Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu
Kraj związkowy- Dolna Austria (Niederösterreich)

Położenie na mapie Austrii

Powierzchnia (1.1.2013)– 19.186 km²
Ludność (1.1.2013 r.) – 1.618.592
Gęstość zaludnienia (1.1.2013 r.) – 84,4 mieszkańców/ km²
Stolica- Sankt Pölten (51.926 mieszkańców- 1.1.2013)
Wzrost gospodarczy (2012 r.): +1,3%
PRB (2011 r.): 47,52 mld €
Stopa bezrobocia (05/2012 r.): 6,1%
Eksport (2012 r.): ok. 19,52 mld €
Import(2012 r.): ok. 24,32 mld €
Powiaty: 21
Gminy: 573
Oficjalna strona rządowa landu Dolna Austria: www.noel.gv.at

Dolna Austria jest największym krajem związkowym, położonym w Dolinie Dunaju. Teren
jest raczej płaski, a ziemia żyzna, na południu wznoszą się góry, których szczyty osiągają
wysokość 2000 m n.p.m. Graniczy z Czechami, Słowacją, Burgenlandem, Styrią, Górną
Austrią oraz otacza kraj związkowy Wiedeń.
Stolicą jest St. Pölten - miejscowość o najstarszych prawach miejskich powstała
na ruinach dawnej rzymskiej osady Aleium Cetium. Austria Dolna to kolebka dzisiejszego
państwa: tutaj w X i XI wieku pierwsi władcy Babenbergowie mieli swe siedziby. Sporo jest
wspaniałych klasztorów związanych z osadnictwem na tym terenie: Melk, Lilienfeld,
Heiligenkreuz, Gottweig. Tu bierze swój początek "Via Imperialis" trasa pełna zamków
i twierdz, a malowniczy przełom Dunaju - Dolina Wachau i trasa kolei wysokogórskiej
Semeringerbahn wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Wśród winnic ukryte są stare miasteczka i romantyczne wioski, a kurorty zapraszają
do relaksu w wodach termalnych. Najbardziej znany z nich jest Baden, którego kariera
rozpoczęła się w czasach rzymskich.

Podział administracyjny:




4 miasta:
o Krems - 51,61 km², 23 947 mieszkańców [2013],
o Sankt Pölten - 108,52 km², 51 926 mieszkańców,
o Waidhofen an der Ybbs - 131,52 km², 11 425 mieszkańców,
o Wiener Neustadt - 60,96 km², 41 701 mieszkańców,
i 21 powiatów:
o Amstetten - siedziba: Amstetten, 1187,97 km², 112 498 mieszkańców,
34 gminy
o Baden - siedziba: Baden, 753,37 km², 138 894 mieszkańców, 30 gmin
o Bruck an der Leitha - siedziba: Bruck an der Leitha, 494,95 km²,
42.985 mieszkańców, 20 gmin
o Gänserndorf - siedziba: Gänserndorf, 1271,31 km², 96 070 mieszkańców,
44 gminy
o Gmünd - siedziba: Gmünd, 786,24 km², 37 739 mieszkańców, 21 gmin
o Hollabrunn - siedziba: Hollabrunn, 1010,72 km², 50 380 mieszkańców,
24 gminy
o Horn - siedziba: Horn, 783,99 km², 31 455 mieszkańców, 20 gmin
o Korneuburg - siedziba: Korneuburg, 626,50 km², 75 516 mieszkańców,
19 gmin
o Krems-Land - siedziba: Krems an der Donau, 923,95 km²,
55 966 mieszkańców, 30 gmin,
o Lilienfeld - siedziba: Lilienfeld, 931,55 km², 26 427 mieszkańców, 14 gmin
o Melk - siedziba: Melk, 1013,62 km², 76 376 mieszkańców, 40 gmin
o Mistelbach - siedziba: Mistelbach an der Zaya, 1 291,30 km²,
74 024 mieszkańców, 36 gmin
o Mödling - siedziba: Mödling, 277,02 km², 114 497 mieszkańców, 20 gmin
o Neunkirchen - siedziba: Neunkirchen, 1146,35 km², 85 896 mieszkańców,
44 gminy
o Sankt Pölten-Land - siedziba: Sankt Pölten, 1121,61 km²,
96 728 mieszkańców, 39 gmin
o Scheibbs - siedziba: Scheibbs, 1023,49 km², 41 052 mieszkańców, 18 gmin
o Tulln - siedziba: Tulln, 658,03 km², 71 171 mieszkańców, 21 gmin
o Waidhofen an der Thaya - siedziba: Waidhofen an der Thaya, 669,14 km²,
26 727 mieszkańców, 15 gmin
o Wiener Neustadt-Land - siedziba: Wiener Neustadt, 969,72 km²,
75 161 mieszkańców, 35 gmin
o Wien-Umgebung - siedziba: Klosterneuburg, 484,48 km²,
115 383 mieszkańców, 21 gmin
o Zwettl - siedziba: Zwettl, 1399,76 km², 43 690 mieszkańców, 24 gminy

- łącznie 573 gminy.
Trzy skrawki Dolnej Austrii, odłączone w 1920, należą dziś do Republiki Czeskiej:




Vitorazsko z miastem České Velenice - dawne północne przedmieścia Gmünd i
okolice,
Valticko z miastem Valtice - na południe od srodkowej Dyi,
tzw. trójkąt dyjski - obszar w widłach Dyi i Morawy.

Obszary te zostały przejściowo zjednoczone z ziemiami austriackimi w latach 1938-1945, gdy
jako część Kraju Sudeckiego wcielono je do Reichsgaue Niederdonau i Oberdonau w ramach
III Rzeszy.

Gospodarka
W Dolnej Austrii znajduje się najwięcej - spośród wszystkich landów- użytków rolnych,
w tym gruntów ornych, sadów oraz winnic. W uprawie pszenicy oraz buraków cukrowych
Dolna Austria zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Wina pochodzące z Wachau, z okolic
Wiednia, Gumpoldskirchen, Baden oraz Vöslau, są wysoce cenione przez koneserów. Dolna
Austria to także obszar obfitujący w bogactwa mineralne oraz tereny uprzemysłowione.
Na
północ
od
Dunaju
znajdują
się
największe
złoża ropy naftowej
w Austrii, natomiast na południu, w Kotlinie Wiedeńskiej usytuowane są duże zakłady
przemysłu chemicznego, stalowego, metalurgicznego, a także tekstylnego, spożywczego
oraz zakłady produkujące używki. Nad Dunajem znajdują się duże elektrownie wodne,
niezwykle ważne dla zaopatrzenia Austrii w energię elektryczną.
Region jest silnie uprzemysłowiony. Stawia się zarówno na produkcję na eksport,
jak i usługi, w niewielkich ilościach wydobywa się również ropę naftową i gaz ziemny,
choć
w pozyskiwaniu energii coraz częściej zastosowanie znajduje nowoczesne
wykorzystanie biomasy. Także turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki regionu,
a ta rozwija się w Dolnej Austrii szybciej , niż wynosi średnia całego kraju. Szybciej
też Dolna Austria odchodzi od tradycyjnych branż np. tekstylnej i przestawia się
na przyszłościowe branże high–tech (biotechnologia, mikrosystemy, elektrochemia,
technologie ochrony środowiska i inne.) Dodatkowym kołem zamachowym dla rozwoju
gospodarczego są w Dolnej Austrii tzw. centra innowacyjności w Wiener Neustadt,
centra technologiczne (St.Poelten) i badawcze (Seibersdorf).
Produkcja przemysłowa w Dolnej Austrii i zatrudnienie w przemyśle
na tle innych krajów związkowych Austrii w 2012 r.

Kraje związkowe
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Łącznie

144,25

100,00

713.562

30.002

Eksport wznoszący 19,5 miliona euro (2012r.) był czynnikiem napedzającym koniunkturę
Dolnej Austrii, bez którego wzrost gospodarczy bylby znacznie mniejszy. Do sukcesu

przyczyniła się strategia koncentracji na rynkach CEE, tj. w Polsce, Słowacji, Rumunii,
Czechach i na Węgrzech. Polska zajmuje siódme miejsce w eksporcie Dolnej Austrii.
Izby gospodarcze w Austrii mają wieloletnią tradycję sięgająca 1849 roku, kiedy
to wprowadzono dla przedsiębiorców obowiązkową do nich przynależność, a samym izbom
dano uprawnienia m.in. do opiniowania aktów prawnych. Każdy kraj związkowy posiada
własną Izbę Gospodarczą z sekcjami ds. przemysłu, rzemiosła, usług, handlu wewnętrznego,
banków i ubezpieczeń, transportu, telekomunikacji i turystyki. Od 1946 roku funkcjonowała
Federalna Izba Gospodarcza, przekształcona 1.01.1994 r. w Austriacką Izbę Gospodarczą
(WKÖ), z szerokimi kompetencjami i federacyjnie wybieranymi i działającymi organami
Od 1946 roku do systemu izbowego włączono zrzeszenia branżowe. Do WKÖ należą
zrzeszenia, które na szczeblu izb landowych tworzą tzw. sekcje i grupy branżowe. Łącznie
WKÖ grupuje ok. tysiąca podmiotów prawa publicznego - zrzeszeń, stowarzyszeń, grup
i podgrup branżowych oraz 450 tysięcy podmiotów indywidualnych (od jednoosobowego
przedsiębiorstwa po wielkie elektrownie). Izby podlegają jedynie nadzorowi prawnemu
ze strony Federalnego Ministerstwa Gospodarki.
Izba reprezentuje interes gospodarki wobec państwa i innych grup społeczno-zawodowych.
Izba ma ustawowo zagwarantowane prawo do opiniowania ustaw i rozporządzeń oraz
do delegowania swoich przedstawicieli do licznych komisji, rad nadzorczych i innych ciał
doradczych (przedstawiciel Izby zasiada np. w Radzie Generalnej Austriackiego Banku
Narodowego. Austriacka Izba Gospodarcza utrzymuje także ok. 108 przedstawicielstw
zagranicznych na całym świecie -Wydziałów Handlowych i tzw. Biur Marketingowych
(np. w Polsce w Warszawie i Krakowie). Izby finansowane są ze składek członkowskich,
opłat wpisowych i innych opłat za dodatkowo świadczone usługi (np. analizy rynkowe,
branżowe). Członkostwo pracodawców lub pracobiorców jest obligatoryjne.

IZBA GOSPODARCZA DOLNEJ AUSTRII:
Wirtschaftskammer Niederösterreich
3100 St. Pölten, Landsberger Str. 1
Tel: +43 (0)2742 / 851-0
Fax: +43 (0)2742 / 851-15900
E-Mail: wknoe@wknoe.at
Internet: http://wko.at/noe

Bundesrätin KommR Sonja ZWAZL

Generalsekretär:
Dr. Franz WIEDERSICH
Stv.:
Mag. Peter KLAMETH

Do Wirtschaftskammer Niederösterreich należy ok.90.000 dużych średnich i małych firm.
ECOPLUS
Ważną instytucją ściśle współpracującą z Izbą Gospodarczą Dolej Austrii jest Agencja
Współpracy Gospodarczej Dolnej Austrii ECOPLUS. Celem tej organizacji jest przede
wszystkim motywowanie do współpracy transgranicznej na poziomie małych i średnich
przedsiębiorstw. Ecoplus International GmbH jest firmą doradczą typu non-profit.
Właścicielem Spółki jest ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich
(Agencja
Rozwoju
Regionalnego
Kraju
Związkowego
Dolna
Austria)
oraz Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien Jest to jedna z najstarszych agencji
gospodarczych w Europie, sięgająca lat 50, kiedy to zajmowała się wyszukiwaniem
atrakcyjnych lokalizacji pod nowe inwestycje. Dziś celem Ecoplus jest wspieranie
przedsiębiorczości i rozwoju gospodarki w regionie.

W 2004 roku Agencja otworzyła przedstawicielstwa w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.
W maju 2005 zaś rozpoczęło działalność biuro Ecoplus w Polsce. Biuro oprócz
ukierunkowania na sprawy gospodarcze prowadzi szeroko pojętą promocję regionu Dolnej
Austrii, jego kultury, tradycji, atrakcji turystycznych i osiągnięć naukowych i społecznych.
Z uwagi na bliskość geograficzną, firmy z Dolnej Austrii szczególnie zaangażowane są we
współpracę z przedsiębiorstwami południowej Polski, zwłaszcza ze Śląska i Małopolski.

