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EDITORIAL 
 

Stimați cititori, 

 

În ediția actuală a AUSTRIAN BUSINESS NEWS aflați ce pune în 

mișcare economia austriacă în Romania și ce anume se mișcă 

datorită ei. 

 

Austria și Romania au înregistrat în anul 2017 cu 3,65 miliarde 

EURO cea mai mare creștere a volumului economic bilateral 

din toate timpurile! Astfel se continuă consemnarea și 

intensificarea de peste ani a poveștii de succes a relațiilor economice dintre Austria și România. 

România rămâne astfel a 15-ea cea mai importantă destinație de export pentru Austria, ocupând locul 

20 în clasamentul tarilor de unde importă Austria. În mod deosebit rata de crește a exporturilor cu 

+9,4% și a importurilor cu 8,6% este foarte ridicată, subliniind dezvoltarea.     

 

În mod deosebit trebuie subliniată dezvoltarea economică puternică cu +7%, aceasta fiind cea mai mare 

creștere economica din întreaga UE.  Aceasta creștere e datorată în principal consumului, iar guvernul 

ar trebui să susțină economia cu masuri de infrastructură și de creștere a investițiilor companiilor, 

prelungind astfel creșterea economica pe termen lung. 

 

Echipa Advantage Austria Bucuresti oferă consultanță firmelor austrice și organizează o serie de 

evenimente cu teme precum fonduri structurale, GDPR, servicii in domeniul IT sau chiar și Austria 

Showcase pe teme de gospodărire comunala în Transilvania, realizând astfel o platformă de 

comunicare între firmele românești și Stakeholder precum și cu comunitatea de afaceri austriacă. 

 

Vă doresc mult succes și elan, iar nouă tuturor o cooperare de excepție! 

 

Cu sincere salutări, 

 

Gerd Bommer 

Consilier Comercial  
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ON TOP | CLIMATUL ECONOMIC  
 

Din perspectiva investitorilor austrieci: au apărut urme de nori pe albastrul cerului 

România face parte în acest moment din grupul țărilor cu cea 

mai puternică creștere economică din UE. Companiile 

austriece, care sunt active în România, privesc în marea lor 

majoritate pozitiv spre viitor.  Economia austriacă se consideră 

în continuare un partener puternic al României și apreciază 

potențialul economiei românești. Climatul economic este însă 

tulburat printre altele de intensificarea lipsei de forță de muncă 

cât și de transpunerea lentă respectiv inexistentă a unor 

reforme importante din domeniul politicii economice. Aceste 

aspecte reies din sondajul online efectuat anual de către  

ADVANTAGE AUSTRIA, Secția Economică a Ambasadei Austriei 

din București. 

 

Atitudine pozitivă cu picături de amărăciune 

Economia austriacă prezintă o atitudine preponderent pozitivă față de dezvoltarea economică a 

României. Peste două treimi din agenții economici austrieci chestionați pornesc de la premisa că 

situația economică a României fie se va îmbunătăți, fie va rămâne neschimbată în 2018. În mai puține 

nuanțe de roz privesc însă firmele înapoi spre dezvoltarea din anul 2017: astfel aproape jumătate dintre 

cei chestionați considerând că situația economică s-a înrăutățit în acest interval de timp – în ciuda 

creșterii economice puternice. 

 

Declinul intențiilor de a investi 

Această stare de fapt se răsfrânge și asupra intenției companiilor de a face investiții. În timp ce în 2016  

83 % dintre firme au planificat să investească în următorii doi ani, în 2017 doar circa trei pătrimi din 

totalul de firme chestionate și-au exprimat intenția de a-și extinde în continuare în 2018 și 2019 

investițiile din România. La fel, cu 31 % (2016: 59 %) mai puține firme și-au exprimat dorința de a-și 

mări volumul investițiilor în raport cu anul precedent iar 9 % (2016: 2%) dintre firmele chestionate 

doresc chiar să reducă nivelul investițiilor în anul următor.   

 

Lista de preferințe pentru îmbunătățirea atractivității României ca destinație economică  

Ce poate să facă România din perspectiva austriacă pentru a deveni și mai atractivă ca și locație? 

Deciziile privind investițiile se bazează pe o planificare și o dezvoltare strategică pe termen lung, care  

sunt influențate în mod determinant de încrederea în guvernarea în funcție și de predictibilitatea 

direcției de dezvoltare a țării. Patru din cinci companii au indicat o mai bună predictibilitate a politicii 

economice ca factor important pentru îmbunătățirea atractivității României ca destinație economică.  

Trei din cinci companii au arătat faptul că o mai mare stabilitate politică și o certitudine juridică mai 

solidă sunt de o importanță determinantă pentru companiile austriece. În plus companiile consideră că 

guvernul are datoria să transpună mai rapid reformele și astfel să asigure investiții. Suplimentar se 

face referire la importanța realizării de proiecte de infrastructură, la un acces îmbunătățit pe piața 

forței de muncă cât și la o mai bună calificare pentru a se asigura o dezvoltare economică durabilă și 

pozitivă, care să mențină România pe termen lung pe calea progresului. 
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NOUTĂŢI DIN AUSTRIA 
 

 

 

Lenzing dezvoltă un tip de filament cu proprietăți excepționale 

 

Concernul austriac Lenzing Gruppe dorește ca prin noul său 

produs,  respectiv un fir de filament să facă concurență firului de 

mătase. Trei ani au durat cercetările și testările însă acum 

rezultatul lor a fost prezentat în cadrul unei eveniment exclusivist 

din Paris. TENCEL™ Lux se numește noul produs prin intermediul 

căruia concernul își marchează intrarea pe un nou segment. 

Lenzing dorește ca prin intermediul produsului său inovativ să se 

situeze la nivelul premium al pieței textilelor. Timp de trei ani au cercetat cei ca. 50 colaboratori ai 

companiei până ce TENCEL™ Luxe a fost introdus pe piață. Locul cantităților de zeci de tone de fire 

este luat acum de o bobină cu un fir lung de 120 km, ce va fi produs în Austria. Citeste mai departe 

 

 

IMM-urilor din Austria printre cele mai competitive din Europa 

 

Conform rezultatelor evidențiate de Asociația Europeană a 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii în cadrul întâlnirii de la Talin 

(Estonia) și evidențiate prin Small Business Act (SBA) - Broșura 

2017, sectorul austriac al IMM-urilor a înregistrat rezultate 

excepționale. Astfel valoarea adaugată generată de acest sector a 

crescut din 2012 până în 2016 cu 11%, iar gradul de ocupare al 

forței de muncă, cu 4,8%. Și în perioada 2016 - 2018 este prevăzută 

de asemenea o creștere moderată a valorii adăugate cu 7% și a gradului de ocupație cu 2,6%.  

Citeste mai departe.  

 

 

Urmatorul ESA - satelitul vine din Austria 

 

Universitatea Tehnică din Graz construiește împreună cu RUAG 

Space un nou satelit de mici dimensiuni pentru agenția europeană 

care explorează mediul înconjurător, ESA. Nanosatelitul va colecta 

date pentru cercetări climaterice și-și va începe activitatea în 2020. 

Nanosatelitul PRETTY (Passive REflecTomeTY) va fi aproximativ de 

dimensiunea ambalajului unei sticle de lapte. Va fi compus din 3 

cuburi, fiecare având dimensiunea de 10x10 cm, va fi lansat în eter în 2020 și va gravita la o distanță de 

max. 600 km în jurul pământului. Citeste mai departe. 

  

http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20171116_Lenzing_Gruppe.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20171213_Oesterreichs_KMU-Sektor.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20170822_TU_Graz_CubeSat_PRETTY.ro.html
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NOUTĂŢI DIN ROMÂNIA 
 

Austria - o destinație de turism medical preferată pentru români 

Mulți români preferă să se trateze în afara țării – așa după cum 

arată mai multe studii - deoarece sistemul medical din  România 

nu le oferă toate oportunitățile pentru tratament. Aproximativ 

16.000 pacienți din România aleg anual Austria pentru diverse 

tratamente sau pentru operații, Austria situându-se astfel în top 

5 destinații preferate de români pentu turismul medical. Motivul 

îl reprezintă renumele excelent de care se bucură sistemul de 

sănătate austriac. O delegație formată din reprezentanții celor 

mai renumite cinci clinici și societăți cu profil medical din 

Austria condusă de DDr. Anton Ofner, Vicepreședintele Camerei 

Economice din Viena au vizitat Bucureștiul în zilele de 29 și 30 ianuarie 2018 și s-au informat asupra 

posibilităților de colaborare cu organizații active în domeniul turismului medical din România. Detalii 

suplimentare si poze de la eveniment gasi pe pagina noastra de facebook – va invitam sa o vizionati!   

Austrian Business Circle pe tema GDPR  în nordul României 

 

Secția Comercială a Ambasadei Austriei la București și Biroul 

său Comercial din Cluj Napoca au organizat in 28 februarie 

2018 la Cluj Napoca un Austrian Business Circle pentru 

firmele austriece locale. În cadrul acestui eveniment firmele 

au fost informate despre aspecte practice ale 

Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) 

precum și despre noutățile din legislația muncii și 

modificările din legislația fiscal. Vizitati pagina noastra de 

facebook  

 

Firmele austrice interesate de dezvoltarea domeniul gospodăririi comunale în Transilvania  

În luna martie 2018, ADVANTAGE AUSTRIA București – Secția 

Comercială a Ambasadei Austriei la București a organizat vizita 

în Transilvania a unei delegații austriece. 25 de reprezentanți din 

cadrul a 16 firme austriece au vizitat pe parcursul celor trei zile 

județele Sibiu, Mures, Bistrița-Năsăud, Cluj, Satu Mare și 

Maramureș, prilej cu care în fiecare capitală de județ a avut loc 

un simpozion româno-austriac pe tema gospdăririi comunale. 

Discutile au fost focusate pe proiecte din domeniul apei, apei 

reziduale, managementului deșeurilor și al infrastructurii rutiere. 

În sesiunea de discuții individuale au fost aprofundate posibilitățile de încheiere de noi parteneriate de 

afaceri și au fost stabilite întâlnirile viitoare. Citeste mai departe   

https://www.facebook.com/advantageaustriaRO/posts/1685192064857599
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austrian_Business_Circle_in_nordul_Romaniei.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austrian_Business_Circle_in_nordul_Romaniei.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Oesterreichische_Wirtschaftsdelegation_im_Bereich_Ko.ro.html
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EVENIMENTE VIITOARE 
 
 

Future of Building – Congres, expoziție de specialitate și platformă B2B  

8.05 – 9.05 | Viena 

 

Focusul congresului de specialitate care se va desfășura pe parcursul a două zile îl reprezintă cele mai 

noi tendințe ale industriei construcțiilor din Austria, implementate la nivel mondial. Se așteaptă 

participarea a peste 500 firme, unități de învățământ și de cercetare de profil din întreaga lume. 

 

O serie de prezentări, workshop-uri pe teme precum ”Clădiri ecologice inovative”, ”Construcții și 

materiale de construcții ale viitorului” și „Smart City, smart home“, dezbateri de specialitate precum 

si o expozitie de specialitate  vor contura această zi. Mai multe informații despre eveniment, le puteti 

afla aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Are Developers World Congress 2018 

16.05. – 18.05. 2018 | Viena 

 

Congresul "WeAreDevelopers World" este cea mai mare conferință din Europa, Orientul Mijlociu și 

Africa, dedicată dezvoltării. Acest congres va găzdui ca speaker pe Steve Wozniak, co-fondatorul Apple 

fiind și unul dintre pionierii revoluției PC-urilor. 

 

Companii tehnologice de top precum Google, Facebook, Palantir, Microsoft, IBM și SAP profită de 

această oportunitate pentru a întâlni comunitatea globală de dezvoltatori. Mai mult de 8.000 

dezvoltatori, specialiști IT și factori de decizie din peste 50 țări participă la conferință, pentru a-și 

împărtăși cunoștințele, pentru a se informa și pentru a face schimb de experiență cu reprezentanții 

altor companii. Citeste mai departe. 

 

 
  

http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20180308_Future_of_Building_2018.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20180205_WeAreDevelopers_Congress_2018.ro.html
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OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 
 
 

 Schmid Schrauben Hainfeld GmbH  

Firma Schmid Schrauben este singurul producător de șuruburi din 

Austria, specializat în producția de șuruburi pentru construcții de 

lemn și componente speciale cu Ø3 - 30 mm și o lungime de până la 

1.500 mm. Compania cauta clienti directi. Citeste mai departe. 

 

 

Kapsch CarrierCom AG  

Kapsch CarrierCom este un producător de top, global, și în 

același timp furnizor & integrator de sistem pentru soluții de 

telecomunicații E2E. Firma oferă soluții integrale adaptate 

individual pentru fiecare client, oferind garanție de 

interoperabilitate. Compania cauta clienti directi. Citeste mai departe. 

 

 

Rail Cargo Group  

Rail Cargo Group oferă soluții de logistică pentru calea ferată 

adaptate cererii clientului - începând cu servicii individuale și până 

la soluții globale conforme cu cerințele clientului. Cu companii în 

Europa Centrală, de Sud și de Est și cu o rețea de parteneri de calitate compania asigură transporturi 

sigure pe calea ferată, care țin cont de mediul înconjurător. Compania ofera servicii şi know how. 

Citeste mai departe. 

 

 

GGB Austria GmbH  

Cu unitatile sale de productie din intrega lume si cu reteaua sa de 

livrare globala GGB Austria pune la dispozitia clientilor sai oferta 

cea mai mare din domeniul lagarelor de alunecare cu autoungere 

sau lubrifiate pentru efectiv mii de utilizari in numeroase domenii 

industriale. Compania cauta clienti directi. Citeste mai departe 

 

 

KI - KELAG International  

Concernul este unul dintre furnizorii de top de energie din Austria. 

Clienții sunt sprijiniți la dezvoltarea, proiectarea, realizarea, 

funcționarea și întreținerea hidrocentralelor, centralelor eoliene cât 

și a instalațiilor fotovoltaice. Compania are ca obiectiv o dezvoltare 

selectivă în segmentele hidroenergie, energie eoliană și fotovoltaică în Europa de Sud Est. Compania 

ofera servicii şi know how. Citeste mai departe. 

 

  

http://www.advantageaustria.org/ro/company/schmid-schrauben-hainfeld-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/kapsch-carriercom-ag.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/rail-cargo-group.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/rail-cargo-group.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/ggb-austria-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/ggb-austria-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/ki-kelag-international-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.schrauben.at/
http://www.siemens.at/comos
http://www.hermes-technologie.at/
http://www.live-lasersystems.at/
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PUBLICAŢII DE INTERES 
 

 
MERITĂ SĂ ACORDAŢI ATENŢIE  | AŢI VĂZUT DEJA?   
 

FRESH VIEW Magazine - structurat pe domenii vă oferă informaţii demne de luat în seamă, pe care le 

puteţi descărca direct pe computerul Dumneavoastră. Astăzi vă prezentăm două broşuri FRESH VIEW, 

pe care probabil că nu le ştiţi încă: 

 

     

  
 

FRESH VIEW |  Tourism and Infrastructure 

(Download: aici) 

 

 
 

FRESH VIEW |  Born Global Champions 

(Download: aici) 

 
Pentru lista completă a broşurilor FRESH VIEW editions click aici. 
 
 
ŞTIAŢI CĂ… AUSTRIA ÎNSEAMNĂ AFACERI LA SUPERLATIV? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imaginile noastre video arată, de ce economia 

Austriei este surprinzător de ingenioasă. 

 

Click aici pentru a vedea de ce. 

http://www.advantageaustria.org/ro/151_Tourism_Infrastructure_and_Know_How_part_1.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Born_Global_Champions_III.pdf
http://www.advantageaustria.org/ro/zentral/fresh-view.ro.html
https://www.youtube.com/watch?v=eastP_wbGQE
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ALTE LINK-URI DE INTERES 
 

 

PAGINA NOASTRĂ DE WEB  
ADVANTAGE AUSTRIA Romania 

 

PAGINA NOASTRĂ DE FACEBOOK  
ADVANTAGE AUSTRIA Romania 

 

AMBASADA AUSTRIEI 
Ambasada Austriei din Bucureşti 

 
AUSTRIAN BUSINESS AGENCY 
Agenţia ABA – Invest din Austria este prima adresă, pe care o accesează investitorii străini, atunci când 

vor să se intereseze despre Austria. 

 

DESCOPERA AUSTRIA  
Biroul din București al Oficiului Național de Turism Austria 

 

FORUMUL CULTURAL AUSTRIAC BUCUREȘTI 
Forumul Cultural Austriac este secţia culturală a Ambasadei Austriei din Bucureşti.

http://www.advantageaustria.org/ro
http://www.facebook.com/advantageaustriaRO
http://www.bmeia.gv.at/ro/ambasada/bucuresti.html
http://investinaustria.at/EN/Home/ABA-Invest+in+Austria.aspx
http://www.austria.info/ro
http://www.austriacult-bucuresti.ro/


 

 

 

 

    

    

    
 

CONTACT & SERVICE  
 

ADVANTAGE AUSTRIA Bucureşti 
Ambasada Austriei - Secţia Comerciala 

Strada Logofat Luca Stroici 15 

020581 Bucureşti 

România 

T +40 372 068 900 

F +40 372 068 909 

E bucharest@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org/ro  
 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA, o rețea cu mai mult de 110 

birouri în peste 70 de țări oferă firmelor austriece și 

partenerilor lor internaționali o paletă de servicii 

foarte diversificată. 750 de colaboratori și 40 de 

consultanți sprijină rețeaua pentru a găsi cei mai 

compatibili furnizori sau parteneri de afaceri din 

Austria. Anual sunt organizate peste 1.000 de 

manifestări pentru a încuraja încheierea 

parteneriatelor de afaceri. Alte servicii oferite de 

ADVANTAGE AUSTRIA se orientează atât pentru 

găsirea de importatori, distribuitori sau reprezentanți 

comerciali, cât și pentru obținerea de informații 

detaliate despre domeniul de afaceri și posibilitatea 

de a intra pe piața austriacă. 

DEZABONARE 
 

Dacă pe viitor nu mai doriţi să primiţi acest newsletter, doriţi să primiţi informaţiile la altă adresă de email 

sau doriţi să recomandaţi şi alţi destinatari vă rugăm să ne comunicaţi la T 0372 068 900, E 

bucharest@advantageaustria.org.   

mailto:bucharest@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ro
mailto:bucharest@advantageaustria.org

