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Vídeň zůstává pro zahraniční firmy atraktivní
Navzdory světové pandemii koronaviru se ve Vídni v loňském roce usadilo 218 nových
zahraničních firem. Podle radnice se jedná o dobrou bilanci a potvrzení atraktivity Vídně. Pro
příští rok město počítá s poklesem, do dalších let opět hledí s optimismem.
Město Vídeň ve spolupráci s městskou hospodářskou agenturou i celostátní Austrian Business Agency
dlouhodobě usiluje o přízeň mezinárodních firem, které zvažují expanzi nebo otevření nové pobočky
v zahraničí. Za uplynulý kalendářní rok se ve Vídni usadilo 218 podniků. Podle starosty Michaela
Ludwiga se jedná o potvrzení důvěry ve stabilitu a bezpečnost vídeňského hospodářství. Nově příchozí
podniky za loňský rok přinesly 263 miliony eur v investicích a vytvořily 1 718 pracovních míst, uvedl
radní pro hospodářství Peter Hanke.
Podle městské Wirtschaftsagentur Wien reprezentuje 218 nových zahraničních podniků všechna
hospodářská odvětví zastoupená v rakouském hlavním městě. Nejvíce firem, celkem 44, přišlo
z Německa. Na dalších pomyslných místech následuje po brexitu 16 britských podniků, 14 italských, 12
švýcarských a 11 ruských. Jedenáct firem expandovalo i ze Slovenska a desítka z Česka.
Navzdory koronakrizi se podle radnice jedná o třetí nejlepší výsledek od roku 2012. Otevírání
mezinárodních poboček nicméně odráží dlouhodobé plánování a loňský úspěch je podle radního
Hankeho odrazem dřívějšího trendu. Pro další rok naopak Vídeň kvůli koronavirovým omezením počítá
s nižším zájmem zahraničních podniků. Do následujících let Vídeň hledí s optimismem a podniká kroky
pro oživení. Aktuálně hospodářská agentura například plánuje rozšíření nabídek pro mezinárodní
pracovníky a vědce i jejich rodinné příslušníky, pro něž chce od poloviny letošního roku vedle Expat
centra otevřít i Business Immigration Office.
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a
také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti
zemích střední a jihovýchodní Evropy.
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