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ADVANTAGE AUSTRIA BUCUREŞTI

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.
Și în prima parte a anului s-au mișcat cateva lucruri, ca de
exemplu exporturile dinspre Austria spre România au
înregistrat în primele 6 luni ale anului 2018 un plus de 19 %,
înregistrând o creștere de EUR 1,32 miliarde. Dar și importurile austriece din România au crescut cu
10,5 %, ajungand la EUR 720 milioane. Acest lucru dovedește cât de puternică este economia austriacă.
Partea a doua a anului 2018 ar trebui să fie la fel de bună și privim cu încredere spre viitor.
Cu toate acestea comunitatea de afaceri își dorește o predictibilitate mai mare in cee ace privește
condițiile cadru economice, legislative și fiscale. Din cauza lipsei de forța de munca calificată ar fi
importantă deschiderea pieței muncii pentru forța de munca străină, precum și adaptarea
reglementărilor pentru forța de muncă străină la cele de pe piața forței de munca românești. De
asemenea s-ar putea schimba multe și prin dezvoltarea zonelor rurale, prin școlarizarea persoanelor
în afara procesului de muncă, precum și prin continuarea unor politici active privind forța de munca.
Echipa Advantage Austria Bucuresti oferă consultanță firmelor austrice și organizează o serie de
evenimente cu teme precum fonduri structurale, GDPR, ECE – fonduri pentru inovare in toate
domeniile, servicii in domeniul IT sau chiar și un Austria Showcase în domeniul petrol, gaze și
petrochimie, 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 | SECURITATE CIBERNETICĂ
Odată cu adopția și proliferarea dispozitivelor mobile,
granițele rețelelor de companie şi platformele de date nu
mai sunt bine determinate. Astfel angajaţii indiferent de
rolul lor în companie, consultanți, membrii echipei de
vânzări, șefi de departamente și foruri de conducere au în
permanență cu ei un echipament ce le asigură o
productivitate sporită prin accesul rapid oricând şi oriunde
la resursele companiei digitale. Astfel avantajele rețelelor
de interconectivitate asigură problema protecției datelor
ca fiind una importantă pentru toate procesele de afaceri.
Nu este deloc surprinzător faptul că menținerea protejarea informațiilor este absolut esențială
pentru companiile mici și mari. La fel de plauzibil este faptul că, costul protejǎrii informațiilor crește
constant datorită generării constante de noi, date. Poritivit unui raport al Institutului Ponemon din
2016. Costul mediu al unei breșe de date într-o corporație este de 21.155 USD pe zi. Aceste valori pot
fi mult mai mari în cazul unor sectoare sensibile, precum cel al serviciilor financiare.
Soluțiile Cybersecurity permit companiilor lideri mondiali cum ar fi Checkpoint, Citrix, IBM,
MobileIron, SAP sau Vmware să gestioneze și să opereze în siguranță calculatoarele și sǎ
administerze dispozitivele mobile. Astfel de sisteme, sunt oferite de Kapsch AG austriece, oferă
utilizatorului posibilitatea de a accesa întregul pachet de informațiil al companiei chiar și de pe un
smartphone, fără a se teme de furtul sau de pierderea informațiilor sensibile. Sistemele de securitate
IT dezvoltate de Kapsch permit măsuri preventive de securizare a datelor. Acestea permit, de
asemenea, identificarea și remedierea posibilelor amenințări într-un stadiu incipient.
În plus, sistemele sunt concepute pentru personalizare, pentru a permite fiecărui angajat și fiecărui
utilizatorilor să adapteze într-un mod personalizat și adecvat sistemul. Astfel, aceste soluții pot fi
adaptate nevoilor personale, asigurând în același timp securitatea rețelelor la toate nivelele de
aplicare. Conform creǎrii de rețele de date personalizate sunt conceptele pentru soluții oferite de
Kapsch. Acestea sunt compatibile astfel permițând produsele lor să fie gestionate intuitiv de la
soluţiile conceptelor de management al mobilității pȃnǎ la soluțiile digitale. Cel mai mare beneficiu al
acestui lucru este accesul oricȃnd ca unul sigur la resursele digitale ale companiei, ceea ce face ca
sarcinile să devină mai rapide, mai exacte și mai sigure.
În acest articlol sunt exemple care aratǎ, că există soluții și instrumente personalizate pentru
manipularea, gestionarea și utilizarea în siguranță a informaţiilor sensibile atât pentru IMM-uri, cât și
pentru marile corporații. Consultanții unor astfel de furnizori de servicii de cybersecurity vor fi încântați
să vă ofere un produs adaptat nevoilor companiei dvs., având astfel un avantaj competitiv bazat pe
tehnologie.
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NOUTĂŢI DIN AUSTRIA
Austria își crește cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare
Cota austriacă alocată cercetării în 2018 este cu 3,19 % mai mult
peste media europeană stabilită pentru 2020. Cea mai mare parte
a cheltuielilor de dezvoltăre experimentala (C&D), respectiv 6,11
mld. euro (49,5 %) va fi suportată de companii, urmată fiind de
sectorul public (4,3 mrd. euro, respectiv 34,1 %). Cota de 0,6 %
respectiv 71 mil. euro provin de la fondul privat. Restul
cheltuielilor de 15,8 %, respectiv 1,95 mrd. euro provin din afara
granițelor țării, de la concernele internaționale care dezvoltă în Austria activități de C&D - la acestea
se adaugă și aportul provenit din partea UE alocat programelor de cercetare. Citeste mai departe.

„Born Global Champions“- Austria îi premiază pe cei mai buni
Un număr de 40 firme austriece nou înființate au fost premiate în
ziua de 21 iunie 2018 de Camera Economică a Austriei cu distincția
„Born Global Champions“. Premiile au fost decernate firmelor
nou înființate respectiv după anul 2012, care s-au orientat de la
început către piețele externe, care au oferit produse și servicii
inovative și au înregistrat o creștere rapidă la nivel interneaional.
Dintre acestea, trei distincții „Born Global Innovators“ au fost
acordate acelor firme care au susținut firmele nou înființate în activitatea lor. Ele sunt: Agro Innovation
Lab GmbH , Kapsch TrafficComAG și Primetals Technologies Austria GmbH ce s-au evidențiat prin
experiența lor profesională, prin cunoștințele acumulate și prin rețeaua pe care o dețin pe plan mondial,
expertize pe care le-au pus la dispoziție firmelor noi înființate. Citeste mai departe.

Vinurile austriece la export sunt pe val
Viticultorii austrieci se pot bucura în ciuda unor producții mai reduse
din ultimii ani, de un record al cifrei de afaceri la export. Vinurile
austriece sunt apreciate în întreaga lume atât de experți cât și de
degustători. Fiind produse manual de către viticultori, ele își atestă în
mod continuu potențialul în cadrul degustărilor în orb. Și succesul
vorbește de la sine; în pofida unor ușoare scăderi înregistrate la
export, anul 2017 a înregistrat conform asociației de specialitate Österreich Wein Marketing , un record
de 158,6 mil. euro, respectiv o creștere de 7,4% fața de anul precedent. Pentru prima dată a fost
depășită valoarea de 150 mil. euro, iar prețul mediu a fost de 3,39 euro/litru. Citeste mai departe.
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NOUTĂŢI DIN ROMÂNIA
SONNENTOR aniversează 30 ani!
De 30 ani bio-pionierul condimentelor, al plantelor aromatice și al
ceaiului din Austria pariază pe durabilitate, pe afaceri echitabile și
pe înaltă calitate. Firma, afacere de familie colaborează astăzi cu
peste 300 agiculori bio. Între timp SONNENTOR are circa 320
colaboratori, dintre care 120 sunt în Cehia. La aceștia se adaugă
reprezentanțele din România și Albania precum și dezvoltatorii de
proiecte din Nicaragua și Tanzania. Cifra de afaceri înregistrată în
2016/2017 a fost de ca. 42.mil. euro. Ca. 66% dintre produse se
exportă în peste 50 țări. SONNENTOR este în Austria lider în
comerțul de specialitate și are o cotă de piață de 50%, iar în Germania se situează în top 3 cu o cota de
piață de 25%. Unul dintre puncele forte ale firmei îl reprezintă puterea sa de inovație: în fiecare an
SONNENTOR lansează pe piață ca. 20 produse noi. Citeste mai departe.
Recepția de toamnă a economiei austriece în România
Tradiționala ”Recepție de Toamnă” - sărbătoarea de toamnă a
economiei austriece din România – a avut loc și în acest an în
curtea Sectiei Comerciale a Ambasadei Austriei. Gerd
Bommer, Consilierul Comercial al Ambasadei Austriei si
doamna Isabel Rauscher, Ambasador a Austriei la Bucuresti
au deschis oficial prin intermediul acestui eveniment, noul
sezon de business. Cei peste 350 de participanti la eveniment
s-au bucurat de prezentarea de moda ce a pus în valoare
creațiile designerului CLAUS TYLER, pantofii HUMANIC și
bijuteriile FREYWILLE. Pe pagina noastra de Facebook si in albumul Flickr gasiti cateva fotografii si
impresii din aceasta seara reusita.
BUSINESS LOCATION AUSTRIA!
Secția Comercială a Ambasadei Austriei la București a continuat
cu succes și anul acesta cooperarea cu ABA – Invest din Austria
și cu Vienna Business Agency, iar în cadrul a două evenimente
de la București și Cluj Napoca cu titlul ”Business Location
Austria” au trezit interesul participantelor și participanților
români, prezentând Austria ca locație economică. Pe lângă
prezentările care au evidențiat Austria și Viena ca locație
economică susținute de Peter Löschl (ABA – Invest in Austria) și
Nicolai Rodimov (Vienna Business Agency), precum și de Eva
Hegedüß-Brown (Schönherr Rechtsanwälte) au fost susținute prezentări și din partea fostului ministru
delegat pentru IMM-uri, Florin Jianu (Președinte al Consiliul Naţional pentru Întreprinderile Private
Mici şi Mijlocii din România) și de fostul secretar de stat din Ministerul Economiei, Claudiu Vrinceanu
(Romanian Business Leader Association | Start-Up Bridge). Citeste mai departe.
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EVENIMENTE VIITOARE
Austria Showcase petrol, gaze și petrochimie
05. - 07.11.2018 | Ploiești și București
În perioada 5.-7. noiembrie o delegație de firme austriece ce activeaza în domeniul petrol, gaze și
petrochimie, va vizita România pentru a se informa despre situația actuala de pe piață și pentru a întâlni
potențiali parteneri de afaceri în vederea discutării unor posibile viitoare proiecte.
Delegația are un interes major să implementeze Know-How-ul austriac în explorarea spațiilor terțiere
de depozitare și doreste să se implice în zonele de coastă și de mare adâncime a mării unde se
exploatează mari rezerve de gas și petrol. Citeste mai departe.

Conferinta ICOAS 2018
07.-09.11.2018 | Austria
In data de 7-9.11.2018 va avea loc a 6 editie a Conferintei ICOAS - International Conference on Organic
Agriculture Sciences la palatul Esterhazy in Austria. Tema editiei de anul acesta este “Evolutii dinamice
in cercetarea ecologica - consolidarea parteneriatelor din intreaga Europa si dincolo de aceasta”.
ICOAS reuneste oameni de stiinta, consilieri, antreprenori, factori de decizie politica, asociatii,
organizatii nonguvernamentale si alti actori din tarile UE si din afara UE, pentru a se intalni si a discuta
despre ultimele rezultate ale cercetarii si evolutia agriculturii ecologice in tarile din Europa Centrala si
de Est. Citeste mai departe.
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OPORTUNITĂŢI DE AFACERI
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H
O companie a WALTER GROUP – Containex este liderul în containere şi
soluţii pentru spaţii mobile în întreaga Europă. Societăţile din industrie,
comerţ, producţie dar şi instituţiile din mediul comunal şi organizaţiile de ajutor umanitar profită de
flexibilitatea şi soluţiile inteligente pentru spaţii mobile. Având o experienţă de peste 30 ani în comerţul
cu containere. Compania cauta clienți direcți. Citeste mai departe.

Fries Kunststofftechnik GmbH
Fries se află pe primul loc pe piața europeană în ceea ce privește
coșurile pentru spălare industriale. În coșurile industriale se
curăță componente tehnice de construcții. Firma dorește să intre
în contact cu disribuitori sau importatori de mărfuri generale
pentru domeniul gastronomic și coșuri industriale (pentru curățarea industrială a componentelor).
Compania cauta distribuitori. Citeste mai departe.

Bertsch Energy GmbH & Co KG
BERTSCHenergy este o companie cu o tradiţie de peste 90 de ani şi cu
experienţă în construcţia de instalaţii pentru centrale electrice.
Pornind de la competenţa cheie a companiei şi anume construcţia de aparate şi de cazane în realizare
proprie compania oferă un spectru larg de soluţii adaptate cerinţelor clienţilor: pornind de la partea de
proiectare trecând prin cea de producţie şi ajungând până la montaj şi punerea în funcţiune. Compania
caută clienți direcți. Citeste mai departe.

Vorarlberg Tourismus GmbH
Vorarlberg Tourismus GmbH este în calitate de organizație de marketing unitatea
de servicii pentru organizatorii de călătorii și pentru companiile de media. Echipa
facilitează contacte cu hoteluri și operatori de servicii, ajută la obținerea de oferte
și la elaborarea de programe turistice. Compania ofera servicii şi know how.
Citeste mai departe

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
În calitate de lider privind calitatea, partea tehnologică și cea de piață
pe
segmentul
instalațiilor
de
transport
pe
cablu
Doppelmayr/Garaventa deține unități de producție cât și filiale de vânzări și service în peste 40 de țări
ale lumii și a reușit să realizeze până în prezent peste 14.700 de sisteme de transport pe cablu pentru
clienți din 90 de state. Compania cauta clienți direcți. Citeste mai departe.

7/10

ADVANTAGE AUSTRIA BUCUREŞTI

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 | Born Global Champions IV
(Download: aici)

FRESH VIEW | on Security and Defence
(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.
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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.
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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.

