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Austriackie inwestycje zagraniczne miały miejsce głównie w branży ﬁnansowej oraz ubezpieczeniowej.

Z danych Federalnego Ministerstwa Gospodarki Austrii wynika, że w 2012 r. bezpośrednie inwestycje
zagraniczne tego kraju osiągnęły wartość 13,0 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. (17,8
mld euro) stanowi znaczny, bo aż 27,3 proc. spadek działalności inwestycyjnej. W 2012 r. austriackie
przedsiębiorstwa realizowały głównie inwestycje w UE (50,3 proc.).
W pozostałych państwach Europy Wschodniej zainwestowano 13,4 proc. ogółu BIZ. W pierwszej dziesiątce
państw, w których zainwestowali Austriacy znalazły się m.in.: Luksemburg, Czechy, Szwajcaria, Włochy, Polska.
Inwestycje koncentrowały się głównie na branży ﬁnansowej oraz ubezpieczeniowej (47,5 proc.).
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Inwestycje zagranicznych inwestorów w Austrii w 2012 r. osiągnęły wartość 4,9 mld euro (w porównaniu rok do
roku oznacza to 40 proc. spadek). W 2012 r. w Austrii inwestowały przede wszystkim państwa członkowskie UE,
głównie UE 15 (87,8proc.). Największą aktywność inwestycyjną wykazali np. Niemcy, Rosjanie, Holandrzy, Włosi.
Inwestycje koncentrowały się głównie na branży elektrotechnicznej, ﬁnansowej oraz ubezpieczeniowej.

Polska-Austria
Polskie inwestycje w Austrii na koniec 2012 roku wyniosły – według Narodowego Banku Polskiego (NBP) - około
329,4 mln euro, głównie dotyczyły usług, przemysłu metalowego i na rynku kapitałowego.
W Polsce natomiast działa prawie 800 ﬁrm austriackich. Skumulowana wartość inwestycji bezpośrednich Austrii
w Polsce na koniec 2012 r. wyniosła - według NBP - ponad 6 mld euro.
Austriaccy przedsiębiorcy inwestują głównie w sektor nieruchomości, budownictwa, materiałów budowlanych i
bankowości. Inwestycje te stanowią ok. 3,4 proc. ogółu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, co daje
Austrii 10. miejsce wśród zagranicznych inwestorów.

Większość lokujących w Polsce przedsiębiorców to małe i średnie ﬁrmy; tylko 40 spółek zainwestowało powyżej 1
mln dol.
Do największych inwestorów należą: Europolis (nieruchomości), Bau Holding Strabag AG (hotele, obiekty
biurowe); Raiﬀeisen Zentralbank (ﬁnanse); Rigips Austria GmbH i Leier (materiały budowlane); Wienerberger
(ceramika), Porr International (hotele); Warimpex (hotele, biurowce), oraz towarzystwa ubezpieczeniowe: Uniqa,
Generali, Wüstenrot i Wienerstädtische.
Polska staje się atrakcyjnym i perspektywicznym miejscem inwestycji również dla małych i średnich
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przedsiębiorstw z Austrii w branżę energetyczną, technologii środowiskowych, infrastruktury oraz budownictwa
jak również artykułów konsumpcyjnych.

Przykłady małych i średnich austriackich inwestorów w Polsce:
Austrian Wind Power GmbH – Burgenland (Burgenland)
Bene Büromöbel AG – Dolna Austria (Niederösterreich)
Voest - Alpine Industrieanlagenbau GmbH & Co. – Górna Austria (Oberösterreich)
Semmelrock Baustoﬃndustrie GmbH – Karyntia (Kärnten)
Motiondata Software GmbH – Styria (Steiermark)
D. Swarovski & Co. – Tyrol (Tirol)
Zumtobel Licht GmbH – Przedarulania (Vorarlberg)
Porr – Wiedeń (Wien)
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