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Austria este o Ńară cu un volum considerabil 
de exporturi, 6 din 10 Euro fiind realizaŃi din 
activităŃile de export.

� 94,2 md Euro exporturi de mărfuri1

� 44,9 md Euro exporturi de servicii1

� 38.000 exportatori = 8% din toate societăŃile comerciale din Austria2

� 57,5% cotă de export = 6 din 10 Euro din PIB-ul Austriei3

� 18.831 Euro exporturi pe cap de locuitor4

� Locul 7 în lume între toate Ńările exportatoare pe cap de locuitor4

Sursa 1) Statistik Austria 2009, 2) AWO 2009, 3) WIFO 2008, 4) UN/WTO 2007
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Exporturi Austria către/ importuri din România

3



Austria este cel mai important investitor din 
Europa Centrală şi de Est.

Slovenia     Bosnia- Croatia      Serbia      România    Bulgaria
Herzeg. 

    Cota austriacă, în md EUR         Cota celorlalte Ńări, în md EURO
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Austria are o poziŃie de top şi în România.

Aproape 10md Euro, 
respectiv peste 18 % din 
totalul investiŃiilor străine 
directe.
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Multe companii austriece contribuie la 
dezvoltarea industriei în România şi la 
crearea unor preŃioase locuri de muncă.

� peste 1.000 investitori austrieci activi

� peste 5.886 companii cu capital austriac

� circa 100.000 de angajaŃi direcŃi
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Economia austriacă este foarte diversificată. 
Companiile austriece din România sunt prezente 
în aproape toate domeniile de activitate.

Industrie

Agricultură

Servicii

Resurse

produse petrochimice, materiale de construcŃii, 
prelucrarea lemnului şi producerea amidonului, 
ambalaje…

bancare, asigurări, imobiliare, consultanŃă, 
transport & logistică, construcŃii, mediu…

petrol, gaze naturale, energie 
eoliană/hidro/solară…

utilaje zootehnice, silvice, agricole...
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� 2001: Raiffeisenbank achiziŃionează „Banca Agricolă“(52m €)

� 2001: VIG –Vienna Insurance Group investeşte                                   
150m € în Asirom

� 2004: Porsche Bank îşi începe activitatea pe piaŃa din 
România

� 2005: Erste Bank devine acŃionar majoritar la BCR (3,75bn €)

Austria este lider de piaŃă în domeniul bancar şi în 
cel al asigurărilor.
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Cumpărarea Petrom de către OMV marchează un 
moment esenŃial în relaŃiile comerciale româno-
austriece.

� 2004: OMV cumpără pachetul majoritar al Petrom pentru 
1,5 md €

� 2004-09: OMV a investit 5md € în modernizarea capacităŃilor 
şi structurilor existente

� Astăzi Petrom este una dintre cele mai 
importante companii din România şi unul
dintre cei mai mari angajatori din Ńară
(circa 25.000 locuri de muncă)



În ciuda condiŃiilor economice dificile, 
companiile austriece îşi continuă investiŃiile.

În afară de binecunoscutele investiŃii austriece - OMV/Petrom şi 
Erste Bank/BCR – există multe alte companii austriece cu un 
succes remarcabil în România, multe dintre acestea fiind IMM-uri.
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InvestiŃiile austriece din România

Porsche-

ComerŃ cu 
autoturisme

Bucureşti
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InvestiŃiile austriece din România

Petrom-City Bucureşti
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InvestiŃiile austriece din România

Fabrica

Egger

de plăci de 
material 
lemnos din

RădăuŃi
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InvestiŃiile austriece din România

Asirom

Vienna Insurance Group

Bucureşti
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InvestiŃiile austriece din România

Fabrica

Baumit

de mortar 
uscat din

Bolintin-
Deal 
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InvestiŃiile austriece din România

Immoeast

S-Park

Office-
center

Bucureşti
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InvestiŃiile austriece din România

SW 
Umwelttechnik

Conducte şi 
produse din 
beton

Bucureşti / 
Timişoara



Problemele fiscale întâmpinate de 

investitorii/exportatorii austrieci



� transparenŃa – reguli neclare

� birocraŃia – costuri ridicate şi eforturi care necesită prea mult 
timp

� respectarea legii – aplicarea dificilă a drepturilor asigurate 
prin lege

� previzibilitate – probleme în elaborarea planurilor pe termen 
lung

Motivele de îngrijorare pentru 
investitorii/exportatorii austrieci
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� proceduri lente de rambursare a TVA către exportatori

� corespondenŃă în limba română pentru rambursările către 
companiile străine

� fraudele din domeniul TVA– împovărează contribuabilii 
corecŃi

� cotă TVA prea mare – evaziune fiscală la cote înalte

TVA - Motive de îngrijorare pentru 
investitorii/exportatorii austrieci
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� dubla impunere – regimuri diferite în Ńări diferite

� posibilităŃi reduse de solicitare a unor deduceri fiscale

� acŃiunile de colectare a impozitelor desfăşurate de 
autorităŃile fiscale

Impozitul pe profit – Motive de îngrijorare pentru 
investitorii austrieci
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SecŃia comercială a Ambasadei Austriei

Principalele activităŃi
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Principalele evenimente din 2010
Martie EducaŃie & ŞtiinŃă în Austria

Salonul Austriei (ASC)

Envirotec 
Centrul Comun de Informare

Mai Agraria/Cluj
Pavilion naŃional

Septembrie Jubileul de 60 de ani al SecŃiei Comerciale
10 evenimente 10 zile lucrătoare

Noiembrie Indagra
Centrul Comun de Informare

Decembrie Eventmarketing
Seminar

Trends in the Retail Market
Seminar
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Principalele evenimente din 2011
17-20 Feb Rommedica 2011

Centrul Comun de Informare

21-23 Feb ŞtiinŃă & EducaŃie în Austria
Salonul Austriei (ASC)

22-24 Mar Food & Beverages
Salonul Austriei (ASC)

5–8 Mai Tehnologie ecologică/Energie verde
Austria Showcase (ASC)

6-8 Iun Misiunea de documentare în Republica Moldova
Misiunea de documentare (MSR)

7-11 Sep UMET 2011 - Utilaje
Centrul Comun de Informare

Octombrie Turism
Misiunea de documentare (MSR)
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Vă mulțumesc pentru atenția acordată!

Rudolf Lukavsky
Consilier Comercial

Ambasada Austriei 
– SecŃia Comercială

T: +40 372 068 900
E: Bucureşti@advantageaustria.org

www.advantageaustria.org/ro


