Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w
Wiedniu
Kraj związkowy - Salzburg (Salzburg)

Powierzchnia: 7 155 km ²
Ludność (2014 r.): 534 270 mieszkańców
Stolica: Salzburg (2011r.) 148 078 mieszkańców
PKB (2011 r.): ok. 21 857 mln €
Wzrost gospodarczy (2013 r.): 5,1%
Stopa bezrobocia (2012 r.): 4,7%
Eksport (2013 r.): 8,44 mld €
Eksport do Polski (szac.): 2 mln €
Import (2013 r.): 10,98 mld €
Import z Polski (szac.): 1,6 mln €
Powiaty: 6
Gminy: 119
Oficjalna strona landu: www.salzburg.gv.at
Salzburg - jest to kraj związkowy znajdujący się w środkowej Austrii. Jako region graniczy
z Górną Austrią, Styrią, Karyntią, Tyrolem, a także z Niemcami i Włochami. Stolicą landu
jest Salzburg, figurujący na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Podział administracyjny:



1 miasto:
o Salzburg - 65,68 km², 146 631 mieszkańców [2014],
i 5 powiatów:
o Salzburg-Umgebung - siedziba: Salzburg, 1043,36 km², 145 275 mieszkańców,
37 gmin,

o
o
o
o
o

Hallein - siedziba: Hallein, 668,31 km², 58 336 mieszkańców, 13 gmin
Sankt Johann im Pongau - siedziba: Sankt Johann im Pongau, 1755,37 km²,
78.614 mieszkańców, 25 gmin
Zell am See - siedziba: Zell am See, 2640,85 km², 84 964 mieszkańców, 28
gmin
Tamsweg - siedziba: Tamsweg, 1019,69 km², 20 450 mieszkańców, 15 gmin

Salzburg to niewielki, ale bogaty kraj związkowy, w którym od wieków wydobywana jest sól
kamienna. To właśnie stąd pochodzi nazwa tego landu oraz jego stolicy. Miasto Salzburg
liczące ok. 147.000 mieszkańców jest siedzibą rządu landowego oraz archidiecezji. Po drugiej
wojnie światowej Salzburg, zwany również „miastem Mozarta”, stał się miejscem bardzo
chętnie odwiedzanym przez turystów z całego świata. Jest to, obok Wiednia, najczęściej
odwiedzane miasto w Austrii i jedno z najważniejszych centrów kulturalnych Europy.
Międzynarodową sławą cieszą się również miejscowości uzdrowiskowe takie jak Badgastein
oraz Bad Hofgastein słynące z ciepłych źródeł. Ważnymi ośrodkami sportów zimowych
są np. Saalbach/Hinterglemm, Zell am See oraz Kaprun. Wraz z rozwojem gospodarczym
Salzburga, w którym najważniejszą rolę odgrywa wysoko rozwinięty sektor usług
oraz intensywna działalność turystyczna, wzrosło również znaczenie kulturalne i naukowe
tego regionu. Od 1920 r. odbywa się jeden z największych letnich festiwali muzyki i teatru
w Europie -Salzburger Festspiele (Festiwal Salzburski), który cieszy się uznaniem na całym
świecie.
Po upadku monarchii austro-węgierskiej Salzburg stał się krajem związkowym nowej
Republiki Austrii. W czasach I Republiki dotkliwie odczuł skutki inflacji i kryzysu
gospodarczego. Wielkie projekty, jak choćby zainicjowana przez szefa landu, Rehrla, budowa
drogi panoramicznej na Großglocknera, służyły ożywieniu krajowej gospodarki.
Po II wojnie światowej Salzburg przez 10 lat był centrum amerykańskiej strefy okupacyjnej
i tym samym stolicą "Złotego Zachodu". Nigdzie indziej w całej Austrii gospodarka
nie przeżyła tak dynamicznego rozwoju.
II Republika przyniosła wielki rozkwit i rozwój miasta. Zasłynęło ono jako ojczyzna Mozarta
i światowa metropolia kultury. Najbardziej znanym wydarzeniem artystycznym jest do dziś
odbywający się latem Festiwal Salzburski.
Malownicze położenie i bogactwo zabytków sprawiają, że wielu uważa Salzburg
za najpiękniejszy region Austrii. Ziemia Salzburska nazywana jest przez turystów „małym
rajem” i jest drugim po Tyrolu najchętniej odwiedzanym regionem w Austrii, zarówno
w doniesieniu do liczby przyjazdów (6,46 mln.), jak i do liczby noclegów (25,8 mln.).
Znajduje się tu 185 jezior, 60 odkrytych basenów, 22 regiony narciarskie, 580 kolejek
i wyciągów, 1700 km nartostrad, 6000 km tras rowerowych.
W ciągu ostatnich 27 lat w landzie można zauważyć największy wzrost ludności
ze wszystkich 9 landów. Od 1 stycznia 1981 roku populacja wzrosła o 1/5.
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GOSPODARKA
Salzburg jest jednym z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się krajów związkowych.
Gospodarka Salzburga od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w gospodarce austriackiej.
Wartość Produktu Krajowego Brutto w ciągu 5 lat wzrosła o 8,5 % i wyniosła w 2013 roku
ok. 22,8 mld €.
Gospodarka kraju związkowego Salzburg na tle Austrii
(Produkt Krajowy Brutto i jego składowe w 2011 r.)

Działy gospodarki

Salzburg

Austria

mln €

%

mln €

%

218

1,1

4.529

1,7

40

0,2

1.476

0,5

3.039

15,4

49.966

18,5

Zaopatrzenie w energię

370

1,9

5.611

2,0

Zaopatrzenie w wodę, gospodarka odpadami

185

0,9

2.865

1,0

Budownictwo

1.256

6,4

17.809

6,6

Sprzedaż detaliczna, naprawy samochodów i innych urządzeń

3.524

17,8

34.942

12,9

Transport i magazynowanie

1.087

5,5

12.549

4,6

Hotelarstwo i gastronomia

1.856

9,4

13.231

4,9

Komunikacja i przekaz informacji

341

1,7

8.776

3,2

Kredyty i ubezpieczenia

873

4,4

13.704

5,0

1.921

9,7

26.106

9,6

Administracja publiczna, obrona narodowa, ubezpieczenia socjalne

926

4,7

15.606

5,8

Szkolnictwo

986

5,0

14.838

5,5

Służba zdrowotno-weterynaryjna, sprawy socjalne

981

5,0

16.727

6,2

Usługi związane z rozrywką i dziedzictwem kultury

478

2,4

7.602

2,8

42

0,2

544

0,2

1.688

8,5

24.353

9,0

Gospodarka rolna i leśna, rybołóstwo i hodowla ryb
Górnictwo
Produkcja towarowa

Nieruchomości

Gospodarstwa domowe
Niezależna działalność i pozostałe
W sumie PKB

19.771 100,0 270.689 100,0

źródło: Statistik Austria, dane na dzień 01.10.2014

W kraju związkowym Salzburg dominującymi branżami są: przemysł elektrotechniczny,
drzewny i papierowy, ponadregionalne usługi z zakresu handlu hurtowego i transportu.
W okolicach Salzburga zlokalizowane są również zakłady produkujące instrumenty optyczne.
Z wyżej wymienionych gałęzi przemysłu pochodzi też większość produktów eksportowych.
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Eksport
W latach 2005-2013 eksport salzburskich przedsiębiorstw wzrósł do 8,9 mld. €, czyli
o 40,3%. Jest to wyróżniający się wzrost biorąc pod uwagę fakt, iż całkowity eksport
austriacki zwiększył się w okresie 2005-2008 zaledwie o 20,6%. Liczba salzburskich
przedsiębiorstw eksportujących towary wzrosła tym samym z 771 do 869. Czołowe miejsce
w rankingu partnerów eksportowych Salzburga zamują Niemcy (29,4 % = 2.22 mld. €), a
następnie Stany Zjednoczone (13,8% = 1.5 mld. €) oraz Wielka Brytania (4,9% = 692 mln. €).
Polska plasuję się na miejscu dziewiątym (158 mln €). Coraz więcej towarów
eksportowanych jest także do krajów azjatyckich takich jak: Japonia, Chiny, Korea
Południowa, Singapur, Indonezja.
Pierwsze miejsce w rankingu całkowitego eksportu zajmuje przemysł (54,7%), co oznacza
wzrost o 8,7 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2009. Dominującymi sektorami
są tam: maszyny budowalne i specjalistyczne, samochody, części samochodowe, drewno i
produkty drewniane, materiały budowlane, elektronika, artykuły sportowe i zabawki, z czego
73% wyrobów trafia do krajów członkowskich. Znaczącą rolę w eksporcie odgrywa również
handel (31,9%), a kolejne miejsce zajmuje rzemiosło.
Przedsiębiorstwa z kraju związkowego Salzburg, które w ostatnich latach notują największe
przychody z tytułu eksportu, to : Austria Puma Dassler, Kuhn-Gruppe, Liebherr-Werk
Bischofshofen, Red Bull, Robert Bosch, Sony DADC Austria.
Import
Charakterystyczną cechą w imporcie kraju związkowego Salzburg jest duża obecność
importerów z branży samochodowej, jak równiż bardzo dobrze rozwinięty sektor usług –
zwłaszcza związany z branżą turystyczną. Land Salzburg oferuje zarówno w zimie, jak
i latem atrakcyjną ofertę rekreacyjną dla turystów z całego świata.
W Polsce jest obecnych ok. 22 inwestorów mających swoje główne siedziby na terenie landu
Salzburga. Wśród nich możana wymienić np. Atomic Austria GmbH, Red Bull, Teekanne
GmbH.
W kontaktach z Polską - na początku 2009 roku polska firma Solaris podpisała kontrakt
na dostawę 23 trolejbusów Solaris Trollino do Salzburga. Do 2012 r. dodatkowych 20
przegubowych trolejbusów zasiliło flotę przewoźnika w mieście.
Dla współpracy ekonomiczno-gospodarczej dla kraju związkowego Salzburg duże znaczenie
odgrywają programy unijne wspierające rozwój regionu. Programy, jak n.p. utworzenie spółki
ITG Salzburg, mającej na celu wspieranie współpracy i rozwóju innowacji przedsiębiorstw, w
znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności regionu. Na okres lat 20072013 land otrzymał dofinansowanie w wysokości 13,8 mln €.
W Salzburgu działał Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędował w nim,
obecnie już nieżyjący Konsul Honorowy:
Pan dr Jürgen HINTERWIRTH
Nonntaler Hauptstraße 1 , A-5020 Salzburg
Tel.: (0 043662) 84 00 33, 84 00 34
Fax: 84 00 33 14
Przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu w 2009 r.
odwiedzili Konsula Honorowego namawiając Pana J. Hinterwirtha do szerszej współpracy
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w zakresie promowania polskiej gospodarki. W trakcie tego spotkanie złożono wizyty
w siedzibie landu Salzburg oraz w Izbie Gospodarczej.







Wirtschaftskammer Salzburg
Julius-Raab-Platz 15027 Salzburg Österreich
Telefon: +43 662 88 88 0
Fax: +43 662 88 88 188
E-Mail: E-Mail senden
Internet: http://wko.at/sbg
Präsident/-in Konrad Steindl
Vizepräsident/-in Mag. Peter Genser oraz Mag. Dr. Peter Unterkofler
DirektorDr. Johann Bachleitner

Przedsiębiorstwa z regionu Salzburg posiadają swoje oddziały również w Polsce. Są to
przykładowo:
-

-

-

-

Alpine Bau GmbH – Alpine Construction Polska Sp. z o.o. (Warszawa), to
przedsiębiorstwo budowlane specjalizujące się w budownictwie ogólnym i
inżynieryjnym oraz drogowo infrastrukturalnym.
Alumero Systematic Solutions GmbH – Alumero MetalComponents Sp. z o.o.
(Chorzów) – Firma zajmująca się obróbką metali jak również produkcją okien i fasad.
COPA–DATA GmbH – COPA-DATA Polska Sp. z o.o. (Kraków), to firma
świadcząca usługi z zakresu oprogramowania automatyki.
Stummer Eurowaren Handels- und VertriebsgmbH – EKO CEL – Polska Sp. z
o.o. (Puck) specjalizuje się w produkcji i montażu wyposażenia do pojazdów
komunalnych takich jak n.p. śmieciarki.
Intergeo Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH – Intergeo Polska Sp. z
o.o. (Wrocław) – Firma zajmująca się doradztwem w dziedzinie ochrony środowiska i
gospodarki odpadami.
Isocell GmbH – Isocell Poland oferuje wyroby dla sektoru budowlanego, m.in.:
izolacje celulozowe, systemy uszczelniające czy membrany dachowe.
Wapotec GmbH – Wapotec Polska z siedzibą w Olsztynie specjalizuje się w
systemach oczyszczania wody basenowej.
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