
Denumire oficială: Republica Austria (Republik Österreich) 

Capitala şi principalele oraşe: Viena (Wien, capitala federală), Graz, Linz, Salzburg. 

Suprafaţă şi diviziuni teritoriale: 83.871 km
2
, locul 112 în lume, împărţită în  9 landuri federale – 

Burgenland, Carintia, Austria Inferioară, Austria Superioară, Salzburg, Stiria (Steiermark), Tirol, 

Vorarlberg şi Viena. 

Populaţia: 8.214.160 locuitori (iulie 2010), locul 92 în lume; austrieci – 91,1%, croaţi, sloveni, sârbi şi 

bosniaci - 4%, turci – 1.6%, germani – 0.9% etc. 

Limba oficială: germană. Limbi recunoscute la nivel regional: croata, ungara şi slovena. 

Ziua naţională: 26 octombrie 

Religie: romano-catolici 66%, luterani 3,9%. Mai există comunităţi mozaice, islamice etc. 

Moneda naţională: Euro 

Prefix telefonic internaţional: +43 

Scurt istoric: A fost proclamată la 12 noiembrie 1918, după dizolvarea Imperiului Austro-Ungar. În 1938 

a fost anexată de Germania nazistă, iar în 1945 şi-a redobândit statalitatea odată cu proclamarea celei 

de-a doua Republici Austriece la 27 aprilie, sub ocupaţia trupelor sovietice, americane, britanice şi 

franceze. La 26 octombrie 1955 (Ziua Naţională a Austriei), ţara şi-a câştigat independenţa deplină, sub 

condiţia păstrării neutralităţii. În aceeaşi zi, Consiliul Naţional (Parlamentul) austriac a adoptat Legea 

constituţională a „neutralităţii permanente”, componentă esenţială a identităţii de stat a Republicii Austria. 

 Forma de guvernământ: republică federală parlamentară 

 

Cooperare economica 

 

Ţările partenere situate pe primele 10 locuri în derularea exporturilor din luna ianuarie 2012 

(reprezentând 67,9% din total exporturi) au fost: Germania (21,5% din total exporturi), Italia (13,4%), 

Franţa (6,9%), Ungaria (6,1%), Turcia (5,3%), Bulgaria (3,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord (3,5%), Polonia (2,7%), Olanda (2,5%), Austria (2,3%). 

 

Valoarea importurilor provenite din celelalte 26 ţări ale Uniunii Europene în luna ianuarie 2012, 

comparativ cu luna ianuarie 2011, a crescut cu 12,5% la valori exprimate în lei (10,4% la valori exprimate 

în euro), având o pondere de 72,8% în total importuri 

 

Principalele grupe de produse la exportul românesc au fost: maşini, aparate, echipamente electrice, 

metale comune şi articole metalice, încălţăminte, pălării, umbrele, bastoane, lemn, mobilă, mobilier 



medical etc., în timp ce la import ponderea principală a fost deţinută de maşini, aparate, echipamente 

electrice, produse ale industriei chimice şi conexe, vehicule, aeronave, echipamente de transport, mase 

plastice şi articole, cauciuc. 

 

Potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la 30 septembrie 2011, în România erau 

înregistrate 6.138 societăţi cu capital austriac, cu un capital total investit (investiţii directe) de 4,130 

miliarde Euro (locul 2, pondere: 13,09 %). 

 

Valoarea exporturilor in luna ianuarie 2012 au atins valoarea de 79,8 mil. Euro (346,4 mil. lei), situandu-

se pe locul 10 in topul tarilor partenere. Importurile au ajuns la 157,2 mil. Euro (682,5 mil. lei), ocupand 

locul 7 in topul tarilor partenere. 

 

Evoluţia schimburilor comerciale                      milioane USD / milioane EUR* 

  2005  2006 2007 2008 2009  2010 2011(mil. 

lei) 

Ianuarie 

2012 

(mil. Euro) 

Ianuarie 

2012   

(mil. lei) 

Total  .360,96 
              

  
1897,48 2220,48 3221,7 3600,85 2537,89 2775,07 2648,12   

Export 861,27 
              

  
691,81 685,15 754,5   777,68    688,18 861,16 4242,3 79,8 346,4 

Import 1.499,69 
              

  
1205,67 1535,33 2467,2 2.823,17 1849,71 1913,91 9257,0 157,2 682,5 

Sold -638,42 
              

  
-513,86 - 850,18 - 1712,7 -

2045,49 

-

1161,53 

- 596,82 -5014,7  -77,4 -336,1 

 

 

 


