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GSYIH 477 Milyar Dolar

Nüfus 8.9 milyon

Kişibaşı GSYİH 45.090 Dolar

Kaynak:https://tr.tradingeconomics.com/austria/indi
cators



• Grafikte de görüldüğü gibi 
Avusturya nüfusunun 7,69 
milyonu aktif internet 
kullanıcısıdır. Sosyal medya 
kullanımı da her geçen gün 
artmaktadır. Bu da daha katılımcı 
bir yapının ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. Sosyal medya 
kullanan nüfus 4.40 milyon 
kadardır. Bu sayı toplam nüfusun 
hemen hemen %50’sine tekabül 
etmektedir. Tablet, akıllı telefon 
gibi mobil iletişim araçlarının da 
bir önceki yıla oranla kullanım 
oranlarının arttığını 
söyleyebilmek mümkündür. Mobil 
sosyal medya kullanıcı sayısı 3,70 
milyon kadardır.



• Avusturyalı müşteriler, e-
Cüzdanları (%24) kullanarak 
çevrimiçi satın almalar için 
ödeme yapıyor, bunu yakından 
takip eden kredi kartları (%23), 
tüketicilerin sipariş verdikten 
sonra, ancak teslimattan önce 
ödediği faturalar (%23) ve 
çevrimiçi banka havaleleri 
(%13). Diğer ödeme 
yöntemleri arasında banka 
kartları, SEPA otomatik ödeme, 
taksitli ödemeler, peşin ödeme 
ve teslimatta nakit bulunur.



En İyi Çevrimiçi 10 Site

• En büyük 10 çevrimiçi 
mağazanın lideri, toplam 1,13 
milyar Euro net satış 
gerçekleştiren Amazon.de'dir. 
E-ticaret devini 328,7 milyon 
euro net satışla Zalando.at 
takip ediyor. MediaMarkt.at 
144,3 milyon euro net satışla 
üçüncü sırada yer alıyor. Bu da, 
e-perakendecilerin 
Avusturya'da hızla 
büyüdüğünü gösteriyor.

Kaynak: ecommercenews.eu/top-10-online-stores-in-austria/



Avusturya'nın DESI 2020'deki 

dijital altyapısı ve kapasitesi Avusturya’da Popüler Sosyal Ağlar
Avrupa Komisyonu, 2014 yılından bu yana Dijital 
Ekonomi ve Toplum Endeksi (DESI) raporları 
aracılığıyla AB Üye Devletinin dijital ilerlemesini 
izlemektedir. Bu rapor, geniş bant bağlantısı, 
dijital beceriler, internet kullanımı, işletmelerin 
dijitalleştirilmesi, dijital kamu hizmetleri, gelişen 
teknolojiler, siber güvenlik, BİT sektörü ve Ar-Ge 
harcamaları. COVID-19 salgını, dijital varlıkların 
ekonomi için ne kadar önemli hale geldiğini ve 
ağların ve bağlantıların günlük işlerin devam 
etmesine nasıl izin verdiğini göstermiştir.

Kaynak:Statcounter



ÜRÜN KATEGORİLERİ
• Giyim ve spor malzemeleri Avusturya'daki en popüler ürün 

kategorisidir ve tüketicilerin yüzde 41'i yılda en az bir kez bu 
kategoriden ürün satın almaktadır. Beş yıl önceki benzer bir 
araştırmaya kıyasla çevrimiçi alışveriş yapanların sayısı azalmış 
olsa da, kitaplar ve dergiler ikinci sırada yer alıyor. Avusturya'da 
e-ticaret beş ürün kategorisinde yoğunlaşıyor: giyim (%31), 
elektronik ve medya (%27), oyuncaklar, hobi ve kendin yap 
ürünleri (%19), mobilya ve ev aletleri (%14) ve yiyecek & kişisel 
bakım (%9).

•

• Avusturya Perakende Derneği'ne göre, çevrimiçi alışveriş 
yapanların yaklaşık %40'ı sipariş ettikleri ürünlerin en azından bir 
kısmını iade ediyor ve %47'lik geri dönüş oranıyla giyim alıcıları 
tarafından yönetiliyor.
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