Avstrija, odskočna deska za internacionalizacijo

Dne 5.3.2019 smo imeli na GZS Regionalni zbornici Gorenjska zanimivo delavnico na temo »Avstrija,
odskočna deska za internacionalizacijo«. Predaval je mag. Miran Breznik, certificiran izvozni svetovalec pri
INCITE, akademiji za kakovost pri panožnem združenju podjetniških svetovalcev in IT (UBIT) Gospodarske
zbornice Avstrije in dolgoletni svetovalec ABA (Austrian Business Agency), zvezni agenciji Republike
Avstrije, ki nudi pomoč tujim investitorjem pri ustanavljanju podjetja v Avstriji.
Udeležencem je na zanimiv način predstavil glavne značilnosti pri prodoru na avstrijski trg.
Uvodoma je predstavil Avstrijo kot turistično deželo, ki nudi številne možnosti za preživljanje tako zimskega
kot letnega dopusta. Kdo ne pozna znanega dunajskega koncerta in »sacher torte«… to je samo nekaj
primerov, ki delajo Avstrijo prepoznavno kot turistična destinacija. Ne gre pa pozabiti tudi drugih panog
avstrijskega gospodarstva. Avstrija je močno industrializirana država in predstavlja sektor industrije kar 28
% celotnega BDP-ja, turizem 15%, storitve 56 % in kmetijstvo 1%.
Za Avstrijo bi lahko rekli, da je močno gospodarstvo v sredini Evrope. 9 zveznih dežel meri po površini za
dobre štiri Slovenije (natančneje 83.871 km2) in ima 8,8 milijona prebivalcev.
BDP na prebivalca v letu 2018 je znašal 44.861 €, delež investicij pa predstavlja 22,1 %.
Politična prizadevanja za izboljšanje poslovnega okolja vključujejo za leto 2020 načrtovano davčno reformo,
z možnimi znižanji davčnih stopenj za pravne osebe, davčno obremenitvijo dela in uvedbo digitalnega
davka, prožnejši delovni čas in večjo osredotočenost na digitalizacijo.
Povprečna mesečna plača v Avstriji je v letu 2018 znašala 3,632 EUR bruto. Minimalna plača v Avstriji pa se
razlikuje po posameznih panogah in je opredeljena s kolektivnimi pogodbami. Znaša od 1200 EUR bruto
dalje.
Nezaposlenost je v letu 2018 znašala 7,7 %, napoved za leto 2019 je 7,6 %. V letu 2020 naj bi nezaposlenost
znašala 7,4 %, v letu 2021 pa 7,2 %.
Inflacija je v letu 2018 dosegla 2,1 %, v letu 2019 in 2020 naj bi bila 2 %. Napoved inflacije za leto 2021 je
2,1 %.
Plačilni pogoji v Avstriji: med podjetniki 29 dni, fizične osebe 17 dni in javni sektor 37 dni.
Avstrija ima tudi ugodne spodbude za raziskave in razvoj. Ločijo neposredne spodbude (prijava na FFG,
subvencije in posojila z nizkimi obrestnimi merami…) in posredne spodbude (raziskovalna premija 12 %, za
stroške dela in materiala, za MSP).
Avstrija je poznana po gospodarski in socialni stabilnosti, ima zanesljiv pravni sistem, ki deluje, učinkovito
javno upravo, visoko osebno varstvo in še ena posebnost, ki je druge države skoraj ne poznajo, v Avstriji
skoraj ni stavk.
Kar se tiče davčnega sistema Avstrije je le ta prijazen, kar bi za davčni sistem pri nas sicer težko rekli. Davek
od dobička pravnih oseb znaša v Avstriji 25%, ni davka na obrt, ni davka na premoženje, davčna nagrada za
R&R je 12%. Avstrija ima tudi sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
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