Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu
Kraj związkowy - Górna Austria (Oberösterreich)

Położenie na mapie Austrii

Powierzchnia: 11.980 km ²
Ludność (2009 r.): 1.416 mln
Stolica: Linz (191 tys. mieszkańców)
Dynamika PRB (2010 r.): 3,1 %
PRB (2010 r.): ca. 47,66 mld euro
Stopa bezrobocia (2012 r.): 4,5 %
Eksport (2011 r.): 31,59 mld €
Import (2011 r.): 24,33 mld €
Powiaty: 18
Gminy: 444
Oficjalna strona rządowa Górnej Austrii: www.land-oberoesterreich.gv.at
Górna Austria (Oberösterreich) – kraj związkowy w zachodniej Austrii. Graniczy
z Republiką Czeską, Niemcami, krajami związkowymi Salzburgiem, Styrią i Dolną Austrią.
Stolicą landu i siedzibą władz jest Linz. Najważniejsze miasta Górnej Austrii to:




Linz - 96,10 km², 191 107 mieszkańców
Steyr - 26,56 km², 38 248 mieszkańców
Wels - 45,92 km², 58 717 mieszkańców
Układ sił politycznych – stan na dzień 15.03.2010 r.

W rządzie kraju związkowego Górnej Austrii, liczącym 9 miejsc, zasiadają przedstawiciele 4
partii politycznych; Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP), posiadającej 5 reprezentantów,
Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPÖ), posiadającej 2 reprezentantów, Wolnościowej
Partii Austrii (FPÖ) i Zielonych (Grüne), posiadających po jednym przedstawicielu.
Szefem rządu (niem. Landeshauptmann) jest Dr. Josef Pühringer (ÖVP), odpowiedzialny za
edukację, finanse, obronę narodową oraz wymiar sprawiedliwości.
Jego zastępcami są; Franz Hiesl (ÖVP), zajmujący się infrastrukturą i polityką rodzinną,
oraz Josef Ackerl (SPÖ) nadzorujący sprawy socjalne.
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W skład rządu wchodzi ponadto 6 ministrów:
Rudolf Anschober (GRÜNE) - polityka wodna, ochrona konsumentów;
Dr. Manfred Haimbuchner (FPÖ) - ochrona środowiska;
Mag. Doris Hummer (ÖVP) - edukacja;
Ing.inhold Entholzer (SPÖ) - transport, ochrona zwierząt;
Dr. Michael Strugl (ÖVP) - sport, gospodarka, energetyka, integracja europejska, planowanie
przestrzenne, sprawy wewnętrzne;
Max Hiedelsberger (ÖVP) - rolnictwo, leśnictwo, weterynaria.
W parlamencie (niem. Landtag) Górnej Austrii, z siedzibą w Linzu, zasiada 56
parlamentarzystów. Przewodniczącym parlamentu jest od 18.04.2013 r. Victor Sigl (ÖVP).
Wiceprezydentami są; Weichsler-Hauer Gerda (SPÖ), Dipl.-Ing. Dr. Cramer Adalbert (FPÖ).
W parlamencie są reprezentowane następujące partie (stan na 17.05.2013 r.);
ÖVP - 28 członków, szefem klubu (niem. Klubobmann) jest Mag. Stelzer Thomas (ÖVP);
SPÖ - 14 członków , szefem klubu jest Mag. Jahn Gertraud;
FPÖ - 9 członków, szefem klubu jest Mag. Steinkellner Günther;
GRÜNE - 5 członków, szefem klubu jest Dipl.-Päd. Hirz Gottfried.
Górna Austria to kraj związkowy (land) o bardzo różnorodnym krajobrazie geograficznym i
gospodarczym. Na pagórkowatych obszarach Górnej Austrii dobrze rozwija się turystyka i
gospodarka rolna. Tereny Górnej Austrii zajmują drugie miejsce pod względem ilości
wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego w Austrii.

Gospodarka
Gospodarka Górnej Austrii wyróżnia się już od dziesiątek lat dynamicznym rozwojem dzięki
bardzo silnej pozycji sektora przemysłowego, w tym stalowego, którego udział w landowym
PKB wynosi ponad 60 %. Z tego też względu Górna Austria jest uważana za pierwszy,
najważniejszy pod względem przemysłowym kraj związkowy Austrii.
Przemysł daje zatrudnienie dla ok. jednej trzeciej wszystkich czynnych zawodowo. Struktura
przemysłu wykorzystuje z powodzeniem tzw. efekty synergii (w ramach clastrów
przemysłowo-usługowych) pomiędzy kilkoma dużymi koncernami i wieloma małymi
i średnimi firmami będącymi poddostawcami części, podzespołów i komponentów.
Należy dodać, że przemysł jest silnie zorientowanym na eksport. Górna Austria jest
największym eksporterem pośród wszystkich krajów związkowych. Około 26 % całego
austriackiego eksportu pochodzi właśnie z tego landu. Ok. 60 % eksportu trafia do krajów
Unii Europejskiej. Gospodarka Górnej Austrii szczególnie skorzystała na rozszerzeniu Unii
oraz regionalnej globalizacji. Z ok. 40 000 austriackich eksporterów 7 900 ma swoją siedzibę
w tym kraju związkowym.
Górna Austria jest jednym z wiodących regionów w Europie w dziedzinie technologii,
wykształcenia i zatrudnienia. Realizowana od kilku lat landowa strategia rozwoju
gospodarczego „Innovatives Oberösterreich 2010“ została zastąpiona wspólną inicjatywą
rządu krajowego, regionalnej izby gospodarczej (WKOÖ), krajowego związku
przemysłowców oraz gremiów naukowych pn. „Zukunftsallianz Wirtschaft OÖ 2020“ .
Przewiduje się, że dzięki temu programowi powstaną nowe miejsca pracy oraz umocniona
zostanie pozycja Górnej Austrii jako wiodącego landu w przyszłościowych gałęziach
gospodarki.
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Realizowany inicjatywa opiera się w dużej mierze na dorobku i osiągnięciach wcześniej
wdrażanej strategii rozwoju Innovatives Oberösterreich 2010.
W okolicach Linzu posiadającego duży, nowoczesny port handlowo-przeładunkowy
na Dunaju, usytuowane są huty i stalownie koncernu Voest Alpine oraz zakłady przemysłu
chemicznego. Koncern voestalpine AG jest największym pracodawcą na terenie Górnej
Austrii jak i największym przedsiębiorstwem pod względem wielkości realizowanych
obrotów. Ranking 10 największych firm z tego landu jest podany poniżej.
Największe zakłady przemysłowe pod względem zatrudnienia
Liczba zatrudnionych na terenie
Nazwa przedsiębiorstwa
(w tys. osób)
Górnej Austrii całej Austrii całego świata
voestalpine AG
10,427
19,764
41,216
MCE AG
3,554
3,916
6,655
Lenzing AG
2,857
3,042
5,972
MAN Nutzfahrzeug Österreich AG
2,597
3,311
3,311
BMW Motoren GmbH
2,506
2,506
k.A.
Greiner Holding AG
2,032
2,148
7,841
Miba AG
1,700
1,700
2,855
HTM-Sportmotorcycle AG
1,562
1,576
1,964
BRP-Powertrain GmbH & Co. KG
1,240
1,240
k.A.
Stiwa Holding GmbH
1,058
1,058
1,1178
Źródło: Das Österreichische Industrie Magazin, Mai 2010. s.8.
10 największych zakładów przemysłowych pod względem wartości przychodów

Nazwa przedsiębiorstwa

Przychód w 2008
(w mln EUR)

voestalpine AG
11 625
BMW Motoren GmbH. BMW Werk Steyr
3 319
MAN Nutzfahrzeug Österreich AG
1 889
Energie AG Oberösterreich
1 520
Lenzing AG
1 329
Greiner Holding AG
1 118
Polytec Holding AG
1 082
MCE AG
919
Vivatis Holding AG
763
Engel Austria GmbH
622
Źródło: Das Österreichische Industrie Magazin, Mai 2010. s.8.

Udział
eksportu
(w %)
89,0
100,0
100,0
0,0
87,8
65,0
k.A.
53,0
18,0
k.A.

Firma Sembella z miejscowości Timelkam jest jednym z najbardziej znanych w Europie (w
tym w Polsce) producentów materacy do spania. Z kolei Sport Eybl & Sports Experts AG z
Wels posiada pozycję największego w Austrii producenta artykułów sportowych
dysponującego 46 własnymi sklepami specjalistycznymi. Backladrin z Asten jest wiodącym
w Austrii producentem przypraw i dodatków piekarniczych (firma jest obecna w Polsce).
Rodzinna spółka Lorenz Shoe Group AG z Taufkirchen/Innviertel, zatrudniająca ponad 1 tys.
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pracowników, jest liczącym się producentem obuwia posiadającym w Austrii, RFN,
Szwajcarii i Rosji 40 własnych sklepów obuwniczych pod marką Högl - Stores. Zakłady
Laboratoryjno-Konstrukcyjne FACC dostarczają do firmy Boeing unikatowe rozwiązania
końcówek skrzydeł do samolotów Boeing 737 i 757. Z kolei firma Josko z Kopfing jest
uznanym producentem okien i drzwi. BRP Rotax z miejscowości Gunskirchen jest znanym
producentem silników spalinowych do łodzi, wodnych skuterów, gokartów i małych
samolotów zatrudniającym ponad 1,2 tys. osób. Większość produkcji jest przeznaczona na
eksport.
Warto odnotować, że firma Fischer - znany w świecie producent nart i sprzętu sportowego ma
swoją główną siedzibę na terenie Górnej Austrii, w miejscowości Ried. Z kolei w
miejscowości Steyr znajduje się jeden z największych austriackich zakładów silników
samochodowych Diesla i benzynowych marki BMW zatrudniający ok. 2,5 tys. osób.
Główne branże przemysłowe Górnej Austrii to:






przemysł metalowy (voestalpine, AMAG),
przemysł samochodowy i dostawczy dla produkcji samochodów (BMWMotorenwerk Steyr, KTM, Bombardier-Rotax, Miba, Reformwerke Wels,
Rosenbauer),
przemysł chemiczny i papierniczy (Lenzing AG, FACC, DSM, Borealis,
Papierfabrik Nettingsdorf, AMI) ,
przemysł maszynowy (Engel, Trumpf Maschinen Austria, Siemens-VAI, Plasser &
Theurer oraz
przemysł spożywczy (Berglandmilch, Brau Union, S. Spitz, Vivatis)

Na terenie Górnej Austrii działa łącznie 84 206 firm (stan na koniec 2012 r.). Wszystkie te
firmy są obligatoryjnymi członkami Izby Gospodarczej Górnej Austrii z siedzibą w Linz
(www.wko.at/ooe).
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. Obecnie do WKÖ należy
130 zrzeszeń, 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 tysiące podmiotów indywidualnych (od jednoosobowego
przedsiębiorstwa po wielkie elektrownie). Łączna liczba podmiotów gospodarczychczłonków izby wynosiła 567 903 (na koniec 2012 r.). Izba podlega jedynie nadzorowi
prawnemu ze strony Federalnego Ministerstwa Gospodarki.
Izba reprezentuje interes gospodarki wobec państwa i innych grup społeczno-zawodowych,
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 ponad 110 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
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wpisowych i innych opłat za dodatkowo świadczone usługi (np. analizy rynkowe, branżowe).
Członkostwo pracodawców jest obligatoryjne.
IZBA GOSPODARCZA GÓRNEJ AUSTRII:
Wirtschaftskammer
Oberösterreich
4020 Linz, Hessenplatz 3
Tel: +43 (0)5 90 909-0
Fax: +43 (0)5 90 909-2800
E-Mail:
wirtschaftskammer@wkooe.at
Internet: http://wko.at/ooe

Prezydent: KommR Dr.
Rudolf TRAUNER
Wiceprezydenci:
KommR DI Dr. Clemens
Malina-Altzinger,
Mag. Ulrike Ramber-Koller

Dyrektor:Dr. Christian HOFER
Z-ca Dyrektora:
Dr. Walter BREMBERGER, MBA

Land posiada również dobrze rozwinięty przemysł art. spożywczych, w tym kilkunastu
producentów legitymujących się uznanymi, regionalnymi markami handlowymi
(www.genuss-region.at).
Trzy czwarte firm aktywnie uczestniczy w wymianie handlowej z zagranicą (współczynnik
pro-eksportowy w przemyśle wynosi ponad 70 %). Ich łączne obroty za 2011 r. wyniosły
ponad 55,92 mld euro, z czego na eksport przypadło 31,59 mld euro, a na import 24,33 mld
euro.
Warto dodać, że zagraniczne filie firm z Górnej Austrii produkują rocznie towary o wartości
ok. 10 mld euro, które w głównej mierze są eksportowane na rynki trzecie.
Międzynarodowe targi i wystawy organizowane na terenie landu są istotnym elementem
wspierania i aktywizacji zbytu eksportowego dla firm. W ramach międzynarodowych targów
organizowanych w Wels oraz Ried prezentowane są osiągnięcia przemysłu i rolnictwa Górnej
Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii grzewczych
i
odnawialnych
źródeł
energii
(zob.
www.messe.at,
www.diegenuss.at
lub www.messe-wels.at www.riedermesse.at). W ostatniej edycji Międzynarodowych
Targów Artykułów Rolnych, Piekarnictwa i Cukiernictwa diegenuss uczestniczył, z własnym
stoiskiem informacyjno-promocyjnym, WPHI Wiedeń – jako jeden z dwóch wystawców z
Polski.
Do głównych partnerów handlowych Górnej Austrii należą Niemcy, USA, Włochy i Wielka
Brytania.
Wzajemne obroty towarowe pomiędzy Polską a Górną Austrią za 2008 r. wyniosły ok. 500
mln euro, z czego dostawy polskich wyrobów do tego landu to ok. 200 mln euro, a wartość
eksportu Górnej Austrii do Polski osiągnęła poziom ponad 300 mln euro.
Dostawy z Polski obejmują paliwa, oleje, inne produkty rafinacji ropy naftowej, koks, węgiel,
pojazdy, miedź i wyroby z miedzi, meble, oświetlenie, maszyny i urządzenia.
W wewnątrzunijnych dostawach Górnej Austrii do Polski dominują takie grupy towarowe
jak maszyny elektryczne, aparaty, elektronika, kotły, pojazdy, wyroby ze styli, meble,
tworzywa sztuczne i farmaceutyki.
Spośród ok. 450 austriackich inwestorów działających w Polsce ok. 60 to firmy z Górnej
Austrii (Bene Büromöbel AG, efko Frischfrucht und Delikatessen GesmbH, Engel Austria
GmbH, Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH & Co.).
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Wśród polskich inwestorów w Górnej Austrii należy wymienić firmę Złomrex z miejscowości
Poraj na Śląsku. Z końcem 2008 r. Złomrex International Finance S.A. za kilkadziesiąt
milionów euro objął pozostałe 25 proc. udziałów firmy voestalpine Stahlhandel GmbH
z Linzu, która wykazuje roczne obroty rzędu 500 mln euro. Od 2009 r. nowo utworzona firma
działała pod nazwą Cognor Stahlhandel.
Landowy rząd utworzył w 2006 r. rodzaj międzynarodowej sieci honorowych przedstawicieli
Górnej Austrii za granicą ds. wspierania gospodarczych kontaktów. Sieć ta o nazwie
„Oberösterreich International“ grupuje ok. 373 osób z 76 krajów, które są nazywane
honorowymi ambasadorami Górnej Austrii.
Kontakty Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu z Górną
Austrią
W dniu 10.02.09 r. pracownicy WPHI Wiedeń oraz złożyli wizytę kurtuazyjną u Viktora
Sigla,wówczas Landowego Radcy Gospodarki, u Thomasa Oberngrubera kierownika
Wydziału Zagranicznego Izby Gospodarczej Górnej Austrii (www.wko.at/ooe), Martina
Doblreiter-a, kierownika wystaw w Design Center Linz oraz Pia Leydolt, kierownik Centrum
Prasowego Biura Linz 2009 -Europejska Stolica Kultury. Cel wizyty:
1) nawiązanie kontaktów przez nowego radcę – kierownika WPHiI Wiedeń i poinformowanie
o zadaniach i planach Wydziału;
2) przekazanie najnowszych materiałów promocyjnych WPHI, w tym nadesłanych
przez Ministerstwo Gospodarki (IBRKiK) w dn. 20.12.08 r.;
3) dokonanie wstępnych ustaleń w odniesieniu do wspólnych imprez informacyjnopromocyjnych na terenie Górnej Austrii w 2009 r. z udziałem polskich i austriackich firm
(instytucji).
Ze strony Górnej Austrii propozycje obejmowały:
1) możliwość spotkania polskich firm i instytucji na terenie Górnej Austrii
zainteresowanych doświadczeniami clastra zajmującego się odnawialnymi źródłami
energii zrzeszającego ponad 100 firm – propozycje landowego radcy V. Siegl-a;
2) workshop dla polskich i austriackich firm (w układzie branżowym), w ramach
tzw. Dnia Eksportera w Linz, we wrześniu 2009 r. – propozycja Izby Gospodarczej
Górnej Austrii;
3) organizacja polsko-austriackiej konferencji w ramach tzw. „Round Table Polen”
poświęconej możliwościom współpracy firm Górnej Austrii z Polską. Linz, koniec
października lub listopad 2009 r.- propozycja Izby Gospodarczej Górnej Austrii.
Przewidywany udział podsekretarza stanu z Ministerstwa Gospodarki z Warszawy,
prezydenta izby Górnej Austrii, radcy handlowego ambasady Austrii w Warszawie;
4) możliwość zorganizowania wystawy o Polsce na wzór „Designed in Poland”
na terenie centrum wystawienniczego Design Center Linz. WPHI zaproponował
przyłączenie polskiej wystawy jako części innej dużej ekspozycji prezentowanej
w Centrum w końcu 2009 r. przez okres ok. miesiąca;
5) niewiążąca propozycja ze strony Biura Linz 2009 - Europejska Stolica Kultury udziału
WPHI w uzupełniającej ekspozycji o charakterze kulturalnym w jednym z wybranych
6

projektów. Charakter realizowanych ok. 220 projektów Europejskiej Stolicy Kultury
niestety nie odpowiada profilowi działania WPHI Wiedeń.
W październiku 2009 r. WPHI Wiedeń wspólnie z Izbą Gospodarczą Górnej Austrii
zorganizował, w miejscowości Linz, giełdę kooperacyjną, w której uczestniczyło 10 firm z
terenu woj. lubuskiego (w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego) i 11 firm z terenu
Górnej Austrii.
Ważnym wydarzeniem była obecność przedstawicieli WPHI Wiedeń w Dniu Eksportu Górnej
Austrii w dniu 19 listopada 2012 r. Perspektywy i możliwości dalszego rozwoju współpracy
omówione zostały m.in. z wiceprezydentem Izby Gospodarczej Górnej Austrii Panią Ulriką
Ramber-Koller oraz dyrektorem Izby. Z uwagi na obecność prezesa Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach Pana T. Donocika, pełniącego równocześnie funkcję
wiceprezesa KIG, zwrócono szczególną uwagę na intensyfikację współpracy Śląsk – Górna
Austria. W trakcie Dnia Eksportu prezentowaliśmy naszą ofertę eksportową, możliwości
kooperacji polskich firm oraz ich oferty.
WPHI było obecne z własnym stoiskiem na Międzynarodowych Targach Spożywczych,
Piekarniczych, Cukierniczych i Zaopatrzenia dla Gastronomii „diegenuss”. Wels (Górna
Austria) zarówno w 2010 r., jak i w dniach 27 – 30 kwietnia 2013 r. (www.diegenuss.at).
Organizatorem targów jest kraj związkowy Górna Austria oraz Targi Wels (Messe Wels).
Prezentowane tam były materiały informacyjno-promocyjne MG, publikacje PAIiIZ, OZ POT
Wiedeń jak również oferty branżowe nadesłane do WPHI Wiedeń w ostatnim czasie od
oferentów z Polski poszukujących odbiorców na terenie Austrii.
WPHI Wiedeń
17.05.2013 r.
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