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

Mapa Austrii z podziałem na kraje związkowe (landy)
Styria oznaczona ciemniejszą barwą

Powierzchnia: 16.401 km ²
Ludność (1.1.2011 r.) 1,213 mln
Stolica: Graz (265 tys. mieszkańców)
Wzrost gospodarczy (2007 r.): 3,5 %
Produkt Regionalny Brutto (2010 r.): 32,36 mld euro
Stopa bezrobocia (2012 r.): 6,8 %
Eksport (2009 r.): ok. 16.3 mld euro
Import (2009 r.): ok. 7.473 mld euro
Powiaty: 17
Gminy: 542
www.verwaltung.steiermark.at
www.wko.at/stmk

Styria jest, pod względem zajmowanej powierzchni, drugim największym krajem
związkowym (landem) Austrii. Graniczy ona z Górną Austrią, Dolną Austrią, Burgenlandem i
Karyntią oraz, na południu, z Republiką Słowenii, z którą łączą ją wielowiekowe tradycje
kulturowe, gospodarcze i etniczne. Stolica Styrii Graz jest drugim najludniejszym miastem
Austrii. Kraj związkowy Styria jest częścią historycznego regionu Marchii Styryjskiej,
obejmującej w przeszłości obszary dzisiejszej Styrii i Słowenii.
Herbem Styrii jest walcząca srebrna pantera ziejąca czerwonym ogniem, całość na zielonym
tle. Herb jest zwieńczony koroną.
W rządzie landowym liczącym 9 miejsc zasiadają przedstawiciele 2 partii politycznych:
Socjalistycznej Partii Austrii (SPÖ), posiadającej 5 przedstawicieli oraz Austriackiej Partii
Ludowej (ÖVP), posiadającej 4 reprezentantów. Szef rządu landowego (niem.
Landeshauptmann) Franz Voves jest członkiem partii SPÖ.
Południowa część Styrii wraz z północną częścią Słowenii tworzą EUROREGION GrazMaribor zamieszkały przez ok. 1,6 mln ludności. Poprzez intensyfikację transgranicznej
współpracy dąży się do wzmocnienia potencjału gospodarczego całego Euroregionu. Oprócz
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realizacji wspólnych projektów gospodarczych podejmowane są również liczne inicjatywy w
zakresie zacieśnienia współpracy kulturalnej oraz kontaktów społecznych.
Spośród wszystkich 9 krajów związkowych Austrii gospodarka Styrii w 2011 r. odnotowała
znaczący realny wzrost gospodarczy (4,4 %). Jego wartość wyniosła 35,8 mld euro. Dla
porównania stopa wzrostu PKB dla całej Austrii w tym roku osiągnęła poziom 3,4 %, a jego
wartość 259,0 mld euro (2010 r.).
Styria może pochwalić się bardzo dużym, w porównaniu do pozostałych krajów
związkowych, udziałem wydatków na badania i rozwój w landowym PKB. Istotną rolę
odgrywa tu 5 uniwersytetów, Wyższe Szkoły Zawodowe oraz kilkanaście ośrodków
badawczo-rozwojowych ściśle powiązanych z przemysłem. Wspieranie nowoczesnego
modelu edukacji sprawia, m.in., że co trzeci austriacki nowoczesny produkt (High-Tech) jest
wytwarzany na terenie Styrii.
W wypracowaniu własnego PKB największy udział mają w kolejności sektory:




usługi (handel, stacje naprawy i serwisowe, turystyka z 10 mln gości w skali roku,
bankowość i ubezpieczenia, obrót nieruchomościami, ochrona zdrowia, usługi
szkoleniowe)
przemysł (samochodowy, stalowy, elektroniczny, drzewny, wydobywczy, spożywczy,
energetyka, zaopatrzenie w wodę, budownictwo, wyroby ze skóry, obuwie)
rolnictwo (uprawa roli, leśnictwo, połowy i hodowla ryb)

W nowoczesnym sektorze przemysłowym Styrii dominującą pozycję odgrywa produkcja
pojazdów (samochody), wyrobów i konstrukcji stalowych oraz metalowych, maszyn, papieru,
urządzeń elektrycznych, wyrobów elektronicznych,a także przemysł drzewny.
Struktura podmiotowa przemysłu to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które
zatrudniają ponad 90 % czynnych zawodowo. Tylko 22 firmy zatrudniają więcej niż 1 tys.
pracowników. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą stanowią 27,5 % ,
zatrudniające 2 osoby – 15,1 %, 3 osoby - 10,4 % wszystkich firm w Styrii, których łączny
liczba wynosiła na koniec lipca 2012 r. – 26 593 podmiotów gospodarczych.
Wszystkie te firmy są obligatoryjnymi członkami Izby Gospodarczej Styrii z siedzibą w
Grazu (www.wko.at/stmk).
Utworzony w 1995 r. klaster samochodowy Autocluster Steiermark lub „ACstyria” grupuje
wokół Grazu i Gleisdorfu ok. 180 producentów samochodów (Mercedes, MAN Steyr, BMW
X-3, Chrysler, Saab, Peugeot, Aston Martin), karoserii, skrzyń biegów, silników i części
samochodowych (Magna, AVL, Siemens). Klaster jest jednym z najbardziej rozwiniętych pod
względem przemysłowym i technologicznym regionów Austrii. Na terenie ACstyria jest
zatrudnionych ok. 46 tys. wysoko kwalifikowanych pracowników. Roczna wartość
wytwarzanych przez nich produktów i usług wynosi ok. 11 mld euro.
Największymi zakładami produkcyjnymi klastra są koncerny Magna i Lear specjalizujące się
w produkcji samochodów i części samochodowych.1
Styryjski Klaster Energii i Ochrony Środowiska Eco World Styria należy do jednych z
największych tego typu na świecie. W jego skład wchodzi 150 przedsiębiorstw z dziedziny
produkcji urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, których
obroty w 2009 r. wyniosły 2,7 mld euro2.
1

Pozostałe dwa klastry samochodowe działają na terenie Górnej Austrii (81 tys. zatrudnionych, wartość
produkcji 19 mld euro, firmy BMW Steyer i MAN Nutzfahrzeuge) oraz Wiednia (6 tys. zatrudnionych, wartość
produkcji 1,5 mld euro, firma GM-Powertrain). Austriacki przemysł samochodwy zatrudnia łącznie 350 tys.
osób, z tego 170 tys. bezpośrednio przy produkcji samochodów i części. Jego łączna wartość produkcji
sprzedanej to 38 mld euro w roku 2008.
2
Umwelttechnik-Cluster, WirtschaftsBlatt, 26.02.2010 r., s. 7
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W miejscowości Mellach funkcjonuje największa w Austrii, wybudowana kosztem 550 mln
euro, elektrociepłownia opalana gazem. Od końca 2011 r. Gaskraftwerk Mellach dostarcza
ok. 830 MGW prądu i ok. 400 MGW ciepła do austriackiego systemu sieci energetycznej.
Elektrociepłownia w Mellach zastąpiła stary zakład w Voitsberg opalany węglem brunatnym.
Firma Neuroth z Graz jest największym w Austrii i jednym z najbardziej znanych w Europie
producentów aparatów słuchowych przeznaczonych dla osób z wadami słuchu.
Najstarszą rodzinną firmą Austrii (działającą nieprzerwanie od 1712 r.) jest Knill-Gruppe z
siedzibą w miejscowości Weiz k. Grazu. Knill-Gruppe produkuje urządzenia dla przemysłu
energetycznego, maszyny do produkcji wiązek elektrycznych i przewodów elektrycznych
oray łącza do transmisji danych elektronicznych. Firma działa w kilkunastu krajach świata. Z
kolei spółka Tondach AG z Gleinstätten, zatrudniająca ok. 2,7 tys. osób, należy do wiodących
austriackich producentów cegieł i pokryć dachowych. Wielkie, przemysłowe pompy i
wspomagające je urządzenia są produkowane przez lidera tej branży tj. firmę ANDRITZ z
Grazu. Inteco z siedzibą w Bruck an der Mur to uznany producent specjalistycznych urządzeń
pomiarowych wykorzystywanych w produkcji wyrobów ze stali o najwyższych parametrach.
Borckenstein AG z miejscowości Neudau jest producentem wysokiej, jakości specjalistycznej
przędzy i nici na potrzeby przemysłu tekstylnego.
W ostatnim okresie na bazie specjalistycznych wyższych szkół zawodowych powstają liczne,
niewielkie firmy z zakresu różnych dyscyplin najnowszych technologii. To właśnie te
podmioty stają się ośrodkiem zainteresowania i pomocy izby gospodarczej oraz rządu Styrii.
Na uwagę zasługuje współpraca przemysłu ze szkołami wyższymi. Koncern OMV
zapowiedział przeznaczenie w latach 2014 – 2016 dodatkowych 5 mln euro dla znajdującego
się w Styrii Montanauniversität Leoben. Pomoc finansowa (w łącznej kwocie 10 mln euro)
pozwoli na uruchomienie nowych badań i studiów na tej uczelni.
Izby gospodarcze w Austrii mają wieloletnią tradycję sięgająca 1849 roku, kiedy
to wprowadzono obowiązkową przynależność przedsiębiorców do izb, a samym izbom
nadano 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 oraz 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 374 tysiące 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.
Ma ona również 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 100 przedstawicielstw
zagranicznych na całym świecie -Wydziałów Handlowych i tzw. Biur Marketingowych. 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.
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IZBA GOSPODARCZA STYRII:
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Steiermark
8021 Graz, Körblergasse 111113
Tel: +43 (0)316 601-0
Fax: +43 (0)316 601-361
E-Mail: office@wkstmk.at
Internet: http://wko.at/stmk

Ing. Josef Herk - Prezydent
Mag. Jürgen Roth –Wiceprezydent
KommR Benedikt Bittmann Wiceprezydent
Mag. Thomas Spann - Dyrektor

Styria posiada również dobrze rozwinięty przemysł art. spożywczych. 16 produktów z tego
regionu legitymuje się uznanymi markami handlowymi (www.genuss-region.at).
Duża część styryjskich firm aktywnie uczestniczy w wymianie handlowej z zagranicą. Ich
łączna wartość eksportu wyniosła w 2011 r. 17,8 mld euro, co stanowiło najwyższy (o 15,9
%) spośród wszystkich krajów związkowych wzrost w stosunku do 2010 r. Warto dodać, że
zagraniczne filie styryjskich firm produkują rocznie towary o wartości ok. 14 mld euro, które
w głównej mierze są eksportowane na rynki trzecie.
Do głównych partnerów handlowych Styrii należą Niemcy, Włochy, USA, Chiny i Wielka
Brytania.
W eksporcie Styrii największą grupą produktów są: „ciągniki samochodowe, pojazdy
samochodowe, rowery”, z dużą przewagą nad następnymi grupami: „reaktory jądrowe, kotły,
maszyny”, „maszyny elektryczne” oraz „żelazo i stal”.
Wzajemne obroty towarowe pomiędzy Polską a Styrią za 2012 r. wyniosły ok. 500 mln
euro, z czego dostawy polskich wyrobów do Styrii przewyższały wartość eksportu Styrii do
Polski.
Dostawy z Polski do Styrii obejmują paliwa, oleje, inne produkty rafinacji ropy naftowej,
pojazdy, miedź i wyroby z miedzi, meble, oświetlenie, maszyny i urządzenia.
W wewnątrzunijnych dostawach Styrii do Polski dominują takie grupy towarowe jak maszyny
elektryczne, aparaty, elektronika, kotły, pojazdy, wyroby ze styli, tworzywa sztuczne
i farmaceutyki.
Spośród ok. 550 austriackich inwestorów działających w Polsce ok. 30 to firmy ze Styrii
(Agrana Juice GmbH, AMP Medizintechnik GmbH, pewag austria GmbH, Vogel & Noot
Wärmetechnik AG, Alfred Wall AG, Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH).
Na uwagę zasługuje współpraca regionalna pomiędzy Styrią i 8 województwami. Zakres
i formy tej współpracy regulują umowy kooperacyjne, które Styria zawarła z woj.: Śląskim,
Dolnośląskim, Opolskim, Małopolskim, Łódzkim, Lubelskim, Kujawsko-Pomorskim i
Podkarpackim. Za koordynację współpracy gospodarczej realizowaną w ramach w. w. umów
kooperacyjnych jest odpowiedzialne (w imieniu władz landowych) Międzynarodowe
Centrum Styrii - InternationalisierungsCenter Steiermark. Jest to spółka utworzona przez Izbę
Gospodarczą Styrii (50% udziałów), kraj związkowy Styrię (40% udziałów) oraz Zrzeszenie
Przemysłowe Styrii (10% udziałów).
Kontakt: www.ic-steiermark.eu
W dn. 22.01.2010 r. w Lublinie Pan Krzysztof Grabczuk, Marszałek woj. Lubelskiego oraz
Pan dr Kurt Flecker, Prezydent Parlamentu landowego Styrii (w obecności austriackiego
radcy handlowego dr Ernsta Koppa) podpisali nowe porozumienie o współpracy regionalnej
pomiędzy Województwem Lubelskim i Styrią na kolejne 5 lat.
W dniu 14.102013 r, podobne porozumienie, przedłużające dotychczas obowiązujące,
podpisane zostało pomiędzy Województwem Łódzkim i Styrią. Aktu tego dokonał Marszałek
woj. Łódzkiego Witold Stępień oraz członek rządu Styrii Christian Buchmann.
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Na uwagę zasługują również liczne umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy miastami,
okręgami oraz gminami na terenie Polski i Styrii:
Okręgi oraz gminy:
- okręg Graz – Częstochowa i Piotrków Trybunalski,
- okręg Bruck an der Mur (Mariazell) – Częstochowa,
- okręg Murau – Krapkowice, Pischelsdorf – Babice;
Miasta:
- Graz – Lublin,
- Ramsau – Zagórz,
- Voitsberg – Leśnica,
- Weiz – Grodzisk Mazowiecki,
- Weiz – Chrzanów,
- St. Lamprecht – Gogolin,
- Steierisches Vulkanland (Feldbach, Bad Radkersburg) – Żywiec,
Styria ściśle współpracuje także z miastem Przemyśl.
Na terenie Styrii urzęduje Konsul Honorowy RP.
Kontakt: Dr. Gerold Ortner, Landesamtsdirektor a. D.
Honorarkonsul der Republik Polen
A-8010 Graz, Joanneumring 18/III
T. +43/316/338251, F. +43/316/33825115
Privat: A-8044 Graz, Mariatrosterstraße 172 b
T. +43/316/ 39 29 70
Kontakty Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu ze Styrią
W latach 2009 - 2012 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu
zorganizował wspólnie z Izbą Gospodarczą Styrii (www.wko.at/stmk) oraz w Centrum
Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Styrii (Internationalisierungscenter Steiermark
GmbH – www.ic-steiermark.at) szereg imprez promujących współpracę gospodarczą kraju
związkowego Styria z Polską.
Aktualnie (w dniu 14.10.2013r) przedstawiciele WPHI Wiedeń uczestniczyli w konferencji
gospodarczej, podpisaniu przedłużenia współpracy woj. łódzkiego ze Styrią oraz w wizycie w
Izbie Gospodarczej kraju związkowego Styrii.
Przedstawiciele WPHI Wiedeń wchodzący w skład delegacji strony polskiej w dniu 14
października 2013r. akcentowali swą obecnością oraz podkreślali podczas konferencji
znaczenie rozwoju stosunków gospodarczych między regionami oraz krajami. Prezentowane
były także przeznaczone dla firm austriackich wydawnictwa własne WPHI Wiedeń, które
spotkały się z zainteresowaniem odbiorców.
Zarówno na Konferencji Gospodarczej, jak i na spotkaniu z kierownictwem Izby
Gospodarczej Styrii kierownik Wydziału zaprezentował zakres zadań naszej placówki oraz
ofertę świadczonych usług przez WPHI Wiedeń na rzecz firm.
Nawiązane zostały kontakty z reprezentantami podmiotów zainteresowanych ofertą Wydziału
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