки для мітел або щіток 

0,73 -0,08 244  6.306  10.576  5.613  

441871 
Вироби столярні та теслярські для 
мозаїчної підлоги 0,92 0,91 403  2.484  3.183  2.759  

441872 
Інші вироби столярні та теслярські 
багатошарові 0,82 0,84 427  53.496  89.020  49.494  

442190 Інші вироби з дерева 0,35 -0,04 580  26.691  128.286  27.162  

100190 
Пшениця і суміш пшениці та жита 
(меслин) 0,92 -0,29 2.861  2.753.300  173.440  170.887  

100300 Ячмінь 0,94 -0,44 329  710.547  33.465  33.465  

100590 Інша кукурудза 0,95 -0,58 1.341  2.974.710  177.703  175.993  

120100 
Соєві боби, подрібнені або 
неподрібнені 0,66 -0,85 2.083  1.059.548  59.947  59.426  

120400 
Насіння льону, подрібнене або 
неподрібнене 0,67 -0,09 389  19.395  8.562  8.294  

120510 
Насіння свиріпи або ріпаку, 
подрібнене або неподрібнене 0,89 -0,59 790  874.333  143.178  142.573  

Джерело: Trade Map 



 

 

Серед ТОП-20 товарів з найбільшим потенціалом для експорту можна виділити 
наступні групи: 

• деревина і вироби з деревини, деревне вугілля  
• зернові культури 
• насіння і плоди олійних рослин, інше насіння, плоди та зерна, технічні або 

лікарські рослини, солома і фураж. 

Категорії з найбільшим потенціалом експорту:  

• лісоматеріали хвойних порід розпиляні або розколоті уздовж, з загальним 
потенціалом експорту майже 310 млн. дол. США 

• інша кукурудза з потенціалом у 176 млн. дол. США 
• пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), з потенціалом понад 171 млн. дол. 

США.  



 

Корисні контакти 
Асоціації, торгові палати, державні органи 

Організація Адреса Місто Телефон Веб-сайт 
Фереральна 
економічна палата 
Австрії 

Wiedner Hauptstrasse 63 Відень +43-(5)-9090-04200 austriantrade.org 

Центр 
продуктивності та 
ефективності 

Rockhgasse 6 Відень +43-(1)-533-86360 opwz.com  

Асоціація жінок у 
бізнесі 

Stubenbastei 12/14, Vienna, A-
1010 Відень  bpw.at 

 

 

Посольство України в Австрії 

Посол: Щерба Олександр Васильович 

Адреса: А-1180, м. Відень, вул. Нааффгассе, 23  

Телефон: +43(1)4797172 

Ел. пошта: emb_at@mfa.gov.ua  

Веб-сайт: austria.mfa.gov.ua  

 

Поїздки в Австрію 
Події 
 

Найбільші виставки, що проходитимуть у Австрії: 

Подія Дата  Місце Сектор 
Internationale Holzmesse 
Klagenfurt 

29 серпня –    
1 вересня 2018 Messegelände Klagenfurt Деревообробка  

Welser Herbstmesse –  
Agriculture Trade Fair 

6- 9 вересня 
2018 Messe Wels Агропромисловість, 

споживчі товари 
Agroalpin 
Trade Fair for Agricultural and 
Forest Technology 

8 – 11 
листопада 

2018 
Messe Innsbruck Сільське господарство, лісове 

господарство 

  
Джерело: ExpoDataBase 



 

ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
 

 
Офіс з просування експорту  
є консультативно-дорадчим органом 
при Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі України, створений 
як “єдине вікно” допомоги 
українським експортерам у виході 
на іноземні ринки, за підтримки 
фонду Western NIS Enterprise Fund 
(WNISEF) та проекту The Expert 
Deployment for Governance and 
Economic Growth (EDGE). 
 
 

Офіс надає допомогу за напрямами:  
експортний консалтинг (аналітика ринків, 
пошук партнерів, тест готовності до 
експорту, державні закупівлі в країнах 
GPA), освітня платформа для експортерів 
(семінари, вебінари, тренінги), бізнес-
можливості (торгові місії, b2b зустрічі, 
нетворкінг ), В2G майданчик (Рада з 
просування експорту) та підтримка 
жіночого підприємництва на Платформі 
She Exports. 

 
 

 
 

вул. Грушевського 12/2,  
офіс 307, 01008 Київ, Україна  

info@epo.org.ua 
www.epo.org.ua 

 
 
 
 

 

  

@exportpromotionoffice @EPOukr 



 

 


