


Ce trebuie sa stiti

• Urmatoarele 60 de minute sunt bine investite.

• Cel mai important pentru noi este, ceea ce d-voastra doriti sa aflati.

• Intrebari? Oricand puteti trimite intrebari, raspundem in timpul 

webinarului sau la sfarsit via e-mail.

• Prezentarea va fi trimisa catre dumneavoastra dupa webinar.

• Probleme tehnice? Suport tehnic in chat.



ADVANTAGE AUSTRIA

Agentia de internationalizare pentru economia Austriei

• Incurajeaza activitatile internationale prin identificarea

oportunitatilor de afaceri in strainatate.

• Sprijina activitatile comerciale transfrontaliere.

• Global pozitioneaza Austria, ca o locatie de afaceri atractiva si un 

partener de afaceri de incredere.



Reprezentam 517,000 de companii austriece, 58,000 dintre acestea

sunt active in export

• Oferim CUNOSTINTE

• Cream PLATFORME

• Conectam clientii nostri cu PARTENERI

Suport pentru afaceri la nivel mondial
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SUCCES IN EXPORT 
Punctele de baza



De ce sa exportati?

• oportunitati de crestere

• piata existenta este saturata

• cresterea concurentei pe piata interna

• o productie mai eficienta din punct de vedere al costurilor

• o repartitie eficienta a riscurilor

• obtinerea de preturi mai mari in strainatate decat pe piata interna



Inainte sa incepeti…

• …faceti-va temele. Cu cat sunteti mai bine informati si pregatiti, 

cu atat mai buna va fi performanta atinsa.

• …verificati daca compania dumneavoastra este pregatita pentru

trecerea granitei. 

• …informati-va despre dinamica pietei externe pe care doriti sa o 

explorati. 

• …asigurati-va ca stiti, de asemenea, despre aspectele

interculturale ale tarii cu care doriti sa faceti afaceri. 



AUSTRIA - TARA CU 

POTENTIAL
Sanse si riscuri



Austria

Suprafata: 83.879 km²

Populatie: 8.6 m.

Capitala: Viena

Moneda oficiala: EURO 

Limba oficiala: germana

Source: ABA, Eurostat

Inima Europei - intre Est si Vest



Economia Austriei | Date si cifre

INDICATORI CHEIE 2017

PIB nominal 307,2 mrd euro

Modificare PIB real 3,1 %

PIB / cap de locuitor 38.091 euro

Consumul privat 1,5 %

Investitii fixe brute 5,0 %

Importurile de bunuri si servicii 5,7 %

Exporturile de bunuri si servicii 5,9 %

Rata inflatiei 2,2 %

Rata somajului 5,5 %



Stiati ca…

• …Austria si Romania au o relatie economica foarte activa?
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Industria de echipamente si masini

industriale a Austriei

• cifra de afaceri: Euro 21,5 mrd.

• reprezinta 14 % din valoarea adaugata generata de industria

• asigura locuri de munca pentru 79.000 de angajati

• industrie cu cheltuieli de cercetare și dezvoltare peste medie și 

putere de inovare ridicata

• necesita: furnizori pentru industrie, in special in domeniul

metalelor si prelucrarea metalelor



PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

Stabilitatea macroeconomica si politica Piata interna mica

Orientare puternica catre export, cu o structura

diversificata a clientilor

O dependenta puternica de exportul si dezvoltarea

economica a Germaniei

Apartenenta la Uniunea Europeana Cunoscatori de limbi straine – de preferat DE si EN

Partener economic de incredere Competitie puternica, multi concurenti

Bun platitor, foarte rar exceptii Imaginea Romaniei

Legaturi istorice cu Romania, o diaspora mare, cu o 

mentalitate asemanatoare

OPORTUNITATI RISCURI

Punte intre Est si Vest – apropierea catre pietele

vorbitoare de limba germana

Riscuri internationale (crize geopolitice, dezechilibre in 

zona euro)

Criterii de calitate inalte Lipsa de personal calificat

Evolutie economcia actuala Dezvoltare politica

Foarte multe sedii centrale de firme internationale – un

portal de clienti foarte mare



Romania-Austria | Cultura afacerilor 

Companiile austriece cauta

• colaborare si parteneriate de nadejde

• relatii de lunga durata

Particularitatile culturii de afaceri austriece

• o cultura relativ formala

• planificare in viitor

• punctualitate

• receptivitate, comunicare scrisa

• titlurile si gradele academice sunt importante



CHECKLIST EXPORT
Asa sunteti pregatiti pentru export



1. CE? Produsul

2. CATRE CE? Tara

3. CUI? Clientul

4. CU CE? Resursele interne

5. CUM? Modul de prelucrare a pietei

6. CAND? Perioada de timp

7. CAT? Cantitatea produselor

Cei 7 C din export

17



Inainte sa demarati | Studiu de piata



Penetrarea pietei de export

• Penetrarea directa a pietei, din interiorul Romaniei

• prin intermediul reprezentantilor proprii de vanzari

• prin intermediul filialelor proprii de vanzari

• Penetrarea indirecta a pietei externe, cu resurse externe ale firmei

• agenti comerciali

• Firme care au activitate de export/import

• Societati comerciale si comerciantii cu amanuntul

• Beneficiari de francize si licente

• Cooperarea in vanzari cu alti producatori



Penetrarea directa

• + Control

• + Transparenta

• + Exklusivitate

• + Fara angajament

• - Cunostinte despre piata

• - Costuri fixe

• - Riscuri

Penetrarea indirecta

• + Cunostinte despre piata

• + Costuri bazate pe succes

• + Riscuri mici

• - Angajamente contractuale

• - Produse concurentiale

• - Grad de control mai mic



CONDITII PENTRU 

EXPORT
Cadrul legal si taxe



Contractul de export

• Risicul la afacerile de export sunt mai mari decat la afacerile in tara

de origine

•  Cum ajung eu ca exportator sa-mi primesc banii in siguranta?

• Puncte importante ce trebuiesc luate in considerare:

1) obiectul contractului 5) drepturi de proprietate intelectuala

2) termen de livrare 6) legea aplicabila

3) pretul si modalitatea de plata 7) acord de jurisdictie si acord de arbitraj

4) garantii si acoperirea daunelor 8) sigurante

• Conditii de livrare - INCOTERMS



Prevederi si dispozitii legale

• marfurile care ajung pe piata austriaca trebuie sa corespunda

dispozitiilor legale din Austria

• normele definesc cerintele legate de calitatea produselor si 

serviciilor, reglementeaza fluxuri şi procese si stabilesc metode de 

verificari

• normele austriece: ÖNORMEN

• Pentru mai multe informatii:

Austrian Standards T +43 1 213 00-805 

Heinestraße 38 F +43 1 213 00-300

1020 Viena E sales@austrian-standards.at

Austria W www.austrian-standards.at

http://www.advantageaustria.org/ro/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich/normen-und-recht/normenexport.de.html
http://www.advantageaustria.org/ro/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich/normen-und-recht/normenexport.de.html


Regimul vamal

• odata cu aderarea la UE, Austria a preluat regulile

de import si regimul vamal al Comunitatii

Europene

• in cadrul pieţei interne europene nu exista taxe 

vamale



FINANTAREA
Totul este despre bani



BCR Corporates & Markets
O abordare adaptată la activitatea dvs. de export

Riscuri în abordarea pieței Austriece:

contractul  comercial
este  încheiat pe

legislația din  Austria

Riscul  
documentar/  

legal

Riscul
pieței

Riscul de  
neplată

Riscul de  
performanță

termeni deplată  în 
industria de  

prelucrare a  metalelor 
în  Austria

- Informații privind bonitatea partenerilor
prin intermediul  Creditreform* sau alte

societăți similare
- extrase registrul comerțului

www.firmenbuch.at (contra cost)
- instrumente bancare șiasigurări

standarde  
tehnice și de  

calitate în  
procesul de  
producț ie

* Interogarea bonității la Creditreform: austriareports@creditreform.ro dna. Alexandra Sava

preț pe raport EUR 25,- + TVA (exclusiv particip. la Webinar)

termen de livrare 1 zi lucrătoare

http://www.firmenbuch.at/


BCR Corporates & Markets
O abordare adaptată la activitatea dvs. de export

SOLUȚII PENTRU  

FINANȚAREA  

ACTIVITĂȚII

DE EXPORT

Descoperit  
de cont

Produse  
de trezorerie

Managementul
lichidităților

Programe  
speciale

de finanțare

Scrisori

de garanție

Scontări  
acreditive  
de export

Factoring  
(finanțarea  
creanțelor)

Linie  de
credit



SOLUȚII PENTRU  

FINANȚAREA  

INVESTIȚIILOR  

ACTIVITĂȚII

DE EXPORT

BCR Corporates & Markets
O abordare adaptată la activitatea dvs. de export

Credite  
de investiții

Programe
speciale

de finanțare
Leasing



BCR Corporates & Markets
Programe Speciale de Finanțare 1

Nume Împrumut cu garanție FEI

Valoarea garanției reprezintă 60% din  valoarea creditului acordat

Descriere Investiții noi / capital de lucru, acordat din  surse BCR, în condiții avantajoase

de împrumut (dobânzi reduse)

Scop Înființarea unei companii, dezvoltarea de  activități noi de către întreprinderileexistente,  

dezvoltarea de proiecte noi, capitalul de lucru pentru activitățile generale ale companiei

Beneficiari IMM-uri conform recomandării Comisiei Europene 2003/361 / EC  

Exceptii: companii aflate in dificultate, insolventa, lichidare, faliment, au datorii restante la 

bugetul de stat, bugetele locale sau se afla intr-una din conditiile de excludere (frauda, 

spalare de bani).

Suma max. Până la 5 mio EUR FEI împrumut garantat către un IMM (RON + EUR)

Valută RON/EUR

Maturitate Min. 2 ani, max. 10/12 ani (incl. perioada de grație – în caz de aplicabilitate)

Alte informații TVA-ul este o cheltuială eligibilă,

Se furnizează documente doveditoare (atât pentru capitalul de lucru, cât și pentru 

împrumuturile pentru investiții)



BCR Corporates & Markets
Programe Speciale de Finanțare 2

Nume Împrumut cu garanție FEI – Finantare UE  pentru inovatori

Valoarea garanției reprezintă 50% din valoarea creditului acordat

Descriere Investiții noi / credit pentru capital de lucru, acordat din surse BCR

Scop Înființarea unei companii, dezvoltarea de  activități noi de către întreprinderile existente,  

dezvoltarea de proiecte noi, capitalul de lucru pentru activitățile generale ale companiei

Beneficiari IMM-uri conform recomandării Comisiei Europene 2003/361 / EC  

Companii de marime medie (companii cu pana la 499 de angajati)

Criterii de elgibilitate:

1. Produse/procese/servicii inovatoare

2. Companii cu o crestere accelerate

3. Costuri cu cercetare si dezvoltare > 5% din cheltuielile operationale

4. Potential de inovare

Suma max Min. EUR 25k, max. EUR 7.5 mio (equivalent)

Valută RON/EUR

Maturitate Până la 3 ani pentru capital de lucru,  până la 10 ani pentru investiții



CUM SA INCEPI? 
Primii pasi sunt adesea cei mai grei, insa 

exista ajutor



Pentru noutati si informatii

www.advantageaustria.org

• Noutati

• Evenimente

• Oportunitati de afaceri

• Profiluri de firme

• Ghid pentru afaceri

•  multe informatii si date 

de contact pentru exportul

dumneavoastra



Pentru noutati si informatii

AUSTRIAN BUSINESS NEWS

• 4 x pe an

• Noutati din Austria

• Noutati din Romania

• Evenimente viitoare

• Oportunitati de afaceri

• Publicatii de interes

• inregistrarea se face la  

Bukarest@advantageaustria.org 



Pentru experti in vanzari

register.handelsagenten.at

• cea mai mare platforma

austriaca pentru agentii

comerciali cu peste 1.200 

de agenti si agentii din 

toata Austria

• cauta in baza de date cu 

agentii comerciali

• plasati o oferta



Banca de date pentru realizarea de 

colaborari

• industria metalurgica si prelucrarea metalelor

• inregistrarea este deschisa companiilor romanesti care cauta

parteneri in Austria

• include detalii de contact si informatii despre domeniul de activitate

al companiei

• publicarea prin intermediul unui profil scurt

• firmele austriece intra in contact direct

• inregistrarea este gratuita, dezabonarea se poate face oricand



Doriti sa va implicati?

• Va trimitem formularul dupa webinar

• Completati si salvati formularul

• Trimiteti la E bukarest@advantageaustria.org

• Verificati cu echipa ADVANTAGE AUSTRIA 

• Daca aveti intrebari, reveniti la noi

• Primirea unei instiintari de inregistrare scrisa, in cel mult 14 zile



Mai aveti intrebari?

BCR Romania ADVANTAGE AUSTRIA Bucharest 

Tobias Seiferth Gerd Bommer

tobias.seiferth@bcr.ro bukarest@advantageaustria.org                            

T +40 724 246 775 T +40 372 068 900
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