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Fontosabb gazdasági mutatók
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Forrás: World Bank

Gazdasági és politikai helyzetkép
1. Alapinformációk
Terület:

83 879 km²

Népesség: 8 823 054
Államforma: Szövetségi köztársaság
Ausztria semlegességét a szövetségi alkotmány rögzíti, így katonai szövetségi rendszernek nem tagja.
Tagság nemzetközi szervezetekben:
WTO / ENSZ / EBESZ / IMF / World Bank Group (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID ) / OECD

2. Aktualitások
EU soros elnökség 2018.07.01-12.31
Ausztria prioritásai az elnökség alatt:
 Biztonság, harc a migráció ellen
 A jólét, és versenyképesség biztosítása a digitalizáció által
 A Nyugat-Balkán, és Dél-Európa stabilitása, a nyugat- balkáni országok csatlakozása
Ázsiai kapcsolatok
Ausztria jelenlegi kormányzata jelentősen erősíti ázsiai, elsősorban kínai kereskedelmi
kapcsolatait. Ebből a célból 2018 során két nagy delegáció utazott Kínába, melyet több
kormánytag is elkisért. A Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC), hamarosan fiókot nyit
Bécsben, mely a tervek szerint a bank közép, és délkelet-európai központja lesz, ezzel is
erősítve az „Ausztria Pénzügyi Tér” elnevezésű osztrák pénzügyi és tőkepiaci
kezdeményezést, valamint Bécs tőkepiaci és banki székhelyként betöltött szerepét.

CETA
Az osztrák parlament 2018. júniusában ratifikálta az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi
egyezményt. Ausztria Pénzügyi Tér Kezdeményezés Pénzügyi, és tőkepiaci kezdeményezés, melynek
célja az osztrák gazdasági és
befektetési környezet kiszámíthatóságának növelése, és melynek
lépéseit a Szövetségi Pénzügy Minisztérium alábbi linken található dokumentumban fejti ki.
https://www.bmf.gv.at/services/publikationen/BMF-BR-WiPol_Finanzplatz_Oesterreich_2018.pdf?6alydf

Kutatás Fejlesztés
Ausztria középtávú célkitűzése, hogy a nemzetközi piacon elismert, és keresett K&F központtá
váljon. Ennek érdekében Európában az első három ország között kívánja az 5G hálózati
lefedettséget kiépíteni, ami lehetővé teszi nemzetközi kutatóprojektek Ausztriába helyezését.
A munkaerőhiány csökkentése érdekében tett lépések
A rugalmas munkaidőre vonatkozó törvényi szabályozás bevezetése (2018. szeptember 1-től)
Hiányszakmák definiálása tartományi szinten
Külföldi munkavállalók munkavállalásának bürokratikus terheinek csökkentése

3. Választások
A 2017. októberi választások eredményeképpen ÖVP-FPÖ kormánykoalíció került hatalomra.
Az erősebb kormányzópárt az Osztrák Néppárt (Österreichische Volkspartei – ÖVP) a parlamenti
helyek 35%-át szerezte meg, ami az előző választásokhoz képest 7,5%-os növekedést jelent.
Koalíciós partnere, az Osztrák Szabadságpárt (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ) 26%-ot ért el,
5,5%-os növekedést produkálva. Az új koalíció az SPÖ-ÖVP korábbi kormánykoalíciótól vette át az
irányítást. Az új szövetségi kancellár Sebastian Kurz (ÖVP), az alkancellár Heinz Christian Strache
lett.

4. Gazdaságpolitikai célok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A polgárok életminőségének fenntartható javítása
Foglalkoztatásbiztonság, jövedelemnövekedés
Kis-és középvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése
Befektetésösztönzés
Konjunktúrapolitika
Ausztriát európai kontextusba helyező versenypolitika
Adóterhek csökkentése
Adósságállomány 70,9% alá csökkentése
Vállalati finanszírozás hatékonyságának növelése
Versenyképesebb pénzpiac
Bürokráciacsökkentés

5. Kiemelkedő érdekcsoportok

Osztrák Iparszövetség (Vereinigung der der Österreichischen Industrie)
https://www.iv.at/de/
Osztrák Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer Österreich)
https://www.wko.at/
Osztrák Mezőgazdasági Kamara (Landwirtschaftskammer Österreich)
https://www.lko.at/
Osztrák Szakszervezetek Szövetsége (Österreichischer Gewerkschaftsbund) https://www.oegb.at/cms/S06/S06_0/home
Osztrák Szabad Szakszervezetek (Freie Gewerkschaft Österreich)
http://www.fgoe.at/aktuelles/
Civiltársadalmi Kezdeményezés (Initiative Zivilgesellschaft)
https://initiative-zivilgesellschaft.at
Ausztriai Szabad Szakmák Szövetségi Bizottsága (Bundeskomitee Freie Berufe Österreichs) http://www.freie-berufe.at/
Osztrák Idősek Tanácsa (Österreichischer Seniorenrat)
http://www.seniorenrat.at/de/aktuell

További érdekvédelmi csoportok honlapjai:

http://www.mauler.at/links_05.php

Kilátások
1. GDP és infláció előrejelzés
Gazdasági növekedés
Valós GDP változás Valós GDP index
%-ban
1995=100

Névleges GDP Mrd
EUR

Névleges GDP változás %ban

2017

+3,0

178,9

369,69

+4,6

2018

+3,2

153,6

387,81

+4,9

2019

+2,2

157

403,96

+4,2

Infláció
Fogyasztói árindex
változása

Árfejlődés index
1995=100

Maginfláció változás Harmonizált Fogyasztói
%-ban
árindex változás %-ban

2017

2,1

148,3

2,2

2,2

2018

2,0

151,2

2,0

2,1

2019

2,0

154,3

2,1

2,1

http://wko.at/statistik/prognose/prognose.pdf

2. Kormányzati szektorális fókusz
Innováció és technológia
Az osztrák Szövetségi Digitalizációs és Gazdasági Minisztérium elkötelezett a kutatás, fejlesztés,
és innováció területére érkező befektetések ösztönzése, az osztrák vállalkozások erősítéséhez
szükséges keretfeltételek megteremtése iránt, elsősorban a KKV szektor versenyhelyzetének
javítása céljából. Ehhez különböző programok, kezdeményezések és hálózati
kapcsolatrendszerek állnak rendelkezésre.
• 2018-ban 12,3 Mrd € bruttó belföldi ráfordítás a K&F szektorra
• Európában a második legmagasabb K&F ráfordítás
• A „Horizon 2020” Kutatási, és Innovációs európai uniós keretprogramban 1.472 osztrák cég
vett eddig részt
• Az Innovációs, és Technológia politikáról, támogatásokról, kezdeményezésekről, és
rendezvényekről részletesebb információ elérhető:
https://www.bmdw.gv.at/Innovation/Seiten/default.aspx

Digitalizáció
Az osztrák gazdaságpolitika kiemelt célja Ausztria digitális átalakítása az Ipar 4.0-ból adódó
elvárásoknak megfelelően. Ennek keretében arra törekszik, hogy megfelelő keretfeltételeket
biztosítson a technológiai transzfer, a gazdasági innováció, az e-kormányzati megoldások
megvalósítása, valamint a KKV szektor digitalizációs fejlődésének megvalósítása érdekében.
Az osztrák digitalizációs stratégiában lefektetett főbb célkitűzések a következők:
• A gazdaság támogatása digitális szolgáltatásokkal
• Digitalizációbarát környezet kialakítása a digitális fejlődés támogatása céljából
• A digitális szolgáltatások kiépítése az állampolgárok számára
• A teljes szövetségi kormány digitalizációjának koordinálása digitalizációs munkacsoportok
létrehozásával

3. Feltételezett jövőbeli húzóágazatok
• Túrizmus
A World Economic Forum felmérése szerint a vonzerő, és fejlődési potenciál szempontjából
Ausztria a vizsgált 140 ország közül a 12. helyet foglalja el. A GDP 10%-át adja
• Ipar alábbi ágazatai
• Élelmiszer és ital gyártás
• Acél és gépipar
• Vegyipar
• Gépjárműipar
• Elektronikai ipar
• Fa és papíripar
• Alternatív és megújuló energiák
• R&D tudás és technológia transzfer

4. Veszélyek, piacra lépési nehézségek
Az osztrák piacra törekvő magyar vállalkozások elsődleges konkurenciái a hasonló kulturális, üzleti háttérrel
rendelkező, közép-kelet-európai cégek. Amellett, hogy árban versenyképesek - sőt sokszor a magyar
vetélytársaiknál kedvezőbb áron kínálják szolgáltatásaikat, termékeiket, mára már igen sok esteben az osztrák
és a német piacon is jelentős, nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek.
A hazai üzleti környezet változása, a bérek növekedése következtében egyre gyakrabban szembesülnek magyar
vállalkozások azzal, hogy az általuk kínált árszint már nem egyértelmű versenyelőny.
Az osztrák piac – a nyugat - európai piacokhoz hasonlóan alapvetően telített piac. A kiskereskedelemben a
vásárlói szokások rögzültek, a fogyasztók számára jól bevált, régóta ismert márkák jelen vannak. A termelő
cégek is stabil, jól működő beszállítói körrel rendelkeznek.
Az utóbbi években az osztrák vállalati szektorban is felerősödött a munkaerőhiány problematikája, ez jelenleg
az osztrák gazdasági fejlődést leginkább visszavető fékezőerő.
Az osztrák piac burkoltan protekcionista, piacvédelmi mechanizmusa egy nagyon bonyolult és összetett
jogszabályi háttér, mely komoly adminisztratív terheket ró a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó külföldi
vállalkozásokra. Az ausztriai piacra lépést tehát komplikált adminisztratív feltételek előzik meg, ennek mind
időbeli, mind anyagi következményeivel számolni kell a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt. Az osztrák
előírásokra vonatkozó részletes magyar nyelvű útmutatót a következő weboldalon érhető el:
http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_15.0/kezdolap

5. Adókörnyezet rövid bemutatása
Általános forgalmi adó
A legtöbb esetben a nettó érték 20%-a.
Kedveszményes adókulcs mértéke a nettó érték 10%-a, illetve 13%-a
Azoknak a kisvállalkozások, akik éves forgalma a 30 000 €-t nem éri el, nincs ÁFA fizetési
kötelezettségük. A vonatkozó jogszabályok megtalálhatók az alábbi linken:
https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-kleinunternehmer.html
https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-bemessungsgrundlage-anzahlungensteuersatz.html

Személyi jövedelemadó
Önfoglalkoztatókra, és vállalkozókra vonatkozó személyi jövedelemadó
11 000 Eurótól sávos, és a 13. és 14. havi fizetésre eltérő adókulcs vonatkozik.

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/einkommensteuer/est-steuertarif.html

Társasági adó – Körperschaftsteuer
A társasági adó mértéke 25%. Gazdasági társaságok esetében csekély nyereség, sőt veszteség
esetén is adó minimum (Mindestkörperschaftsteuer) megfizetése esedékes, mely adó mértéke
a minimálisan kötelező törzstőke 5%-a. Kft. esetében a minimális törzstőke 35.000 €, így az
adóteher évi 1 750 €. Rt esetében a minimális törzstőke 70 000 € 5%-a, így az adóteher évi
3 500 €. 2013 június 30. után alapított korlátolt felelősségű társaságok esetén csökkentett adó
befizetésére van lehetőség, melynek összege az alapítást követő 5 naptári évben évi 1000 €, és
négy egyenlő részben befizethető.
Tőkehozadékadó (Kapitalertragsteuer)
Mértéke megtakarítási jellegű pénzbetétekből származó kamat jövedelmek esetén 25%.
Más jellegű tőkejövedelmek esetén mértéke: 27,5%.
Tőkés társaságok osztalék kifizetése ezen utóbbi 27,5%-os sávba esik.
Általános lista az osztrák adónemekről és azok pontos leírása megtalálható az alábbi linken

https://www.bmf.gv.at/steuern/a-z/steuern-a-z.html

Az adójogszabályok és adózási szokások pontos ismerete elengedhetetlen, emiatt javasoljuk,
hogy a vállalkozó vegye fel kapcsolatot egy adótanácsadóval. Ausztriában az adótanácsadó
több mint egy könyvelő, hiszen nemcsak vezeti a számlákat, hanem testreszabott tanácsokkal
segíti a vállalkozót.

6. Kormányzati beruházási prioritások (pl. infrastruktúra, digitalizáció,
oktatás, mezőgazdaság, stb.)

Az osztrák kormány gazdaságpolitikai programjában kiemelt súlyt helyez a technológiai (ICT)
ágazatok, a környezetvédelem, az élettudományok (life sciences) és a megújuló energiák
hasznosítását célzó iparágak fejlesztésére.
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Forrás: KSH

1. Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé

A magyar vállalkozások számára Ausztria fontos külpiac. Számos cég végez különböző jellegű
munkákat határon átnyúló szolgáltatásként. A vendéglátás és szállodaipar a magyar vállalkozók
kedvelt befektetési célja. Több magyar tulajdonú szálló és panzió üzemel, elsősorban a magyar
turisták által is kedvelt sívidékeken.

Kereskedelmi kapcsolatok

2. Exportszerkezet, hozzáadott érték, kiemelkedő szereplők (kétoldalú
áruforgalom termékcsoport szinten, táblázatos formában KSH-tól )
Import 2017
Mindösszesen TEÁOR08
KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS
FELDOLGOZÓIPAR
VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS,
LÉGKONDICIONÁLÁS
TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS
ÉPÍTŐIPAR
INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ
ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ
TEVÉKENYSÉG
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
VÍZELLÁTÁS
BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS
HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
INGATLANÜGYLETEK
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ
OKTATÁS
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM

1 766 011 655 320 Ft
745 277 525 254 Ft
695 852 309 958 Ft
162 485 049 063 Ft
108 553 037 023 Ft
8 217 479 248 Ft
8 213 416 423 Ft
8 129 186 270 Ft
7 562 139 160 Ft
6 505 039 946 Ft
6 102 992 014 Ft
4 227 347 142 Ft
1 230 094 381 Ft
965 810 605 Ft
756 983 173 Ft
673 192 295 Ft
635 074 808 Ft
552 156 096 Ft
39 611 895 Ft
24 169 307 Ft
9 041 259 Ft

Export 2017
Mindösszesen TEÁOR08 2017
FELDOLGOZÓIPAR
KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS
TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT
VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS,
LÉGKONDICIONÁLÁS
VÍZELLÁTÁS
SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS
ÉPÍTŐIPAR
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ
TEVÉKENYSÉG
BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ
INGATLANÜGYLETEK
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM
OKTATÁS
HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 507 994 134 138 Ft
918 069 002 395 Ft
459 038 080 807 Ft
57 249 188 260 Ft
28 620 149 922 Ft
14 950 247 103 Ft
7 677 938 716 Ft
5 659 269 570 Ft
3 502 998 499 Ft
3 067 820 050 Ft
2 831 619 298 Ft
2 814 555 838 Ft
1 818 670 006 Ft
930 603 125 Ft
774 239 293 Ft
656 176 741 Ft
332 275 891 Ft
1 298 624 Ft

3. Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk (GEM, GVB, magas szintű
találkozók, vízummentesség – minden, ami az üzleti életet könnyíti, segíti)
•
•

•

Magyar-Osztrák Gazdasági Kerekasztal
Lepsényi István NGM államtitkár munkalátogatása Felső-Ausztriában, megbeszélés Dr. Harald
Mahrer gazdasági államtitkárral, a közlekedési minisztérium szekcióvezetőjével, a felső ausztriai
gazdasági kamara elnökhelyettesével, valamint az Ipar 4.0 technológiák területén működő
kutatóintézetekkel, vállalatokkal.
Palkovics László kormánybiztos látogatása Grazban, megbeszélés a tartományi gazdasági
tanácsossal, a stájer autóipari klaszter vezetőjével és a grazi műszaki egyetem rektorával a
zalaegerszegi tesztpályával kialakítandó határon átnyúló együttműködésről.

4. Vásárokon való részvétel, kereskedelmi delegációk az elmúlt egy évben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

salzburgi Bauen und Wohnen kiállítás
bécsi Bauen und Energie kiállítás
magyar-osztrák csomagolóipari üzletember találkozó KGA-MNKH-CSAOSZ szervezésben
bécsi Wohnen & Interieur kiállítás
EXIM delegáció OeKB-hoz
4th International Sofrware Days B2B rendezvény
EXIM delegáció az Austrian Development Agency-nél
Vienna Energy Forum
A gazdasági kamarában egészségügy-gazdasági konferencia.
Future of Building nemzetközi konferenci és üzletember találkozó
bajor-osztrák e-mobilitás konferencián
Osztrák Gazdasági Kamara által szervezett élelmiszeripari üzletember találkozó
AVIATION 2017 repülőipari konferencia és üzletember-találkozó.
Az osztrák gazdasági kamara kereskedelmi ügynöki tagozatával közösen üzletember találkozó a
Magyarország Bécsi Nagykövetségen innovatív építőanyagok témában
Reenexpo-Hydro szakvásár

5. Tervezett megjelenések, támogatott kiállítások, delegációk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duna Régió üzleti Fórum (Bécs, 2018. október 8.)
Kereskedelmi ügynöki rendezvény (Győr 2018. október 18.)
Utility week (Bécs 2018. november 6-8.)
Befektetői fórum (Bécs, 2018. november 29.)
Közbeszerzési szeminárium (Budapest, 2018. december)
Osztrák cégalapítási szeminárium (Bécs, 2018. december 4.)
Gazdasági kerekasztal (Bécs, 2019. első negyedév)
Bauen & Wohnen Salzburg kiállítás (Salzburg, 2019. február 7-10.)
Női vállalkozói találkozó (Bécs, 2019. második negyedév)

6. Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók: állami ünnepek, üzleti
kultúra tudnivalók (interkulturális, protokoll, stb.)
Ausztriában 24 hivatalos ünnepnap van. Ezek közül néhányat nem országos, hanem csak
tartományi szinten tartanak számon. A hivatalos ünnepnapok listája alábbi linken érhető el:
http://www.gesetzlichefeiertage.at/uebersicht/feiertage-2018.html
Felhívjuk a magyar vállalkozók figyelmét, hogy Ausztriában a szombat munkanapnak számít!
Az üzleti életben a formaságoknak fontos jelentőséget tulajdonítanak. Így ajánlatos az elegáns,
igényes megjelenés, fontos a névjegykártya. Ausztriában a névjegykártyán feltüntetik a rangot és a
végzettséget. Megszólításkor gyakran használják a végzettségre utaló jelzőt a név előtt. Nagy
hangsúlyt helyeznek a helyes megszólításra, és a pontosságra.
Az osztrákok jóval kedélyesebbek, mint a szomszédos németnyelvű országok lakói. Ez érvényes az
üzleti életre is. Nem szokatlan egy tárgyalást kedélyes, semleges beszélgetéssel kezdeni, és csak
ezután rátérni az üzleti dolgokra. A német, vagy amerikai stílushoz képest az osztrák tárgyaló
partnerek kevésbé fókuszálnak az azonnali üzletre, inkább egy bizalmasabb kapcsolat felépítésére
törekszenek. Kritika egyenes megfogalmazását kerülik, sokszor nem mondják ki nyíltan.

7. Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépési
nehézségek
Az Európai Unió áruforgalomra vonatkozó irányelvei a mérvadók, így Magyarországról a
kereskedelmi forgalomban lévő termékek és szolgáltatások szabad áramlása alapvetően biztosított,
a szolgáltatásnyújtás szabadása területén vannak fennakadások:
A határon átnyúló szolgáltatás Ausztriában a bér- és szociális dömping elleni törvény szabályozza,
melynek a 2017. január 1-vel bevezetett módosítása az eddigiekhez képest is szigorúbb
rendelkezéseket tartalmaz a más EU tagországokból határon átnyúló szolgáltatást nyújtó
vállalkozások munkavállalóinak kiküldetésére vonatkozóan. A változások elsősorban a kiküldöttekre
vonatkozó előírások megnehezítését – tehát az adminisztratív terhek növelését (bejelentési
kötelezettségek, kötelező osztrák ágazati minimálbérek, dokumentumok helyszínen tartása stb.),
azok ágazati hatályának kiterjesztését (pl. közúti fuvarozókra), a büntetési tételek jelentős
megemelését és az építőipari alvállalkozók bér- és járulékfizetésére vonatkozó megbízói
felelősségvállalási szabályok szigorítását jelentették. Az ausztriai piacra lépést tehát bonyolult
adminisztratív feltételek előzik meg, ennek mind időbeli, mind anyagi következményeivel számolni
kell az exporttevékenység megkezdése előtt. Az osztrák előírásokra vonatkozó részletes magyar
nyelvű
útmutatót
a
következő
weboldalon
érhető
el:
http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_15.0/kezdolap

8. Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje),
árfolyamkockázat
• Fizetési módként előre fizetés vagy banki biztosíték tapasztalataink szerint nem köthető ki, ezért
a nyitva szállítás a szokásos a piacon. Az osztrák importőrök, illetve partnerek túlnyomó része
megbízható, pontos fizető, első üzleti kapcsolat előtt azonban mindenképpen célszerű a leendő
vevőről tájékozódni.
• Az osztrák vállalatok előszeretettel alkalmazzák az ún. skontós fizetési módot, amely a határidő
előtti fizetés esetén csekély mértékű (általában 3%) kedvezményt biztosít a gyorsan fizető
vevőnek, azaz a számlában feltüntetett összegnél a skontó mértékével kevesebbet kell átutalni.
• Az osztrák vállalkozói törvény (UGB) 456 §-a alapján az vállalatok egymás közötti (azaz jogi
személyek közötti) követelései esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat 9.2 %kal megnövelt értéke. Az alapkamat jelenleg 0,12%, a törvényes késedelmi kamat mértéke a
vállalkozók számára üzletek tehát 9,08% (-0,12% + 9,2 százalékpont). Fogyasztói ügylet esetén
(vállalat és fogyasztó/ privát ügyfél vagy privát ügyfelek között) ez az összeg csak 4%, és csak az
éves alapkamatot kell alapulni venni.
https://www.oenb.at/Service/Zins--und-Wechselkurse/Anknuepfungszinssaetze.html

9. Egyéb üzleti kockázati faktorok a célországban (partnerek ellenőrzésének
módja, pl. van-e kötelező kamarai nyilvántartás, korrupció esélye, átlagos
üzletkötési idő, stb.)
Ausztriában e-cégjegyzék nincs, a céginformációk – ellentétben a magyar rendszerrel – nem érhetők el ingyenesen. Hiteles
cégkivonat Ausztriában csak a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium által engedélyezett üzleti szolgáltató cégeken
(Verrechnungsstellen) keresztül szerezhető be, a kívánt adattartalomtól függően kb. 20 EUR-tól. A szolgáltató cégek listája és
elérési adataik az Igazságügyi Minisztérium alábbi honlapján megtalálhatók. A szolgáltatást a cégek egységes hatósági
díjtételekkel kínálják:
http://www.justiz.gv.at/internet/html/default/2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html
Térítés ellenében a
•
www.ksv.at
•
http://www.dnbaustria.at, ill. budapesti leányvállalata: http://www.bisnode.hu/
•
http://www.creditreform.at ill. bp-i leányvállalata: http://www.creditreform.hu/index.html
honlapokon, ill. magyarországi leányvállalatain keresztül bekérhető a cégek bonitására vonatkozó információ.
A kamarai tagság a vállalkozások részére kötelező, a cégbejegyzést követően a bejegyzés ténye megjelenik az Osztrák
Gazdasági Kamara honlapján.
Ausztriában a részletes céginformációk rögzítésre kerülnek több előfizetéses adatbázisban. Ezek egyikéhez a bécsi magyar
nagykövetség külgazdasági irodája hozzáféréssel rendelkezik. Ebben az adatbázisban a cégadatbázisnak megfelelő információk
érhetők el, azzal a különbséggel, hogy ez alapján az adatbázis alapján hivatalos cégkivonat nem állítható ki.
Ausztriában a korrupció foka viszonylag alacsony, esetenként találkozunk visszaélésekkel, illetve visszaélési kísérletekkel,
melyek rendszerint az osztrák megrendelő fizetési kötelezettsége megtagadásával kapcsolatosak.
Az üzletkötés időtartama alapvetően a szerződés tárgyától függ,. A digitalizációs fejlődés következtében természetesen
számolni kell az üzletkötés egyszerűsödésével, az üzletkötési idő lerövidülésével.

10. Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben,
közbeszerzésekben, pályázatokban
•

•

•
•

Az osztrák közbeszerzési rendszer az Európai Unió közbeszerzési irányelvének átültetését követően megfelel az EU-s
elvárásoknak, rendelkezik a közbeszerzési eljárás kötelező törvényi garanciáival. A rendszer sajátossága, hogy a
közbeszerzési törvény megkülönbözteti a közszolgálati szféra közbeszerzési kiírásait az ún. szektorális kiíróktól. Ez
utóbbiak azok az állami tulajdonban lévő vállalatok, amelyek egy meghatározott ágazatban fejtik ki a tevékenységüket
(energia-és gázszolgáltatás, autópálya üzemeltetés, vasúthálózat üzemeltetés, reptéri szolgáltatások, bányászat, stb.)
A közbeszerzési kiírásokhoz számos internetoldalon hozzá lehet jutni. Az alapinformációk (kiírások és a hozzájuk
kapcsolódó dokumentáció) ingyenesen elérhetők, emellett profi tenderfigyeléses szolgáltatások is igénybe vehetők
költségtérítés fejében. Az EU közbeszerzési határértéket várhatóan nem meghaladó kormányzati közbeszerzési
pályázatokat a Wiener Zeitung Közbeszerzési Értesítőjében teszik közzé (www.lieferanzeiger.at). A szektorális
ajánlatkérők (ÖBB, ASFINAG) által közösen üzemeltetett közbeszerzési portál a PROVIA.
Ausztriában különösen jól működő, és nagyon sokoldalú közbeszerzési szolgáltatóaz ANKÖ (www.ankoe.at), naponta
több, mint 1100 közbeszerzési kiírás jelenik meg az ANKÖ oldalán.
Az ANKÖ többletszolgáltatása, hogy Ausztria legnagyobb közhiteles nyilvántartásával rendelkezik azokról a cégekről,
amelyek megfelelnek az osztrák közbeszerzési alkalmassági feltételnek. Az ANKÖ-nél való egyszeri regisztráció után
osztrák közbeszerzéseken nincs szükség az alkalmasság ismétlődő igazolására, mert azt az ajánlatkérő az ANKÖ-től
lekérdezheti. Az ANKÖ hivatalból folyamatosan ellenőrzi és frissíti a bevitt adatokat, hogy a kataszterben szereplő cégek
mindig megfeleljenek az alkalmassági feltételeknek.

11. Célországban található partnerszervezetek (kamarák, szövetségek,
exportösztönző társszervezet)
Gazdasági kamarák

Ausztriában a vállalkozók érdekvédelmi szervezete az Osztrák Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer Österreich - WKO). A
kamarai tagság kötelező. Minden vállalkozás tagja a székhelye szerint illetékes tartományi kamarának, és egyidejűleg az
osztrák gazdasági kamarának. Ausztriában a szociális partnerség egyik alappilére a kamara, politikai és érdekvédelmi szerepe
nagyon jelentős. A szövetségi és tartományi gazdasági kamarák kiterjedt információs hálózattal rendelkeznek, kiépített és
felhasználóbarát ügyfélszolgálatuk miatt a velük való kapcsolattartás javasolt.
Az osztrák gazdasági kamara honlapján megtalálható a tartományi kamarák elérhetősége.
Internet: https://wko.at

Szakmai szövetségek

A vállalkozások a kamarai tagságon belül a tevékenységüknek megfelelő szakterülethez tartozó ágazati szakmai szövetségnek
a tagjai.
Az gazdasági kamarába tagolódott szakmai szövetségek elérhetősége megtalálhatók a kamara honlapján.
https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/branchendaten-fachverbaende.html

Agrárkamara

Az agrárium területén működő vállalkozásoknak külön kamarájuk van, ez az Osztrák Mezőgazdasági Kamara.
(Landwirtschaftskammer Österreich) A vállalkozások tagsága a székhelyük szerint illetékes tartományi kamarában kötelező. Az
egyes tartományokban működő gazdasági kamarák szervezeti felépítése eltérhet egymástól. Ernyőszervezetük a magánjogi
egyesületként működő Osztrák Mezőgazdasági Kamara, melynek így nincs hatásköre a tartományi kamarák fölött. Az egyes
tartományi kamarák elérhetősége megtalálható az Osztrák Mezőgazdasági Kamara honlapján.
https://www.lko.at/

Szakmai szövetségek
Fachverband der Bauindustrie
www.bau.or.at
Fachverband Bergwerke und Stahl
www.bergbaustahl.at
Fachverband der chemischen Industrie
www.fcio.at
Fachverband der Elektro- und
Elektronikindustrie
www.feei.at
Fachverband der Fahrzeugindustrie
www.fahrzeugindustrie.at
Fachverband der Gas- und
Wärmeversorgungsunternehmen
www.gaswaerme.at
Fachverband der Glasindustrie
www.fvglas.at
Fachverband der Holzindustrie
www.holzindustrie.at

Fachverband Maschinen-, Metallwaren- und
Gießereiindustrie
www.fmmi.at
Fachverband der Mineralölindustrie
www.oil-gas.at
Fachverband der Nahrungs- und
Genussmittelindustrie
www.dielebensmittel.at
Fachverband der NE-Metallindustrie
www.nemetall.at
Fachverband der Papierindustrie
www.austropapier.at/fachverband
www.baustoffindustrie.at
Fachverband der Textil-, Bekleidungs-,
Schuh- und Lederindustrie
www.tbsl.at

Exportösztönzés
•
•
•

•

•

•

•

A kereskedelemfejlesztés Ausztriában a gazdasági kamara WKO szervezetének hatásköre és feladata, amely föderális
felépítésű, a bécsi központ mellett minden tartományban (így Bécsben is) helyi központtal és struktúrával rendelkezik.
Ezen túlmenően az exportfejlesztési tevékenységet a világ 110 városában működő külgazdasági képviseletek
(AussenwirtschaftsCenter) végzik, ezek a WKÖ tartományi központjainak részeként működő külgazdasági osztályok.
A Nemzetközi Gazdaság Kutatási Projekt Kompetencia-központ (Kompetenzzentrum Forschungsprojekt Internationale
Wirtschaft, FIW) 2008 januárjában kezdte meg működését az osztrák külgazdaság kutatási tevékenységgel való jobb
alátámasztására.
A „go international” kereskedelemfejlesztési, befektetés-ösztönzési keretprogramot az ún. Nemzetköziesítési Offenzíva
(„Internationalisierungsoffensive”) keretében 2003-ban indította az akkori Szövetségi Gazdasági Minisztérium (BMWFJ) és az
Osztrák Gazdasági Kamara (WKÖ) azzal a céllal, hogy a külgazdaság terén akkor már sikeres osztrák gazdaság támogatást
kapjon a további piacra lépéshez. A program célja a KKV-k, kiemelten a külpiacon kezdők előtt álló exportakadályok áthidalása,
a külgazdasági kapcsolatokban aktív osztrák vállalati kör, főként a KKV-k folyamatos, jelentős bővítése, valamint a nemzetközi
tevékenységet már folytató cégek új piacokon való megjelenésének elősegítése.
A gazdasági minisztérium évente 19-20 Mio. € költségvetési forrást adott át a Kamarának, amely a maga részéről évi kb. 4-5
Mio. €-t fordított a „go international” programra. A minisztérium legutóbb 2015-ben hosszabbította meg a program
finanszírozását 2019 márciusig 56 millió euró támogatás biztosítása mellett, de az új szövetségi gazdasági miniszter már
bejelentette a „go international” további meghosszabbítását.
A bel- és külpiaci agrármarketing tevékenységet az Osztrák Agrármarketing Kft (Agrarmarketing Austria GmbH, AMA) látja el,
melyet Ausztria 1995-ös EU-csatlakozásakor hoztak létre az osztrák agrármarketing támogatására. Feladata a kiemelt
termékcsoportok (hús- és húskészítmények, tojás és baromfi, tej- és tejtermékek, zöldség, gyümölcs és burgonya, továbbá biotermékek) bel- és külpiaci értékesítésének az ösztönzése.
Az osztrák borok bel- és külpiaci értékesítésének a támogatására 1986-ban alapították az Osztrák Bormarketing Kft-t
(Österreich Wein Marketing GmbH). Aktuális céljai, hogy belföldön a minőségi borok forgalmának domináns részét osztrák
borok alkossák, a külpiacokon a palackos borok exportjának növelése.

12. Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja (vásárok, kamarai
kapcsolat, ágazati szövetségek, disztribútorokon közvetlenül stb.)
Kereskedelmi ügynök igénybevétele

Ausztriában a kereskedelmi ügynök fogalma alatt azokat a kereskedelmi képviselőket értik, akik önálló iparűzés keretében
más vállalkozások termékeit közvetítik, nevükben üzletet kötnek. Fontos tudni, hogy az ügynök nem saját számlára köt üzletet,
hanem a megbízó nevében és számlájára. Az önálló iparűzés azt is jelenti, hogy a kereskedelmi ügynök saját irodáját, eszközeit
(személygépkocsi, telefon, számítógép stb.) használja és a legtöbb esetben kizárólag jutalékos alapon dolgozik. A magasabb
értékű áruk esetében a jutalék mértéke szerényebb (5-7%), kisebb értékű termékek esetén (pl. étrend-kiegészítők,
kozmetikumok) akár az 50%-ot is elérheti. Egy adott cég térítés ellenében adhat fel a cég képviseletet kereső hirdetést alábbi
linken
https://register.handelsagenten.at/login.html?username=&password=&target=/angebot_schalten.html

Szakmai kiállítások

Ausztriában túlnyomórészt országos és regionális jelentőségű szakmai kiállítások vannak, melyek jellemzően fogyasztói (C2C)
vásárok. A részvétel elsősorban akkor ajánlott, ha a termék bemutatása közvetlenül a fogyasztónak ajánlott. A Messe-Austria
honlapján lehet a kiállításokról tájékozódni.
http://www.messen-austria.at/messekalender/

Tanácsadó cégek

Tőkeerős vállalatok igénybe vehetnek konzultáns cégeket a sikeres piacra lépés, nagyobb projektek megszerzésé érdekében.
Ezek a tanácsadók kiváló, döntéshozói szinten aktív kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Nem sikerdíjért, hanem egy várhatóan
magas óradíjért, vagy átalánydíjért dolgoznak.

13. Fizetési módozatok, és javasolt értékesítési csatornák
Fizetési módok
Fizetési módként előre fizetés, vagy banki biztosíték tapasztalataink szerint nem köthető ki, ezért a nyitva szállítás a
szokásos a piacon. Az osztrák importőrök, illetve partnerek túlnyomó része megbízható, pontos fizető, első üzleti
kapcsolat előtt azonban mindenképpen célszerű a leendő vevőről tájékozódni.
•
Az osztrák vállalatok előszeretettel alkalmazzák az ún. skontós fizetési módot, amely a határidő előtti fizetés esetén
kedvezményt - (általában 3%) - biztosít a meghatározott határidő előtt fizető vevőnek, azaz a számlában feltüntetett
összegnél a skontó mértékével kevesebbet kell átutalni.
•
Az osztrák vállalkozói törvény (UGB) 456 §-a alapján az vállalatok egymás közötti (azaz jogi személyek közötti)
követelései esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat 9.2 %-kal megnövelt értéke. Fogyasztói ügylet
esetén (vállalat és fogyasztó/ privát ügyfél vagy privát ügyfelek között) ez az összeg csak 4%, és csak az éves alapkamatot
kell alapulni venni.
https://www.oenb.at/Service/Zins--und-Wechselkurse/Anknuepfungszinssaetze.html
•

Javasolt értékesítési csatornák
•
•
•

Kereskedelmi Ügynökök igénybevétele
Viszonteladói szerződések
Élelmiszer és ital esetén nagykereskedőkön keresztül

• 14. Szállítási lehetőségek és feltételei
Ausztriában az Európai Unió vonatkozó irányelvei az irányadók.

Befektetési kapcsolatok
1. Legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük

•
•
•
•
•
•
•

Leier Csoprt - építőanyag gyártás
Prinzhorn Holding - csomagolóanyag gyártás
Agrana Beteiligungs-AG cukor, keményítő és gyümölcssűrítmény gyártás
Schwarzmüller GmbH - egyedi pótkocsigyártás
Austria SPAR International AG - és vegyes kis kereskedelem
Henkel Central Eastern Europe GMBH - Tisztítószergyártás
Österreichusche Bundesbahnen – vasúti áruszállítás

2. Befektetés-ösztönzési projektek az előző években, fókusz
•

•

A Marzek Etiketten GmbH tulajdonában lévő békéscsabai M-Flexilog Kft. 2018. szeptember 14-én avatta fel új, 8500
nm-es, felxibilis csomagolóanyagok gyártására létrehozott üzemcsarnokát. A 10 millió eurós beruházás keretében
120 új munkahely jött létre. A projektet a magyar kormány 3 millió eurós támogatásban részesítette.
Az ADA Möbel Holding GmbH bútorgyártó vállalat három magyarországi telephelyének bővítését kezdte el 2018ban, egy 16,8 millió eurós beruházás keretében, melynek köszönhetően 100 új munkahely jön létre. A
beruházáshoz a magyar kormány 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

3. A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása
Az osztrák szövetségi szintű befektetés-ösztönzési szervezet, az ABA (Austrian Business Agency) viszonylag kis szervezet,
saját létszáma mintegy 25 fő. Külföldi irodákat is csak a leglényegesebb helyeken tart fenn (New York, Tokió), az egyéb
fontosabb piacokon emellett helyi szerződéses tanácsadó partnerekkel dolgozik. A befektetés-ösztönzés országos
szinten ugyan kimerül az általános információszolgáltatásban, statisztikák készítésében, feltáró utak szervezésében,
kiadványok publikálásában, stb., ugyanakkor a tevékenység tartományi szinten (a tartományi kormányok
finanszírozásában) sokkal kiterjedtebb szervezet kereteiben folyik. Minden tartománynak van saját gazdaságfejlesztő
szervezete, amelynek az egyik feladata az ún. Standortmarketing (telephely-marketing). A tartományi szervezetek nem
egy esetben 100 főn felüli létszámmal működnek és szoros együttműködésben dolgoznak az ABA-val, amely a nála
jelentkező ügyfeleket a megfelelő tartományi irodákhoz továbbítja.
Az ABA saját külföldi hálózata ugyan kis létszámú, de fontos kiemelni, hogy a központi (és tartományi) befektetésösztönzési szervezetek részére rendelkezésre áll a gazdasági kamara 110 kirendeltségéből álló külpiaci irodahálózata,
amelynek immár nem csak a kereskedelemfejlesztés a feladata, hanem a befektetés-ösztönzésben is közreműködnek,
és ezért a Szövetségi Digitalizációs és Gazdasági Minisztérium társ-finanszírozást biztosít az irodák részére, az ABA-n
keresztül.

4. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés
adminisztrációs igénye
Ausztriai cégalapítás esetén javasolt az osztrák befektetési ügynökséghez fordulni. (Austrian Business Agency – ABA)
Az ügynökség honlapján a cégalapításhoz szükséges összes információ megtalálható:
https://investinaustria.at/de/ansiedlung-oesterreich/

Általánosan elterjedt társasági formák
Tőkeegyesítő társaságok
• Korlátolt Felelősségű Társaság
• Részvénytársaság
• Európai Részvénytársaság
Személyegyesítő Társaságok
• Közkereseti Társaság
• Betéti Társaság
• Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Aktiengesellschaft (AG)
Societas Europea (SE)
Offene Gesellschaft (OG)
Kommanditgesellschaft (KG)
Polgári Jogi Társaság

Ausztriában a cégbejegyzés folyamata viszonylag hosszadalmas, átlagosan 30 napot vesz igénybe. Az eljáráshoz ügyvéd
igénybevétele szükséges. A cégbejegyzési eljárásban hatáskörrel rendelkező bíróság a tartományi székhelyeken működő
cégbíróság bíróság.

5. Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények a
célországban
Társasági adó – Körperschaftsteuer

A társasági adó mértéke 25%.
Gazdasági társaságok esetében csekély nyereség, sőt veszteség esetén is adóminimum (Mindestkörperschaftsteuer)
megfizetése esedékes, mely adó mértéke a minimálisan kötelező törzstőke 5%-a.
GmbH (Kft.) esetében 35.000 € 5%-a, így a azaz éves szinten 1 750 €
AG (Rt.) esetében 70 000 € 5%-a, így éves szinten 3 500 €
2013 június 30. után alapított korlátolt felelősségű társaságok esetén csökkentett minimál adó befizetésére van lehetőség,
mely az alapítást követő 5 naptári évben évi 1000 €, mely négy egyenlő részben befizethető.

Tőkehozadékadó (Kapitalertragsteuer)

Mértéke megtakarítási jellegű pénzbetétekből származó kamat jövedelmek esetén 25%
Más jellegű tőkejövedelmek esetén mértéke: 27,5%
Tőkeegyesítő társaságok osztalék kifizetése ezen utóbbi 27,5%-os sávba esik.
Általános lista az osztrák adónemekről és azok pontos leírása
https://www.bmf.gv.at/steuern/a-z/steuern-a-z.html
Az adójogszabályok és adózási szokások pontos ismeretének szükségessége miatt mindenképpen tanácsoljuk, hogy a
vállalkozó vegye fel a kapcsolatot egy adótanácsadóval. Ausztriában az adótanácsadó több mint egy könyvelő, hiszen nemcsak
vezeti a számlákat, hanem testreszabott tanácsokkal segíti a vállalkozót.

6. Ajánlott cégképviseleti formák a célországban

A kiválasztott társasági jogi forma az érintett vállalkozás egyéni igényeitől függ. Az optimális és
megfelelő vállalati forma megtalálásához javasolt ügyvéd és adótanácsadó igénybevétele, továbbá
az Austrian Business Agency és a WKO is vállal tanácsadást ebben a kérdésben.
A következő link az osztrák társasági formákról nyújt átfogó tájékoztatást német és magyar nyelven:
https://investinaustria.ru/de/infomaterial/broschueren/ABA_Vallalkozzunk_Ausztria_2018.pdf

7. Esetleg befektetésekhez igénybe vehető munkaerő támogatások, pályázati
források
Cégalapítás támogatása tanácsadással
• Osztrák Gazdasági Kamara (WKO www.gruenderservice.at)
• Osztrák Befektetési Ügynökség (ABA: Austrian Business Agency https://investinaustria.at/de/suche/tag.php?id=308 )
Cégalapítás támogatása Kft-k számára
• Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása esetén 10 000 € tényleges törzstőke igazolása elegendő,
az azonnal esedékes befizetés 5 000 € (Alapítástól számított 10 évig)
Beruházás, és K&F támogatás
• KKV-k beruházásnövelési prémiuot igényelhetnek ( Beruházás értékének kisvállalkozások 15%-ig,
közepes vállalkozások 10%-ig )
• Nagyvállalkozások beruházásösztönzése (lehetőség 30% előzetes leírásra)
• Kutatási prémium K&F ráfordításokra (14%)
Munkabér jellegű támogatások
• Munkabért terhelő adók támogatása start-upok részére (lépcsős visszatérítés 3 alkalmazott után,
3 éven keresztül 100/67/33%)
• Alkalmazott bónusz (új munkahelyek teremtése esetén, 3 éves időtartamra a béreket terhelő
adók 50%-ának visszatérítése)

Kockázati tőkebeprémium
 20% hozzájárulás (befektetőnként, évente max. 50 000 €
 Innovatív Startupokba eszközölt befeketések esetén
 Ausztriai székhely, vagy telephellyel rendelkező befektetőknek
Startupok részére nyújtott támogatás
 Fiatal vállalkozók ptojekttámogatása (Projekt értékének max. 70%-ig)
 Kölcsön törlesztésének elhalasztása (a projekt lezárása után 5 évvel is elkezdheti a törlesztést)
 Megvalósíthatósági tanulmányok támogatása (A tanulmány költségének 60%-ig)




https://investinaustria.at/de/standort-oesterreich/20170828-Vorlagen-fuer-Homepage-Bereich-Mailing.pdf
https://www.ffg.at/content/start-f-rderung-weitere-informationen

8. Jogszabályi háttér bemutatása felsorolás szerűen (pl. van kettős
adóztatást kizáró egyezmény, munkavállalási feltételek, stb.)
• egyezmény a kettős adóztatás elkerülésére a hagyatéki és öröklési adók területén /- a
jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén (1976)
• Megállapodás a beruházások elősegítéséről és védelméről (1989)
• Egyezmény nemzetközi áruszállításról (1994)
• Megállapodás a gazdasági, mezőgazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésről
(1996)

Együttműködési lehetőségek
ICT

Alternatív és
megújuló energia

R & D, tudás és
technológia transzfer

Gyógyszerek,
gyógyászati
berendezések

Kiemelt ágazatok
Alternatív és megújuló energia
Ausztria politikai beállítottsága erősen atomenergia ellenes. A megújuló energiaforrások
kiemelt jelentőséggel bírnak.
Megújuló energiával foglalkozó vállalkozások:
• Andritz AG
vízerőművek
• BWT Csoport
Energiahatékonyság és erőforrás-megőrzés
• Fronius International GmbH
napenergia
• GE Distributed Power
gázmotorok, és kombinált hő-és villamoserőművek
• GREENoneTEC Solarindustrie
napelemek gyártása
• GmbH Voith Hydro
vízerőművek

ICT
Top 15 IT vállalkozás
A1 Telekom Austria AG
Raiffeisen Informatik GmbH
KAPSCH Group
T-MOBILE AUSTRIA Ges.m.b.H.
Hutchison Drei Austria GmbH
UniCredit Business Integrated Solutions Austria GmbH
Microsoft Österreich GmbH
IBM Österreich Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
Hewlett-Packard GesmbH
Ingram Micro GmbH
S&T AG
Samsung Electronics Austria GmbH
Tech Data Österreich GmbH
ACP IT Holding AG
UPC Austria GmbH

Telekommunikació és hálózat
IT Services
IT Services
Telekommunikació és hálózat
Telekommunikació és hálózat
IT Services
Software
IT Services
Hardware
ICT kereskedelem
Hardware
Hardware
ICT kereskedelem
IT Services
Telekommunikació és hálózat

R&D tudás és technológia transzfer
Ausztria komoly erőfeszítéseket tesz (Szélessávú adatátvitel 5G hálózat) annak érdekében, hogy regionális kutatási
központtá váljon. Célja, hogy nagy nemzetközi kutatási projektek érkezzenek Ausztriába. Ezen felül a vállalatok K&F
tevékenységét különböző támogatásokkal ösztönzi.
Az egyik legsikeresebb osztrák támogatási kezdeményezés a COMET (Competence Centers for Excellent
Technologies). A megfelelő keretfeltételek révén évek óta sikerül az ipar és tudomány együttműködését célzottan és
fenntarthatóan az ország csúcstechnológiái felé irányítani. Ma már 46 ilyen kompetencia-központ teremt a
nemzetközileg keresett K+F-ismeretei révén ígéretes versenyelőnyöket a külföldi befektetők számára. A COMET
támogatási kezdeményezés teljes működési ideje alatt (2006-tól 2019-ig) összesen 1,5 milliárd euró kerül
befektetésre ipar közeli kutatásba.
Néhány jelentős kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozás:
TTTech
Osztrák technológiai és hálózati szakértő, valamint önjáró autófejlesztéssel is foglalkozik.
AVL List
A világ legnagyobb független vállalata ami személy-, és teherautók hajtásrendszereinek fejlesztésével,
szimulációjával tesztelésével foglalkozik
Siemens
Ausztriai vezető technológiai vállalata. Többek között a magasan integrált elektronika, a
nagyfrekvenciás és a nagyfeszültségű készülékek területének, antenna-technológia, adatelemzés és
rendszer és szoftver architektúra kutatásával foglalkozik

Gyógyszerek, gyógyászati berendezések
Ausztriában 275 kórház működik. Ezek elérhetőségeire alábbi linken lehet rákeresni:
https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Gesundheitssystem/Krankenanstalten/Kranken
anstalten_Online_Verzeichnis/

Az Ausztriában található egészségbiztosítók elérhetőségei alábbi linken találhatók:
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.683713&viewmode=content

Elérhetőségek
•
•
•
•
•

Lilik Gábor
Cím: 1010 Bécs, Bankgasse 4-6.
Email: gabor.lilik [kukac] mfa.gov.hu
Hivatali telefonszám: 00 43 153 780 473
Mobil telefonszám: 0043664 2301105

•
•
•
•
•

dr. Tefner Nóra Borbála
Cím: 1010 Bécs, Bankgasse 4-6.
Email: NTefner [kukac] mfa.gov.hu
Hivatali telefonszám: 00 43 153 780 473
Mobil telefonszám: 00436504807882

