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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

  

1. Các thông tin cơ bản 

Tên nƣớc Cộng hoà Áo 

Thủ đô  Viên (Vienna) 

Quốc khánh 26/ 10/ 1955, Áo tuyên bố "trung lập vĩnh viễn" và ngày này trở thành ngày 

Quốc khánh của Áo. 

Diện tích 83.871 Km2 

Dân số 8,665,550 người (ước tính 7/2015), trong đó Áo 91.1%, Nam Tư cũ 4% (bao 

gồm Croatia, Slovenia, Séc-bi, Bosnia), Thổ 1.6%, Đức 0.9%, khác 2.4% 

(thống kê 2001) 

Khí hậu Mùa đông lạnh có nhiều mây, thường xuyên có mưa ở vùng đồng bằng và 

có tuyết ở vùng núi cao. Mùa hè mát thỉnh thoảng có mưa phùn.  

Ngôn ngữ Tiếng Đức (ngôn ngữ chính thức trên toàn quốc), X-lô-ven (ngôn ngữ chính 

thức của vùng Carinthia), Cro-a-ti-a (ngôn ngữ chính thức của vùng 

Burgenland), tiếng Hung-ga-ri-a (ngôn ngữ chính thức của vùng 

Burgenland). 

Tôn giáo Thiên chúa giáo La mã 73.6%, Tin lành 4.7%, Hồi giáo 4.2%, khác 3.5%, 

không dứt khoát 2%, không tôn giáo 12% (thống kê 2001) 

Đơn vị tiền tệ Đồng Euro (EUR) – Tỷ giá 1 EUR = 1.13 USD (5/2016) 

Múi giờ GMT + 1 

Thể chế Tổng thống: Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, nhiệm kỳ 6 năm.  

Thực quyền trong tay Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Liên bang nhiệm 

kỳ 4 năm.  
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Quốc hội Áo có Hội đồng liên bang (Bundesrat) và Nghị viện (Nationalrat): 

Hội đồng liên bang là cơ quan đại diện của 9 bang, không phải do tổng 

tuyển cử bầu ra mà do Chính phủ các bang cử với số lượng tỉ lệ thuận với 

dân số của từng bang. Những đạo luật quan trọng sau khi đã được Nghị viện 

thông qua phải được Hội đồng liên bang chuẩn y thì Tổng thống mới phê 

duyệt. Chủ tịch Hội đồng liên bang thực hiện các công việc của Tổng thống 

khi Tổng thống vắng mặt.  

Nghị viện là đại diện của nhân dân, mỗi khoá kéo dài 4 năm. Hiến pháp quy 

định các đảng chỉ được vào Nghị viện khi đạt 5 % trở lên phiếu trong các 

cuộc tổng tuyển cử. Tổng số ghế trong Nghị viện là 183. 

Địa phận hành chính: Áo được chia thành 9 bang (Burgenland, Kaernten, 

Niederoesterreich, Oberoesterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, 

Wien) 
 

Tổng thống 

Thủ tƣớng 

Tổng thống Heinz FISCHER (tái cử từ 25/4/2010) 

Thủ tướng Reinhold MITTERLEHNER (09/05/2016) 

 

 

2. Lịch sử 

Trước Công nguyên đến năm 1918: người La Mã đến chiếm các vùng phía Nam Sông Đa Nuýp, 

khai phá và tập hợp thêm một số vùng mới tạo thành nước Áo. Thời kỳ này, kinh tế, văn hóa phát triển 

nhanh, đường xá được xây dựng, một số nghề thủ công được phổ biến rộng rãi, các luật lệ ra đời, các 

khu đô thị dần dần được hình thành. Sau đó người Đức di cư sang vùng này, trở thành một cộng đồng 

lớn mạnh. Các dòng họ Đức thay nhau cai trị Áo; Dòng họ Babenberger cai trị 270 năm, Dòng họ 

Habsburger cai trị 600 năm (cho đến năm 1916). Sau thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 

- 1918) Áo gặp nhiều khó khăn về kinh tế (sản xuất công nghiệp đình trệ, thất nghiệp cao, lạm phát ở 

mức kỷ lục). Tháng 11/1918 Nước Cộng hòa Áo chính thức được thành lập. 

- Giai đoạn 1918 - 1945: chính trị nội bộ Áo gặp khủng hoảng do mâu thuẫn gay gắt giữa hai 

đảng cầm quyền (Đảng Dân chủ và Đảng Thiên chúa giáo). Tháng 3/1934, Đảng Quốc dân tuyên bố 

đòi sáp nhập Áo vào Đức. Tháng 3/1938, Phát xít Đức tấn công Áo. Từ đó đến hết Chiến tranh Thế 

giới thứ II, Áo bị Phát xít Đức chiếm đóng hoàn toàn. 

- Giai đoạn 1945 đến nay: Tháng 04/1945, Áo được giải phóng khỏi Phát xít Đức và bị chia 

thành 4 vùng do Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp cai quản. Ngày 15/5/1955, bốn nước đồng minh ký Hoà 

ước với Áo, còn gọi là Hiệp ước quốc gia (Staatsvertrag) và rút khỏi Áo. Ngày 26/10/1955, Áo ban 

hành đạo luật quy định về nền trung lập vĩnh viễn của Cộng hoà Áo và ngày này trở thành ngày Quốc 

khánh của Cộng hoà Áo.  
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Tính trung lập này khi đã trở thành một phần bản sắc văn hoá của người Áo đã được đưa ra 

xem xét kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991 và việc Áo gia nhập liên minh châu Âu năm 

1999. Là một quốc gia thịnh vượng Áo đã tham gia đồng tiền chung châu Âu năm 1999. 

3. Đƣờng lối đối ngoại 

Ngay sau khi Hiệp ước quốc gia được ký kết và Áo dành lại hoàn toàn chủ quyền và độc lập 

của minh, Áo đã được kết nạp vào LHQ (tháng 12/1955) và đã có những đóng góp tích cực cho hoạt 

động của tổ chức này. Áo được bầu vào Uỷ ban nhân quyền của LHQ cũng như nhiều Uỷ ban khác và 

thậm chí còn giữ chức chủ tịch luân phiên HĐBA. Từ năm 1971 đến 1981, Ngoại trưởng và sau này là 

Tổng thống Áo Kurt Waldheim đã giữ chức TTK LHQ. Chính sách đối ngoại của Áo dựa trên việc 

tăng cường khả năng hoạt động của LHQ. Chính vì vậy Áo đã gửi rất nhiều quân và chuyên gia quân 

sự và dân sự đến các điểm nóng trên thế giới như Cao nguyên Golan, Bosnia-Herzegovina hoặc 

Kosovo tham gia vào các lực lượng gìn giữ hoà bình, tổng cộng hơn 60.000 người. 

Ngoài ra Áo rất chú trọng đến việc đấu tranh bảo vệ quyền con người, chống khủng bố, bạo 

lực, đói nghèo, bệnh tật, chậm phát triển, bảo vệ trẻ em trong các xung đột vũ trang, bảo vệ quyền trẻ 

em, giáo dục nhân quyền và cấm sử dụng mìn sát thương, nhất là sau vụ khủng bố 11/09/2001. 

Năm 1956, Áo gia nhập Hội đồng Châu Âu và Công ước Châu Âu về quyền con người. Nhiều 

công dân Áo đã giữ các vị trí quan trọng trong Hội đồng Châu Âu như chức Tổng thư ký hoặc chủ tịch 

quốc hội Châu Âu. 

Trong những năm 80, Áo có điều chính chính sách đối ngoại tập trung vào Châu Âu. Sau khi 

chiến tranh lạnh kết thúc, từ vị trí bên rìa Tây Âu, Áo trở thành trung tâm của một Châu Âu mới rộng 

lớn hơn với nhiều đối tác khác nhau. Điều đó được thể hiện qua nỗ lực của Chính phủ Áo gia nhập 

Cộng đồng Châu Âu và thi hành chính sách đối ngoại với các nước láng giềng Balkan. Trong xung đột 

Nam Tư đầu những năm 90, Áo và Đức là hai nước đi đầu trong việc sớm công nhận Croatia và 

Slovenia. Hiện nay, Áo có quan hệ kinh tế, chính trị rất chặt chẽ với các quốc gia thuộc Nam Tư cũ 

cũng như với các nước Trung - Đông Âu. 

Năm 1995, Áo gia nhập đội quân gìn giữ hoà bình của NATO và hoạt động cùng với các quốc 

gia khác tại Kosovo theo nghị quyết của LHQ. Áo tuyên bố chính sách đối ngoại mới của mình là 

chính sáchan ninh và phòng thủ để cùng nhau xây dựng Cộng đồng hoà bình và Cộng đồng phòng thủ 

ở Châu Âu. Ngoài ra, Áo vẫn coi chính sách của LHQ là cột mốc quan trọng trong chính sách đối 

ngoại và an ninh chung của Cộng đồng Châu Âu. 

Những trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Áo hiện nay: 

· Chính sách Châu Âu tích cực (Chính sách đối ngoại và an ninh chung, Chính sách với các 

nước láng giềng của EU, Đối tác khu vực với các nước Trung - Đông Âu) 

· Triển vọng Châu Âu về các nước Đông Nam Âu/ Balkan 
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·  Tăng cường vai trò của LHQ, OSCE và Hội đồng Châu Âu 

·  Đối thoại xuyên Đại Tây dương giữa Hoa Kỳ và EU 

·  Quan hệ đối tác chiến lược EU - Nga 

·  Củng cố quan hệ với các nước Châu Phi, Mỹ La tinh và Châu Á 

·  Gìn giữ hoà bình và ngăn chặn xung đột, đối tác NATO trong gìn giữ hoà bình ở Balkan, 

Trung Cận Đông 

· Nhân quyền và an ninh con người 

· Giải trừ vũ khí hạt nhân và tuân thủ Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân 

· Cấm sử dụng mìn sát thương và bom chùm 

· Chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế 

· Đấu tranh chống tội phạm ma tuý và các loại tội phạm khác 

· Bảo vệ môi trường và đấu tranh chống biến đổi khí hậu 

· Chống đói nghèo 

·  Đối thoại giữa các nền văn minh, văn hoá và tôn giáo 

Từ những năm 90, Áo tăng cường chính sách hợp tác với các nước Châu Á (nhất là Trung 

Quốc, Nhật, Hàn Quốc). Ngoài ra, Áo duy trì quan hệ tốt với các nước Trung Đông (10 % thương mại 

của Áo là với các nước Trung Đông). 

Hiện nay, Áo có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới và tham gia vào nhiều tổ 

chức quốc tế như: Liên Hợp quốc (UN), Tổ chức hợp tác phát triển Châu Âu (OECD), Tổ chức Y tế 

thế giới (WHO), Tổ chức năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên 

Hợp quốc (UNIDO), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), 

Hội nghị của Liên Hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc 

tế (Interpol), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)... 

 Áo là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ các nhiệm kỳ 1973 – 1974, 

1991 - 1992 và 2009 - 2010. Áo được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2011 – 2014 và 

Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2011 – 2015. 

4. Văn hoá xã hội 

 Văn hóa nghệ thuật 

Văn hóa là một đề tải rộng lớn ở Áo: Trong tất cả các thời kỳ đều hình thành nhiều công trình 

xây dựng quan trọng mà trong số đó nhiều công trình thuộc về di sản thế giới của UNESCO. Trong thế 

kỷ 18 và thế kỷ 19 Wien là một trung tâm hàng đầu của cuộc sống âm nhạc, không những chỉ được thể 

hiện trong con số rất nhiều tên tuổi các nhạc sĩ và nhà soạn nhạc gắn bó với đất nước mà còn trong con 
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số lớn các nhà hát opera, nhà hát và nhà hòa nhạc vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, cũng như trong 

những thuyền thống âm nhạc đa dạng như buổi hòa nhạc năm mới hay rất nhiều lễ hội. 

Thêm vào đó là một truyền thống nhà hát lâu đời. Thế nhưng trong lãnh vực ẩm thực Áo cũng 

có một truyền thống rộng lớn, được thể hiện thí dụ như trong văn hóa của các quán cà phê ở Wien hay 

qua nhiều món ăn đặc trưng của đất nước. Năm 2003 thành phố Graz đã là thủ đô văn hóa của châu 

Âu. 

 Âm nhạc 

Âm nhạc cổ điển vẫn có tầm quan trọng cho đến ngày nay trong văn hóa Áo. Nước Áo có 

nhiều nhà soạn nhạc được nhiều người biết đến. Thuộc vào trong số những nhà soạn nhạc nổi tiếng 

nhất, ngoài những người khác, là người con của thành phố Salzburg Wolfgang Amadeus Mozart, 

Joseph Haydn, Franz Schubert, Anton Bruckner, Johann Strauß (cha), người được xem là một trong 

những người sáng lập nên waltz của Wien, và Johann Strauß (con), "vua waltz". 

Những người yêu âm nhạc của thế kỷ 20 cũng biết đến Gustav Mahler, Arnold Schönberg, 

Alban Berg và Anton von Webern. Tiếp nối truyền thống này từ âm nhạc cổ điển là nhiều nhà nhạc 

trưởng dành nhạc nổi tiếng như Erich Kleiber, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Nikolaus 

Harnoncourt hay Franz Welser-Möst. 

Buổi hòa nhạc năm mới của Wiener Philharmoniker nổi tiếng được truyền đi đến 44 quốc gia 

trên thế giới và vì thế vào buổi sáng năm mới ngày 1 tháng 1 đến với gần một tỉ người. 

 Nhà hát 

Đạt nhiều thành công trong lãnh vực nhà hát, ngoài những người khác là Max Reinhardt, Karl 

Farkas, Curd Jürgens, Maximilian Schell, Romy Schneider, Senta Berger, Oskar Werner, O. W. 

Fischer, Otto Schenk, Klaus Maria Brandauer, Martin Kusej. 

 Phim 

Những nhà đạo diễn phim nổi tiếng của Áo là Barbara Albert, Ruth Beckermann, Florian 

Flicker, Robert Dornhelm, Nikolaus Geyrhalter, Michael Glawogger, Wolfgang Glück, Michael 

Haneke, Jessica Hausner, Michael Kreihsl, Fritz Lang, Bady Minck, Franz Novotny, Peter Patzak, Otto 

Preminger, Stefan Ruzowitzky, Anja Salomonowitz, Hubert Sauper, Ulrich Seidl, Götz Spielmann, 

Josef von Sternberg, Erich von Stroheim, Hans Weingartner, Virgil Widrich, Billy Wilder. 

 Văn học 

Thuộc vào trong số những nhà văn nổi tiếng nhất của Áo là Franz Grillparzer, Joseph Roth, 

Johann Nestroy, Robert Musil, Karl Kraus, Friedrich Torberg, Felix Mitterer, Thomas Bernhard và 

Peter Handke, cũng như là nhà văn nữ đã nhận Giải Nobel về hòa bình Bertha von Suttner và nhà văn 

nữ nhận Giải Nobel về văn học năm 2004 Elfriede Jelinek. 
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5. Du lịch 

Đến Áo, du khách có thể chiêm ngưỡng rất nhiều di sản , tham quan cung điện Habsburg lộng 

lẫy ở Vienna, hay cung điện Salzburg rực rỡ và tráng lệ. Đi sâu hơn nữa, du khách sẽ có dịp tìm hiểu 

về thời kỳ đồ đá nổi tiếng, những vết tích của đế chế La Mã và tham dự những lễ hội có từ thời trung 

cổ.  

Nơi đây có những ngọn núi cao ngất trời, những hồ nước xanh thẳm và trong vắt có thể nhìn 

thấy tận đáy, những dòng sông nước chảy liên tục tạo thành một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ bất 

tận kéo dài đến tận chân trời. Nếu bạn muốn leo núi ở Tyrol hay tự mình chinh phục những thử thách ở 

dốc núi Alpen, thậm chí chạy xe đạp và thả dốc tự do ở Danube, lướt nhẹ mái chèo trên con sông Inn... 

thì Áo là điểm đến tuyệt vời cho bạn trải nghiệm những điều ấy.  

Đi khi nào? 

Áo nằm trong vùng khí hậu Trung Âu nên ở miền đông nước Áo có khí hậu mang đậm nét lục 

địa với lượng mưa thấp, mùa hè nắng nóng và mùa đông không quá lạnh. Ở vùng núi Alpen thì ngược 

lại có lượng mưa khá cao, mùa hè ngắng và mùa đông kéo dài. Du khách đến đây nên chuẩn bị trước 

để có thể thích nghi với khí hậu nơi này. Ở Áo có sự phân chia mùa rõ rệt. Mùa hè rơi vào khoảng 

tháng 6 cho đến tháng 8. Những tháng này là tháng nóng nhất và có lượng mưa cao nhất trong năm. 

Mùa đông có thể lạnh nhiều và kéo dài, nhất là vào tháng 12 cho đến tháng 2 hằng năm. Thời tiết vào 

mùa xuân và mùa thu có thể thay đổi nhiều nhưng nhiệt độ cũng khá dễ chịu chứ không quá khắc 

nghiệt.  

Du khách có thể đến viếng thăm Áo vào bất kỳ thời gian nào trong năm nhưng nên nhớ thời tiết 

có thể ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn. Mùa hè thích hợp cho những chuyến đi bộ đường dài, đạp xe 

leo núi hay chèo thuyền ở sông hồ. Có rất nhiều lễ hội được tổ chức xuyên suốt cả năm nhưng lễ hội 

Âm Nhạc lớn nhất lại được tổ chức từ giữa tháng 5 đến tháng 10. 

Nếu muốn tận hưởng không khí ấm áp, du khách nên đến Áo vào tháng 4 cho đến tháng 10 

mặc dù thời tiết vào khoảng thời gian này có thể thay đổi bất thường. Tháng 7 và 8 rơi vào cao điểm 

của mùa du lịch. Có rất nhiều du khách đến đây, giá cả cũng leo thang chóng mặt. Thời điểm này 

không thích hợp để leo núi, nhiều nơi cũng đóng cửa không hoạt động trong thời gian này trong đó 

gồm có nhà hát Opera. Bạn sẽ không có dịp xem dàn đồng ca nam ở Vienna biểu diễn, không thể tham 

quan trường dạy lái xe Tây Ban Nha. Bởi vậy, tháng 6 và tháng 9 là thời điểm tốt nhất cho du khách đi 

tham quan thành phố. Ngoại trừ những điểm trượt tuyết, bạn sẽ thấy những nơi còn lại trong thành phố 

yên tĩnh và vắng vẻ hơn vào mùa đông. Giá cả khách sạn cũng giảm xuống khá nhiều. Mặc dù mùa 

đông khá lạnh nhưng cũng rất tuyệt nếu đi du lịch vào thời điểm này. Đỉnh điểm của mùa đông rơi vào 

giữa tháng 12 cho đến cuối tháng 3. Trong khoảng thời gian này có lễ Giáng Sinh và Tết dương lịch. 

Những resort ở dãy núi Alpen rất vắng vẻ, thậm chí sẽ đóng cửa cho từ cuối tháng 4 cho đến giữa 

tháng 6, và tháng 11 cho đến đầu tháng 12.  
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Đến, đi lại bằng gì? 

Vienna là sân bay quốc tế ở Áo, các chuyến bay từ quốc gia khác thường đáp xuống sân bay 

này. Tuy nhiênsân bay Graz, Linz, Klagenfurt, Salzburg và Innsbruck cũng đón những chuyến bay 

quốc tế khác bởi bay đến những nơi này sẽ rẻ hơn nhiều so với bay đến thủ đô Vienna. Đặc biệt là sân 

bay Letisko ở Slovakia chỉ cáchVienna khoảng 60 km. Hiện nay ở Việt Nam chưa có chuyến bay 

thẳng đến Áo. Du khách có thể đi máy bay của hãng France Airlines để đến Paris rồi từ đó đón chuyến 

bay đến sân bay Vienna ở Áo.  

Hệ thống giao thông công cộtng ở Áo phát triển rất cao. Nhìn chung giao thông ở đây tốt, tất cả 

những thông tin cần thiết đều được viết bằng tiếng Anh. Ở đây có những chuyến xe buýt và xe lửa hoạt 

động đều đặn và rất đúng giờ. Vì thế bạn có thể đi lại bằng những phương tiện này mà không lo bị trễ 

nãi, ảnh hướng đến kế hoạch công việc.  

Công ty đường sắt chính ở Áo là Osterreiche Bundesbahn có hệ thống đường sắt rộng lớn. Ở 

Áo có nhiều hãng đường sắt hoạt động và hỗ trợ cho nhau. Nếu hãng này bị trục trặc không hoạt động 

được thì hãng khác sẽ đưa tài của mình vào hoạt động thay thế. Du khách có thể tham khảo thời gian 

của mỗi tuyến và giá cả xe buýt cũng như xe lửa ở website www.oebb.at  

Đi xe đạp cũng là một hoạt động rất thú vị ở Áo. Hầu hết ở những điểm du lịch đều có những 

quyển sách thông tin về những tuyến đường ở vùng đó. Đặc biệt nơi này có những tuyến đường dành 

riêng cho xe đạp không chỉ ở vùng quê mà ngay cả ở thành phố. Ở những thành phố lớn đều có điểm 

cho thuê xe đạp. Ở nhiều nơi, đạp xe là một thú vui tiêu khiển của người dân nơi này chẳng hạn 

như Wachau ở vùng Lower và Neusiedler See ởBurgenland. Hầu hết những thị trấn nhỏ và các nhà ga 

cũng đều có những điểm cho thuê xe như thế.  

Ở sông Danube có phục vụ thuyền đi từ Vienna đến vùng Lower và Upper ở Áo. Tuy nhiên lại 

chạy khá chậm, thích hợp để đi ngắm cảnh hơn là để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.  

Hệ thống xe buýt ở đây hỗ trợ mật thiết cho hệ thống xe lửa, rất hữu dụng để đi lại trong vùng. 

Những tuyến xe buýt khá tốt, và thường đỗ ở ngoài nhà ga xe lửa.  

Nếu bạn đi du lịch thì nên đi trong tuần bởi vào ngày thứ 7 và Chủ nhật bạn sẽ khó đón được xe 

buýt. Xe buýt sẽ ít hoạt động vào thứ 7, và thường nghỉ vào ngày chủ nhật.  

Đi những đâu? 

Đến Áo, du khách có thể đến thủ đô Vienna - thành phố lịch sử nổi tiếng châu Âu nằm trong 

lòng chảo Viennadưới chân núi phía Bắc dãy Alpen. Nơi đây có dòng sông Danube trong xanh êm 

đềm chảy qua thành phố. Khu rừng Vienna xanh tươi bao bọc thành phố khiến nơi đây trở thành một 

nơi lý tưởng tạo cảm hứng sáng tác cho các nghệ sỹ. Đặc biệt là về âm nhạc, với nhiều giai điệu được 

bắt nguồn từ đây, khiến Vienna nổi tiếng thế giới với cái tên dễ thương "Thủ đô của thế giới âm nhạc", 

và thêm vào đó là một truyền thống nhà hát lâu đời. Có lẽ chính vì thế mà ở đây có rất nhiều đường, 
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công viên, nhà hát, nhà hội nghị mang tên các nhạc sỹ. Dạo một vòng trên đường lúc nào bạn cũng 

nghe thấy âm vang của những bản nhạc, những bài hát du dương. Du khách có thể tham quan Nhà thờ 

lớn Stephansdom, các quán rượu nho Heurigenschenken và hòa mình vào bầu không khí nhạc 

Waltz lãng mạn. 

 

Khu trung tâm thành phố - quận 1 là khu phố cổ, nơi đây chứa nhiều di tích lịch sử nhất như 

các nhà thờ, hoàng cung và con đường vòng đai nổi tiếng Ringstrasse bao quanh khu phố cổ. Ðại lộ 

vòng đai Ringstrasse được xây trên khu đất ngày xưa là tường thành thời trung cổ bảo vệ cho thành 

phố cổ Vienna. Trên con đường này, du khách có dịp chiêm ngưỡng tất cả 12 kiến trúc to lớn như Kịch 

Viện Quốc Gia (State Opera House), Tòa Thị Chính, Tòa Nhà Chứng Khoán (Stock Exchange), 

Trường Ðại Học, Hí Viện (Burgtheater), tòa Nhà Quốc Hội (Parliament) và hai Viện Bảo Tàng. Quận 

1 không chỉ là trung tâm lịch sử, văn hóa của thành phố mà còn là nơi thanh lịch, vật giá đắt nhất với 

những khu mua sắm sang trọng, những khách sạn đắt tiền và những nhà hàng với thực đơn nhiều nước 

trên thế giới. Tiệm Stadtbeisl trong khu Old Town bán đủ các món ăn và bánh của dân Áo. 

Từ Vienna đi về hướng Tây theo đại lộ Wiener-Bundesstrasse sẽ đến vùng ngoại ô thành phố . 

Du khách có thể tham quan khu hoàng cung mùa hè Schonbrunn Palace. Đây là nơi mà hoàng đế nước 

Pháp Napoléon đã từng ngự trị đây từ 1806 đến 1809. Thời ấy cung điện mùa hè Schonbrunn Palace 

được sơn màu vàng, có đến 2,000 căn phòng, có nhà nguyện và rạp hát riêng cũng như sở thú thành lập 

năm 1752 được xem là sở thú đầu tiên trên thế giới.  

Ngoài ra du khách còn có thể đến thăm là thành phố Salzburg - nơi sinh của thiên tài âm 

nhạc Mozart. Nơi đây có những dòng sông xanh biếc, uốn lượn chia thành phố thành 2 khu : một bên 

là khu nhà dân, một bên là lâu đài trên núi, khu trung tâm, nhà thờ. Những ngôi nhà cổ kính, không khí 

mát lạnh và những nụ cười thân thiện của người dân sẽ giúp bạn có những giây phút thư giãn thật sự. 
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Đặc biệt trong mùa đông dù ngày hay đêm, bạn sẽ được ngắm vẻ đẹp lung linh của Salzburg trong 

tuyết trắng. 

Thành phố Innsbruck , thủ phủ của Tirol , được bao bọc bởi núi Alpen và sông Donau với vùng 

trồng nho Wachaucũng là một địa danh nổi tiếng với sự kết hợp hài hoà giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và 

những khu đô thị sầm uất. 

Ở phía tây nước Áo là hồ Bodensee, phía đông là hồ Neusiedler See. Nổi tiếng nhiều nhất ở Áo 

là vùng trượt tuyết và leo núi ở núi Alpen, các hồ trên núi các sự kiện văn hóa như Lễ hội Salzburg và 

Lễ hội Bregenz. 

Viện bảo tàng Ars Electronica Center ở Linz là một điểm phải đến cho những du khách thích 

nghệ thuật số. Bắt đầu từ năm 1979 trung tâm này tổ chức lễ hội Electronica Festival và tổ chức trao 

giải Prix Ars Electronica, giải thưởng có giá trị cao nhất của thế giới về nghệ thuật trên máy tính. 

 

 

Mua sắm, giá cả 

Áo cũng là một trong những thành viên của liên minh Châu Âu. Chính vì vậy đồng tiền được 

sử dụng ở Áo là đồng Euro giống như nhiều nước Châu Âu khác. 

Để đổi tiền, du khách nên đến ngân hàng để có được tỉ giá tốt nhất. Tuy nhiên ngân hàng ở Áo 

hoạt động rất hạn chế. Từ thứ 2 đến thứ 6 mở làm việc từ 9 giờ sáng đến chiều. Nhiều ngân hàng bắt 

đầu làm việc từ 2 – 3 giờ chiều. Vào thứ 7 và chủ nhật thì hầu hết các ngân hàng đều đóng cửa. Ngoài 

ra bạn có thể đổi tiền ở những điểm thu đổi gần sân bay, các nhà ga lớn. Những điểm này hoạt động 

liên tục trong tuần, và đóng cửa rất trễ. Tuy nhiên đổi ở đây giá không được cao như ở ngân hàng. 

Ngoài ra cách tốt nhất là bạn có thể rút tiền từ hệ thống ATM có mặt rộng rãi ở những thành phố lớn. 

Thẻ Visa và Master được chấp nhận ở Áo.  
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Nhìn chung giá cả ở Áo không hề rẻ so với những khách du lịch Việt Nam. Đặc biệt 

ở Salzburg, Vienna, Salzkammergut, Wachau thì giá cả cao hơn những vùng khác rất nhiều bởi đây là 

những điểm du lịch nổi tiếng có nhiều du khách nước ngoài. Khi mua sắm ở đây bạn sẽ phải chịu thuế 

đến 20% giá trị món hàng.  

6. Con ngƣời 

Dân số: 8,665,550 người (ước tính 7/2015) 

Tuổi thọ: 81,39 tuổi (2015) 

Bình đẳng nam nữ 

Quyền bình đẳng nam nữ được ghi trong Hiếp pháp Áo. Những trường hợp ngoại lệ hình thành 

trong lịch sử là nghĩa vụ quân sự cho phái nam và quy định về nghỉ hưu. Hiện nay phụ nữ Áo còn được 

phép về hưu sớm hơn phái nam 5 năm (trường hợp ngoại lệ: nhân viên nhà nước). Vì việc này trái với 

quy định cơ bản của Liên minh châu Âu nên theo quy định được ghi trong hiến pháp, độ tuổi về hưu 

của phụ nữ sẽ được từng bước nâng lên ngang bằng với nam giới trong năm 2027. 

Trong gần như tất cả các lĩnh vực, tiền lương trung bình của người phụ nữ đều thấp hơn nam 

giới (ngoại lệ: nhân viên nhà nước). Điều này về một mặt là do quyền bình đẳng không được thực hiện 

một cách triệt để trong thực tế và mặt khác là do nhiều người phụ nữ làm việc ít giờ hơn và vì thế gần 

như không có khả năng vươn lên trong sự nghiệp. Các vị trí lãnh đạo phần lớn là do nam giới nắm giữ. 

Chính phủ Áo đã có rất nhiều biện pháp khuyến khích phụ nữ. Nếu như trình độ nghiệp vụ 

tương đương nhau người phụ nữ sẽ được ưu tiên lựa chọn cho các việc làm trong cơ quan nhà nước – 

mặc dù tỉ lệ thất nghiệp của nam giới cao hơn. Thế nhưng những biện pháp này không mang lại tác 

dụng cao trong thực tế. Con số chính thức của người thất nghiệp trong nước Áo năm 2004 bao gồm 2/3 

nam giới và 1/3 phụ nữ. 

Quyền con ngƣời 

Trong những năm vừa qua đã có một vài vụ hành hung của cảnh sát đối với người có nguồn 

gốc từ châu Phi gây xôn xao trong dư luận. Hai trong số các vụ này, Marcus Omofuma và Seibane 

Wague, đã dẫn đến tử vong. Các tổ chức bảo vệ quyền con người như Amnesty International đã phản 

đối cách xử phạt nhẹ dành cho những người phạm tội vẫn được tiếp tục phục vụ trong ngành cảnh sát. 

Về quyền tự do ngôn luận, tòa án Áo trong những năm vừa qua đã có nhiều phán quyết dành 

cho nhà báo không đứng vững trước Tòa án châu Âu. Tòa án Áo đã bị chê trách rằng trong việc cân 

nhắc giữa quyền của một chính trị gia (bị xúc phạm) và quyền tự do ngôn luận trong truyền thông đại 

chúng tòa đã không chú ý đến quyền tự do ngôn luận một cách đầy đủ.  

 

http://www.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/salzburg/huong-dan-du-lich.html
http://www.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/vienna/huong-dan-du-lich.html
http://www.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/wachau/huong-dan-du-lich.html
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II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Tổng quan 

- Áo là nước công nghiệp phát triển với phúc lợi xã hội cao. Năm 2015 tăng trưởng kinh tế đạt 

0,8%, GDP đạt 403,8 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 47.500 USD/năm, lạm phát 0,9%. Áo có 

thế mạnh về các ngành công nghiệp như luyện kim, cơ khí chế tạo, chế biến gỗ, điện tử, dệt, may mặc, 

sứ thuỷ tinh (chiếm 30,4%) và các ngành dịch vụ như ngân hàng, bảo hiểm (chiếm 67,8%).   

- Kinh tế của Áo phụ thuộc rất lớn vào ngoại thương, chủ yếu giao thương với các nước Châu 

Âu, đặc biệt với Đức. 

- Tỷ lệ thất nghiệp 5,8% (năm 2015). 

- Kể từ đầu 2009 nền kinh tế Áo gặp một số khó khăn do giá nhiên liệu và lương thực tăng cao, 

đồng EURO mạnh lên và bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của thị trường tài chính quốc tế. 

- Về thương mại, Áo chủ yếu xuất khẩu máy móc, động cơ mô tơ, hoá chất, thép, giấy, thực 

phẩm… nhập khẩu máy móc, hoá chất, hàng kim khí, xăng dầu, thực phẩm… Thị trường chính của Áo 

bao gồm Đức 30.2%, Mỹ 6.9%, Ý 6.4%, Thụy Sĩ 5.5%, Pháp 4.2% (2014) 

- Một số công ty và tập đoàn lớn của Áo: Tập đoàn hóa chất OMV, Tập đoàn Bưu chính viễn 

thông Áo, Tập đoàn BML, Tập đoàn Siemens Áo... 

Áo với nền kinh tế thị trường phát triển và mức sống cao, có quan hệ chặt chẽ với các nền kinh 

tế EU khác, đặc biệt là Đức. Là thành viên của EU, Áo đã thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài từ 

các nước trong khu vực. Sau một vài năm nhu cầu ổn định của nước ngoài đối với hàng xuất khẩu của 

Áo và tăng trưởng việc làm cao, khủng hoảng tài chính và sự suy thoái toàn cầu năm 2008 đã ảnh 

hưởng tiêu cực đến nền kinh tế cho đến quý 3 năm 2009. GDP của Áo giảm 3,5% năm 2009, tuy nhiên 

đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại trong giai đoạn năm 2010 - 2012. Tốc độ tăng trưởng giảm xuống 

dưới 1% năm 2013 – 2014. Tỷ lệ thất nghiệp không tăng mạnh như các quốc gia ở châu Âu, do chính 

phủ trợ cấp để giảm giờ làm và điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giữ người lao động. ác 

biện pháp ổn định, kích thích chi tiêu, và một cuộc cải cách thuế thu nhập đã đẩy mức thâm hụt ngân 

sách xuống còn 4,5% trong năm 2010. Trong năm 2012, Quốc hội Áo đã thông qua gói thắt lưng buộc 

bụng bao gồm một hỗn hợp của việc cắt giảm chi phí và các khoản thu mới sẽ mang lại sự cân bằng tài 

chính công bằng năm 2016. Thâm hụt đã giảm dần xuống còn 1,5% GDP vào năm 2014 như là một kết 

quả của các biện pháp. Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế của năm 2008 gây ra những khó khăn cho 

các ngân hàng lớn nhất của Áo có mở rộng hoạt động ở miền Trung, Tây và Đông Nam Âu phải đối 

mặt với những tổn thất lớn. Chính phủ hỗ trợ ngân hàng - bao gồm trong một số trường hợp, quốc hữu 

- để hỗ trợ tổng cầu và ổn định hệ thống ngân hàng. Vị thế tài chính của Áo  được đánh giá tốt hơn so 

với các nước khu vực đồng euro khác, nhưng nó cũng phải đối mặt với rủi ro bên ngoài, chẳng hạn như 

các ngân hàng của Áo  vẫn tiếp tục hướng đến khu vực Trung và Đông Âu, cũng như những bất ổn 

chính trị và kinh tế do cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu. Năm 2011, chính phủ đã cố gắng để có được  
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sửa đổi hiến pháp hạn chế nợ công trên 60% GDP vào năm 2020, nhưng nó đã không được quốc hội 

thông qua. 

Nền kinh tế Áo hưởng lợi nhiều từ những mối quan hệ thương mại với các quốc gia thuộc trung 

tâm, phía đông và đông nam châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. Tuy nhiên 

những lĩnh vực này rất dễ bị tác động do những bất ổn gần đây. Một số ngân hàng lớn nhất của quốc 

gia đã yêu cầu chính phủ hỗ trợ - ví dụ quốc hữu hoá để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ hay tác động dây 

truyền của khu vực. Trong thời gian tới đây tất cả các ngân hàng lớn của Áo cần bổ sung vốn. Cho dù 

triển vọng kinh tế toàn cầu đã sáng sủa hơn, Áo vẫn cần tiếp tục cải cách, tập trung vào lĩnh vực dựa 

vào tri thức và khuyến khích sự linh hoạt về lao động và việc tham gia vào lực lượng lao động nhằm 

bù đắp tỷ lệ thất nghiệp ra tăng và tình trạng dân số già đi cũng như tỷ lệ sinh quá thấp. 

2. Các ngành kinh tế mũi nhọn: 

 Nông nghiệp và lâm nghiệp 

Khoảng 85 % diện tích Áo được sử dụng trong nông nghiệp (45 %) và lâm nghiệp (40 %). 

Nông nghiệp Áo có cơ cấu rất nhỏ và đang cố gắng chuyên môn hóa vào các sản phẩm có chất lượng 

cao vì áp lực cạnh tranh đã tiếp tục tăng từ khi Liên minh châu Âu được mở rộng. Người nông dân Áo 

tăng cường sản xuất theo cách nông nghiệp sạch (nông nghiệp sinh học, không dùng hóa chất, phân 

bón hóa học...). Với tỷ lệ vào khoảng 10 %, Áo có tỷ lệ các cơ sở sản xuất nông nghiệp sạch cao nhất 

trong Liên minh châu Âu. 

Rượu vang là một sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu quan trọng của Áo. Nước nhập khẩu chính, 

bên cạnh Thụy Sỹ và Hoa Kỳ, là nước Đức, chiếm 2/3 tổng lượng. 

Nhờ vào diện tích rừng lớn mà lâm nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng, cung cấp nguyên liệu 

cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và công nghiệp giấy. Gỗ là nguyên liệu cũng được xuất khẩu, đặc 

biệt là đi đến vùng Nam Âu.  

Ngược lại, săn bắn và ngư nghiệp tương đối không quan trọng và thường chỉ hoạt động cho thị 

trường trong nước hay chỉ là thú tiêu khiển. 

 Công nghiệp 

Áo có một nền công nghiệp hiện đại và năng suất cao. Công nghiệp khu vực quốc gia phần lớn 

đã được tư nhân hóa (OMV AG, Voestalpine AG, VA Technologie AG, Steyr Daimler Puch 

AG, Austria Metall AG). Stey-Daimler-Puch được bán cho tập đoàn Magna, VA Tech cho Siemens 

AG và Jenbacher Werke cho General Electric. 

 Dịch vụ 

Dịch vụ chiếm phần lớn nhất trong kinh tế Áo, đặc biệt là do ngành du lịch, thương 

mại và ngân hàng đóng góp. Cho đến ngày nay ngân hàng Áo vẫn còn hưởng ưu thế từ luật bảo vệ bí 

http://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=OMV_AG&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Voestalpine_AG&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=VA_Technologie_AG&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Steyr_Daimler_Puch_AG&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Steyr_Daimler_Puch_AG&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Austria_Metall_AG&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Magna&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
http://vi.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
http://vi.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
http://vi.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng
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mật ngân hàng rất nghiêm khắc của Áo. Sau khi gia nhập Liên minh châu Âu, tính vô danh của tài 

khoản tuy bị hủy bỏ nhưng các cơ quan nhà nước chỉ được phép kiểm tra tài khoản khi có lệnh của tòa. 

3. Các chỉ số kinh tế 

 

 2012 2013 2014 2015 

GDP (ppp) - (tỷ $) 382  399,3 400,7 403,8 

Tăng trƣởng GDP 0,9% 0,3%  0,4% 0,8% 

GDP theo đầu ngƣời ($) 45.100 46.900 47.100 47.500 

GDP theo ngành (2015) Nông nghiệp: 1,4% -  Công nghiệp: 27,9% - Dịch vụ: 70,7% 

Lực lƣợng lao động (ngƣời) 3,663 triệu 3,737 triệu 3,778 triệu 3,448 triệu 

Tỷ lệ thất nghiệp 4,4% 4,9% 5,6% 5,8% 

Tỷ lệ lạm phát 2,6%  2,1%  1,5% 0,9% 

Mặt hàng nông nghiệp Ngũ cốc, khoai tây, rượu vang, hoa quả, sản phẩm bơ sữa, gia 

súc, lợn, gia cầm, gỗ  

Các ngành công nghiệp Xây dựng, máy móc thiết bị, xe hơi, thực phẩm, luyện kim, hóa 

chất, công nghiệp gỗ, giấy, vỏ hộp, thiết bị viễn thông, du lịch 

Tăng trƣởng công nghiệp   1,8% 1,1% 

Kim ngạch xuất khẩu (tỷ $) 173,6 164,1 164,3 141,4 

Mặt hàng chính Máy móc thiết bị, động cơ xe máy và thiết bị, giấy và vỏ hộp, 

sản phẩm kim loại, sắt thép, dệt may, hàng thực phẩm   

Bạn hàng xuất khẩu chính 

Germany 30.2%, US 6.9%, Italy 6.4%, Switzerland 5.5%, 

France 4.2% (2014) 

Kim ngạch nhập khẩu (tỷ $) 183,3 165,2 167,5 139,8 

Mặt hàng chính Máy móc thiết bị, động cơ xe máy,  hóa chất, sản phẩm kim 

loại, dầu và sản phẩm dầu, thực phẩm 

Bạn hàng nhập khẩu chính 
Germany 37%, Italy 6.2%, China 5.9%, Switzerland 5.4%, US 

4.1%, Czech Republic 4.2% (2014) 

 

III. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM 

- Ngày 01/12/1972 Việt Nam và Áo thiết lập quan hệ Ngoại giao. 

- Tháng 7/1991 Việt Nam mở Đại sứ quán thường trú tại Áo. 

- Ngày 21/9/1998 Áo mở Đại sứ quán thường trú tại Việt Nam. 

1. Các chuyến thăm cao cấp gần đây 

Phía Áo: Tổng thống Liên bang Thomas Klestil tháng 3/1995; Chủ tịch Quốc hội Liên bang 

Heinz Fischer (nay là Tổng thống Liên bang) tháng 4/1997; Thủ tướng Liên bang Wolfgang Schuessel 

dự Hội nghị ASEM 5 tại Hà Nội tháng 10/2004; Chủ  tịch Hội đồng Liên bang Sissy Roth-Halvax 

tháng 5/2006. Tổng thống Áo tháng 5/2012. 

Phía Việt Nam: Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức tháng 4/1998; Phó Chủ tịch Quốc hội 

Mai Thúc Lân tháng 5/2002; Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tháng 9/2005; Chủ tịch nước Nguyễn 

Minh Triết tháng 6/2008; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tháng 2/2009; Phó Chủ tịch Quốc hội 
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Nguyễn Đức Kiên tháng 4/2010; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm tháng 6/2011; Phó Thủ 

tướng Nguyễn Thiện Nhân tháng 12/2011. 

Năm 1972, khi chiến tranh ở Việt Nam còn chưa kết thúc, Áo là một trong những nước phương 

Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Nhiều người dân Áo đã xuống đường tuần 

hành ủng hộ Việt Nam. Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hệ hai nước 

không ngừng phát triển. Đỉnh cao trong quan hệ là chuyến thăm Áo cấp Nhà nước của Chủ tịch nước 

Nguyễn Minh Triết tháng 6/2008, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Bạn ủng hộ ta ứng cử 

vào HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. Ta ủng hộ Bạn ứng cử HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2009-2010. 

 Năm 2009, Áo và Việt Nam cùng là Uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ. Trong thời gian đó, 

ta và Áo đã phối hợp ủng hộ nhau trên một số vấn đề quan tâm chung, đặc biệt trong việc tổ chức các 

phiên thảo luận mở "Trẻ em trong xung đột vũ trang", "Phụ nữ, hoà bình và an ninh" nhân dịp ta làm 

Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ trong các tháng 7/2008 và 10/2009 và "Bảo vệ thường dân trong 

xung đột vũ trang" nhân dịp Áo là Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 11/2009. 

2. Cộng đồng ngƣời Việt Nam tại Áo 

Cộng đồng người Việt Nam ở Áo hiện có khoảng 4.000 người, hình thành từ sau năm 1975 và 

phát triển những năm 1990. Cộng đồng người Việt tại Áo chủ yếu tập trung vào kinh doanh, làm ăn 

chăm chỉ, không vi phạm pháp luật nước sở tại và ít quan tâm tới chính trị. Thành phần cộng đồng 

người Việt tại Áo tuy phức tạp nhưng ổn định, không có các tổ chức hoạt động chống đối Việt Nam. 

Trước đây một số người có thái độ thù địch với ta nhưng nay đã dần thay đổi thái độ, thể hiện thân 

thiện với Đại sứ quán và trong nước. 

IV. QUAN HỆ KINH TẾ VỚI VIỆT NAM 

1. Hợp tác thƣơng mại 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Áo được thiết lập từ những năm 1970. Thương mại song 

phương giữa hai nước những năm gần đây có phát triển nhưng còn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng 

của hai nước. Các mặt hàng ta xuất sang Áo là giầy dép, máy vi tính, hàng dệt may, linh kiện điện tử, 

túi xách ... và nhập từ Áo máy móc thiết bị, phụ tùng, dược phẩm, sản phẩm từ sắt thép, nguyên phụ 

liệu dược phẩn, sắt thép các loại.  

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam - Áo - Đơn vị 1.000 USD 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VN 

xuất 
103.386 144.022 461.537 1.065.231 1.905.285 2.159.810 2.180.847 

VN 

nhập 
153.438 123.397 165.363 157.468 197.764 225.917 412.464 

Kim 

ngạch 

XNK 

256.824 267.419 626.900 1.222.699 2.103.049 2.385.727 2.593.311 

(Nguồn Tổng Cục Hải quan) 
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Top 5 - Mặt hàng XNK (2015) - Đơn vị: USD 

Mặt hàng xuất khẩu  Mặt hàng nhập khẩu  

Điện thoại các loại và linh kiện 1.714.124.105 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, 

phụ tùng khác 

144.062.076 

Giày dép các loại 32.557.102 Thức ăn gia súc và nguyên 

liệu 

126.528.398 

Hàng dệt, may 20.145.038 Dược phẩm 43.066.636 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ 

tùng khác 

18.461.010 Nguyên phụ liệu dược phẩm 12.278.843 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, 

giày 

5.224.288 Sắt thép các loại 7.060.953 

(Nguồn Tổng Cục Hải quan) 

 

2. Hợp tác đầu tƣ 

- Đến tháng 3 năm 2015, Áo có 21 dự án còn hiệu lực đang đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu 

tư 94,17 triệu USD, đứng thứ 41 trong tổng số 101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Các 

dự án của Áo thuộc loại vừa và nhỏ, tập trung chủ yếu trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, dịch 

vụ lưu trú và ăn uống, nghệ thuật và giải trí. 

- Nguyên nhân hạn chế quan hệ kinh tế Áo - Việt: Hướng ưu tiên đối ngoại cũng như kinh tế đối 

ngoại của Áo là Khu vực EU, các nước láng giềng Trung Đông Âu như Hungari, Ba Lan, Slovakia, 

Slovenia.... Nền kinh tế Áo phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của các bạn hàng chính ở Châu Âu như Đức, 

Ý, Thụy Sĩ. 85% khối lượng hàng xuất khẩu của Áo tập trung ở thị trường Châu Âu. Khả năng cạnh 

tranh của các công ty Áo so với các công ty cùng ngạch yếu hơn do chi phí sản xuất của Áo cao hơn. 

- Năm 1995, hai nước thoả thuận thành lập Tổ công tác hỗn hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác 

giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Tháng 8/2010 Áo đã chính thức đồng ý 

nâng cấp lên thành Uỷ ban hỗn hợp liên Chính phủ cấp Thứ trưởng. 

3. Hợp tác trong các lĩnh vực khác 

* Hợp tác phát triển : 

- Viện trợ phát triển (ODA) của Áo thực chất là một hình thức tín dụng hỗ trợ xuất khẩu, theo đó 

các nước nhận ODA phải mua thiết bị của Áo thông qua một công ty Áo. Áo chủ yếu cung cấp cho ta 

tín dụng có mức độ ưu đãi không cao. Tại Biên bản thảo luận Việt - Áo về tăng cường hợp tác thương 

mại và tài chính năm 1998, phía Áo cam kết yếu tố không hoàn lại cho các dự án Áo tài trợ đạt ít nhất 

35%. Tín dụng ưu đãi của Áo đang được sử dụng để thực hiện các dự án trong các lĩnh vực như giao 

thông đường sắt, trang thiết bị y tế, phòng cháy chữa cháy, đào tạo nghề (khoảng 15 dự án với tổng 

vốn khoảng gần 200 triệu Euro). Nhìn chung, các dự án ODA Áo triển khai tương đối nhanh do đã xác 

định nhà cung cấp từ khâu chuẩn bị dự án. 

- Viện trợ không hoàn lại của Áo mới chỉ tập trung vào hai dự án (Dự án "Phục hồi máy kéo" trị 

giá 1,06 triệu US$, nhằm mục đích khôi phục 1.500 máy kéo được nhập từ Áo năm 1980 và Dự án 
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"Nghiên cứu phát triển công nghệ sau thu hoạch lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long" trị giá 575.000 

EURO). Cả hai dự án này đã kết thúc năm 1997. 

(Cam kết ODA) 

Đơn vị: triệu USD 

* Hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch : 

-  Quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Áo có những bước phát triển tích cực. Năm 2006, 

Nhạc viện Hà Nội phối hợp với Nhà hát Opera Áo tổ chức dàn dựng và biểu diễn tại Hà Nội vở opera 

“Cây sáo thần” của Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo Mozart. Tuy nhiên, hai nước chưa ký kết Hiệp định 

hợp tác văn hóa, nên việc trao đổi các đoàn văn hóa nghệ thuật và tổ chức các sự kiện văn hoá tại mỗi 

nước còn hạn chế. 

- Về giáo dục, thông qua Chương trình hợp tác ASEA-UNINET, hàng năm Áo cung cấp cho Việt 

Nam khoảng 20 học bổng đào tạo sau đại học. Ngoài ra, Đại sứ quán Áo tại Hà Nội hỗ trợ một số tài 

liệu, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho các trường đại học có  đào tạo tiếng Đức tại Hà 

Nội. Hiện nay có 7 trường Đại học ở Việt Nam đã ký thoả thuận hợp tác với các trường Đại học của 

Áo. Năm 2008, Áo đã dành 600.000 Euro cung cấp học bổng cho gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh 

Việt Nam sang học tập tại Áo, trong đó hơn một nửa là nữ. Các ngành học của sinh viên Việt Nam là 

Công nghệ sinh học - thực phẩm, quản lý du lịch, khoa học tự nhiên và âm nhạc. 

-  Về du lịch, số lượng khách du lịch Áo vào Việt Nam chưa nhiều. Nguyên nhân chính là vì người 

Áo còn ít biết về Việt Nam. Hiện Phòng Kinh tế Áo (WKO) đang phối hợp cùng với phía Việt Nam để 

tổ chức các hội chợ, hội thảo quảng bá du lịch ở Việt Nam. 

* Triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nƣớc 

Hiện nay, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục  chưa tương xứng với 

tiềm năng của hai bên. Chuyến thăm Áo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 6/2008 thành 

công tốt đẹp với nhiều thoả thuận quan trọng, tạo tiền đề cho hợp tác kinh tế giữa hai nước tiến xa hơn. 

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký kết trong chuyến thăm của Chủ tịch nước đã có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2010 tạo khung pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp làm ăn. Cơ chế hợp tác quan 

trọng nhất giữa hai nước hiện nay là Uỷ ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại Việt Nam – Áo (được 

nâng cấp từ Tổ công tác hỗn hợp liên chính phủ vào tháng 12/2010). Cuộc họp Tổ công tác hỗn hợp 

liên chính phủ diễn ra lần cuối cùng vào tháng 3/2010. Tại phiên họp, hai bên đã thống nhất được 

nhiều biện pháp quan trọng để thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư, giáo dục giữa hai nước. Cụ thể 

là: 

Nhà tài trợ 2009 2010 2011 2012 2013 So sánh 

2012/2011 (%) 

So sánh 

2013/2012 (%) 

Áo 5,86 123,57 26,6 152,51 18 473,35 - 88% 
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· Duy trì các cuộc họp của Uỷ ban hỗn hợp, lần tiếp theo sẽ họp vào năm 2011 ở Vienna. 

· VCCI phối hợp với Phòng Kinh tế Áo (WKO) tổ chức những hội thảo cung cấp cho các doanh 

nghiệp hai nước các thông tin về kinh tế, pháp luật của mỗi nước.  

* Các hiệp định đã ký giữa hai nƣớc: 

- Hiệp định thương mại và thanh toán 1980 

- Hiệp định xử lý nợ của Việt Nam đối với Áo 1994 

- Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam – Áo 1995 

- Thỏa thuận thành lập nhóm hỗn hợp để thúc đẩy   quan hệ thương          

mại 

1995 

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư 1995 

- Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực đường sắt 1995 

- Hiệp định hợp tác y tế 1995 

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 2008 

- Hiệp định công nhận văn bằng đại học của nhau 2008 

V. HỢP TÁC VỚI VCCI 

1. Thỏa thuận hợp tác đã ký kết 

- Thỏa thuận hợp tác với WKO (Phòng Kinh tế Liên bang Áo) (5/2012) 

2. Hoạt động đã triển khai 

- Tháng 11/2005 VCCI đã chủ trì tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng do Phó Chủ tịch Trần Thị 

Thuỷ dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc của Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa tại Bulgaria và 

Công hoà Áo. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, một số doanh nghiệp Việt Nam đã có chương trình 

làm việc với các đối tác Áo.  

 - Tháng 6/2008 - Tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm 

chính thức Áo, Nauy và Hy Lạp 

- Ngày 29/05/2012, tại Hà Nội, phối hợp với Phòng Kinh tế Liên bang Áo (WKO), Đại sứ quán 

CH Áo tại Việt Nam, tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Áo nhân chuyến thăm chính thức 

Việt Nam của Tổng thống Áo và đoàn doanh nghiệp tháp tùng gồm hơn 50 doanh nghiệp hoạt động 

trong các lĩnh vực : máy móc thiết bị, tài chính - ngân hàng, an ninh - y tế - sức khỏe, du lịch, nhà 

hàng, tư vấn - đào tạo, môi trường- xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, nhà máy thủy điện, thời trang, 

casino, giao thông công cộng, đường sắt, dịch vụ giao nhận – kho vận, thương mại tổng hợp… Sự kiện 

đã thu hút được sự quan tâm tham gia của gần 200 doanh nghiệp hai bên. Tại đây, 8 thỏa thuận hợp tác 

đã được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước.. Nhân chuyến thăm này, VCCI đã thực hiện ký kết Thỏa 

thuận hợp tác với WKO tại Phủ Chủ tịch, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Chính phủ hai nước.  
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- Thực hiện thỏa thuận hợp tác với WKO, VCCI đã phối hợp với WKO và ĐSQ Áo tổ chức  

+ Ngày 13/3/2013, tổ chức sự kiện Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – CH Áo thu hút được sự quan 

tâm đông đảo của doanh nghiệp hai bên. 

+ Năm 2014, tổ chức Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Áo tại Hà Nội (29/9), tại TP Hồ Chí Minh 

(1/10).  

VI. THÔNG TIN HỮU ÍCH 

1. Địa chỉ hữu ích 

Đơn vị - Địa chỉ Tel/Fax Email/Website 

Việt Nam 

Ban Quan hệ quốc tế, VCCI 

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

T: 84-4-35742022 máy 

lẻ 203 

chaultm@vcci.com.vn  

www.vcci.com.vn  

Đại sứ quán Áo tại Việt Nam 

53 Quang Trung, Prime Center, tầng 8, Hn 

T: 84-4-39433050 

F: 84-4-39433055 

austriacomhanoi@fpt.vn ; 

austrianembassyhanoi@fpt.vn 

Áo 

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo 

Felix Mottl str., 20A-1190 Vienna 

T:+43 1 3680755-16 

F:+43 1 3680754 

embassy.vietnam@aon.at 

Thương vụ Việt Nam tại Áo 

Sieveringerstrasse, 20A 1190 , Vienna 

T: +43 1 328 8915 

F: +43 1 328 8915 

at@moit.gov.vn 

Phòng Thương mại Áo (The Austrian Federal 

Economic Chamber) 

Wiedner Hauptstrasse 63, P.O.Box 150, A-

1045 Vienna 

T:+431 501054062 

F: +431 50105254 

awo@wko.at 

www.wko.at/awo 

 

Tổ chức xúc tiến thương mại Áo 

(ADVANTAGE AUSTRIA) 

Wiedner Hauptstraße 6, 1045 Vienna 

T: +43 5 90 900 4445 contact@advantageaustria.org 

http://www.advantageaustria.org 

 

2. Các thông tin khác 

*Website CIA – The World Factbook : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/au.html 

*Website Bộ Ngoại giao Việt Nam : http://www.mofa.gov.vn/vi/cn_vakv/euro/nr040819110911 

*Website Sứ quán Áo tại Việt Nam: http://www.bmeia.gv.at/vn/botschaft/hanoi.html 
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Bảng 1. Xuất khẩu VN – Áo 2015 

 

 

Nƣớc/Mặt hàng chủ yếu 

 

 

ĐVT 

 

Số liệu tháng báo cáo 
Cộng dồn đến hết 

tháng báo cáo 

Lượng Trị giá (USD) Lượng Trị giá (USD) 

 
 

 

Bảng 2. Nhập khẩu VN – Áo 2015 

 

 

Nƣớc/Mặt hàng chủ yếu 

 

 

ĐVT 

 

Số liệu tháng báo cáo 
Cộng dồn đến hết 

tháng báo cáo 

Lượng Trị giá (USD) Lượng Trị giá (USD) 

 


