Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu
Stolica Austrii - Kraj związkowy - Wiedeń (WIEN)

Mapa Austrii z podziałem na kraje związkowe (landy)

Powierzchnia: 414,89 km² (1. miejsce w Austrii)
Ludność (2009 r.): 1 687 271 osób (1. miejsce w Austrii)
Wzrost gospodarczy (2008 r.): 1,6%
Wzrost gospodarczy (2009 r.): ok. -1%
PRB (2008 r.): 75 mld euro
Stopa bezrobocia (2009 r.): 8,5%
Eksport (2009 r.): ok. 13. 190 mld euro
Import (2009 r.): ok. 23. 931 mld euro
Oficjalna strona rządu landowego: www.wien.gv.at
www.verwaltung.wien.at
www.wko.at/wien
Wiedeń (niem. Wien) – stolica i największe miasto Austrii. Liczy 1,6 mln mieszkańców
i zajmuje powierzchnię 415 km2. Położone nad Dunajem, usytuowane jest we wschodniej
części Austrii i oddalone zaledwie o ok. 70 km od granicy z Węgrami, Czechami i Słowacją.
Wiedeń jako miasto stołeczne, jest jednocześnie odrębnym krajem związkowym.
Miasto leży u stóp krainy geograficznej Wienerwald (Las Wiedeński), północno-wschodniego
pogórza Alp. Jego lokalizacja, przy skrzyżowaniu starych szlaków komunikacyjnych znad
Bałtyku do Adriatyku i od Alpejskiego cypla do węgierskiej równiny otworzyła przed
Wiedniem szansę na stanie się ważnym węzłem handlowym pomiędzy różnymi prowincjami i
krajami. Jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym,
akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Jest siedzibą
austriackich urzędów centralnych (w tym parlamentu, prezydenta i rządu), związków
wyznaniowych działających na terenie Austrii, a także licznych firm, stowarzyszeń,
organizacji i uczelni wyższych.
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Vienna International Centre jest jednym z czterech kompleksów, w których ulokowane
są instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Miasto stanowi najważniejszy w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy, posiada również
międzynarodowy port lotniczy i sieć metra. Okazałe budowle, muzea oraz galerie pełne
niepowtarzalnych dzieł sztuki niemal ze wszystkich epok kulturalnych Europy świadczą
o znaczącej historii tego miasta. Liczne uczelnie oraz niezwykle bogata oferta muzyczna
i teatralna świadczą o doniosłej roli jaką spełnia to miasto na europejskiej arenie kulturalnej.
Wiedeń to również centrum gospodarcze kraju. Znajdują się tutaj zakłady obróbki metalu,
zakłady elektroniczne, chemiczne oraz zakłady produkcji silników.
W Wiedniu mają swoją siedzibę wiodące austriackie banki, kasy oszczędnościowe,
towarzystwa ubezpieczeniowe oraz większość ważnych austriackich przedsiębiorstw. Wiosną
i jesienią organizowane są tutaj międzynarodowe targi, które podkreślają znaczenie miasta
jako międzynarodowego centrum handlowego (www.messe.at).
Miasto/Land Wiedeń dzieli się na 23 dzielnice (Bezirke), które nie są jednak samodzielnymi
jednostkami
administracyjnymi
(samorządowymi),
odpowiadającymi
powiatom
w pozostałych landach Austrii, a tylko częściami jednolitej administracji miejskiej.
Mają jednak pewne (wąskie) uprawnienia i są okręgami wyborczymi do rady miasta, co daje
im pewną tożsamość polityczną. Numery dzielnic występują na tablicach z nazwami ulic
i placów. Dzielnice Wiednia to:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Innere Stadt (centrum)
Leopoldstadt
Landstraße
Wieden
Margareten
Mariahilf
Neubau
Josefstadt

9. Alsergrund
10. Favoriten
11. Simmering
12. Meidling
13. Hietzing
14. Penzing
15. Rudolfsheim-Fünfhaus
16. Ottakring

17. Hernals
18. Währing
19. Döbling
20. Brigittenau
21. Floridsdorf
22. Donaustadt
23. Liesing
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Wiedeń został założony ok. 500 r. p.n.e. jako osada celtycka. W 15 r. p.n.e. stał się rzymskim
posterunkiem granicznym. Prawa miejskie uzyskał w 1221 r., stając się jednym
z największych i najważniejszych miast Rzeszy Niemieckiej, a po jej upadku – stolicą
Cesarstwa Austriackiego, a następnie Austro-Węgier. W 1918 r. stał się stolicą Republiki
Austrii. Historyczne centrum miasta, pełne jest zabytków ze wszystkich epok historycznych
z przewagą XIX-wiecznego historyzmu i secesji przełomu XIX i XX w., zostało w 2001 r.
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na bogactwo atrakcji, należy
do najchętniej odwiedzanych miast Europy.
Z polskiego punktu widzenia w historii miasta Wiednia ważnym wydarzeniem była
tzw. odsiecz wiedeńska. W 1683 roku Wiedeń był po raz kolejny oblegany przez Turków.
O losie Wiednia zadecydowała bitwa stoczona 12 września 1683, w której udział brały
zjednoczone siły cesarsko-polskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego. Wojska pokonały
ponad 100-tysięczną armię turecką. W drugiej połowie XVIII w Wiedeń był jednym
z głównych ośrodków kultury, sztuki, życia towarzyskiego i mody. Od XVIII w. rozwijał się
w Wiedniu
handel i przemysł. W roku 1805 miasto zajęte zostało
przez Napoleona I, który zmusił cesarza Austrii, Franciszka I, do złożenia korony cesarskiej
(1806). Po upadku Napoleona I, 1814-1815 w Wiedniu obradował kongres wiedeński,
ustalając zasady nowego porządku europejskiego. W drugiej połowie XIX w. wyburzono
średniowieczne mury obronne, wznosząc w ich miejsce obwodową ulicę Ringstrasse.
Na początku XX w. wraz z rozwojem przemysłu wzrosła liczba mieszkańców (1300 tys.
w 1905, ponad 2 mln w 1913). Po I wojnie światowej i rozpadzie monarchii
austro-węgierskiej, 12 listopada 1918 ogłoszono w Wiedniu powstanie Republiki Austrii
(I Republika 1918-1938). 1919-1934 większość w radzie gminy Wiedeń zdobyli
socjaldemokraci, którzy zrealizowali bogaty program budownictwa socjalnego, rozwinęli
system opieki społecznej. 13 marca 1938 Wiedeń zajęły wojska niemieckie (Anschluss),
Austria została włączona do III Rzeszy Niemieckiej. 11 kwietnia 1945 wyzwolony
przez wojska radzieckie, 27 kwietnia proklamowano powstanie II Republiki, Wiedeń
podzielono na 4 strefy okupacyjne: amerykańską, angielską, francuską i radziecką. Okupacja
zakończyła się 15 maja 1955, po podpisaniu traktatu pomiędzy aliantami i Austrią. Od 1956
Wiedeń jest siedzibę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ.

Gospodarka
Gospodarka wiedeńska jest największym pracodawcą w skali całego kraju. Ok. 66% osób
jest zatrudnionych w wiedeńskim przemyśle, rzemiośle i handlu. W Wiedniu jest
zlokalizowanych
ok.
118
tys.
przedsiębiorstw,
największa
ilość
ze wszystkich krajów związkowych.
W gospodarce dominującym sektorem są usługi (83%) i następnie przemysł (16,9%). W
sektorze
przemysłowym
działają,
m.in.,
zakłady
przemysłu
maszynowego,
elektrotechnicznego, precyzyjnego, petrochemicznego, odzieżowego, papierniczego,
poligraficznego, włókienniczego, skórzanego, drzewnego oraz porcelanowego.
Aż 99 % tych przedsiębiorstw, to firmy średnie i małe, które zatrudniają mniej niż 250
pracowników. Firmy te, to przeważnie mocno specjalizujące się przedsiębiorstwa w zakresie
usługowym, które stanowią tzw.” kręgosłup” gospodarczy Wiednia. Liczba tych firm z roku
na rok rośnie. W samym 2009 roku odnotowano w Wiedniu 7 800 nowo utworzonych
przedsiębiorstw (w skali kraju było ich 29 tys.). Tak duży wzrost firm w Wiedniu wynika z
faktu, że firmy nie koncentrują się jedynie na współpracy lokalnej, lecz również na
działalności w całej Austrii oraz wykorzystują dogodne położenie Wiednia do prowadzenia
udanych transakcji w całej Europie. Wiedeń wraz z swoim całym regionem stanowi swojego
rodzaju miejsce kontaktowe dla współpracy pomiędzy Zachodem i Wschodem. W rejonie
Wiednia osiedliło się prawie 300 międzynarodowych koncernów. Wśród ważniejszych
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należy wymienić takie firmy jak: JVC, Hennes & Mauritz, Coca Cola, Heineken, Henkel,
Baxter oraz Siemens. Poczynione inwestycje przez same wymienione w tej grupie koncerny
oszacować można na 125 milionów Euro oraz utworzenie prawie 900 nowych miejsc pracy.
Głównymi produktami eksportowymi Wiednia są produkty chemiczne, tworzywa sztuczne
jak i maszyny oraz urządzenia mechaniczne.
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 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.
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.
Wiedeń z 22,8% ilością członków jest najsilniej reprezentowanym regionem (Bundeslandem).
IZBA GOSPODARCZA WIEDNIA:
Wirtschaftskammer Wien
1010 Wien, Stubenring 8-10
Tel: +43 (0)1 / 514 50-0
Fax: +43 (0)1 / 513 77 87
E-Mail: postbox@wkw.at
Internet: http://wko.at/wien

KommR Brigitte JANK

Mag. Heinz WOLLINGER
Stv.:
Mag. Meinhard ECKL

Wiedeń jako platforma i siedziba międzynarodowej gospodarki
Dane gospodarcze austriackiej stolicy należą do najlepszych w Europie. Wiedeń jest motorem
napędowym gospodarki austriackiej, stał się również platformą i siłą napędową handlu
pomiędzy Wschodem a Zachodem. Gospodarka wiedeńska rozwija się dobrze, również
w warunkach utrzymującego się na całym świecie kryzysu. Taki jest wynik studium
przeprowadzonego przez Austriacki Instytut Badań nad Gospodarką (WIFO) za pierwszy
kwartał 2009 roku. Wiedeń podąża właściwą drogą rozwoju gospodarczego. Również
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studium Banku Austria UniCredit Group wystawia miastu pod względem rozwoju
gospodarczego bardzo dobre świadectwo.
Analitycy Banku Austria UniCredit Group umieszczają Wiedeń w pierwszej dziesiątce miast
i tym samym w czołówce Unii Europejskiej również pod względem lokalizacji. Produkt
regionalny brutto w przeliczeniu na głowę mieszkańca wynosi w Wiedniu ponad 180 procent
średniej unijnej. Eksperci podkreślają przy tym, że Wiedeń szczególnie dużo skorzystał
na otwarciu wschodnich granic. Skutek: okrągłe 40 procent obrotów i zysków wiedeńskiej
gospodarki pochodzi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki tych krajów zaliczają
się również do najbardziej przyszłościowych i najlepiej rokujących dla Wiednia. Szanse
Wiednia na pokonanie międzynarodowego kryzysu odnotowane są jako znacznie wyższe
niż szanse innych porównywalnych z nim europejskich metropolii.

Najlepsze miejsce do życia na całym świecie
Według wyników studium „Mercer“a za rok 2009 Wiedeń jest również miastem o najwyższej
jakości życia w skali światowej. W ogólnoświatowym porównaniu jakości życia Wiedeń
zdobył pierwsze miejsce wśród 215 metropolii. Po ośmiu latach przewodzenia w tym
rankingu Zurych został przez Wiedeń przesunięty na drugie miejsce. Poza bezpieczeństwem
i stabilnością życia najlepsze światowe oceny miasto otrzymało przede wszystkim
za przestrzeń mieszkalną, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wypoczynek i kulturę.
Wiedeń jednym z najbogatszych regionów Unii Europejskiej
Od wielu lat Wiedeń jest jednym z najbardziej zamożnych miast i regionów Unii.
Potwierdzają to bieżące dane Urzędu Statystycznego UE Eurostat. Zgodnie z nimi wzrost
gospodarczy Wiednia, wyrażony w standardach siły nabywczej UE plasuje się tradycyjnie
między 166 a 178 procent średniego wzrostu wszystkich państw członkowskich UE. Tym
samym produkt regionalny brutto przypadający na głowę mieszkańca jest prawie o połowę
wyższy niż średnia unijna. Statystycznie bogatsze od Wiednia są Londyn, Luksemburg,
Bruksela i Hamburg.

2008: Rekord w lokalizacji firm zagranicznych
Początek kryzysu światowego paradoksalnie zbiegł się w Wiedniu z okresem, kiedy to miasto
odnotowało najwyższy wynik w lokalizacji firm zagranicznych na swoim terenie. W 2008
roku na miejsce lokalizacji swojej firmy w Wiedniu zdecydowało się 119 przedsiębiorstw,
które zainwestowały 125 mln euro i stworzyły 900 nowych miejsc pracy.
Tak dobry wynik jest efektem wspólnych wysiłków Federalnej Agencji ds. Lokalizacji ABAInvest oraz Wiedeńskiego Funduszu Wspierania Gospodarki WWFF. Od 2004 roku
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sprowadziły one do Wiednia 440 międzynarodowych przedsiębiorstw. W ten sposób powstało
4.300
miejsc
pracy
oraz
inwestycje
o
wartości
420
mln
euro.
Brama do Unii
Duże kompetencje oraz bliskie kontakty z rynkami Europy Środkowo-Wschodniej to według
dyrektora ABA-y, René Siegla, główne przyczyny wyboru Wiednia przez zagraniczne firmy
na swoją siedzibę. Dodatkowe zalety miasta to, obok korzystnego bliskiego położenia
geograficznego, gęsta sieć instytucji finansowych i specjalistów takich jak adwokaci, eksperci
podatkowi i konsultanci. Do tego dodać należy znajomość języków obcych, kultury
oraz praktyk biznesowych w Europie Wschodniej. Ważnym czynnikiem przy wyborze
siedziby firmy jest ponadto wykwalifikowana siła robocza, dostępna w Wiedniu, świetnie
zorganizowana służba zdrowia, obszerna oferta edukacyjna oraz wybitnie wysoka jakość
życia Wiedeńczyków.
Coraz więcej przedsiębiorstw z Europy Wschodniej
W międzyczasie znacząco wzrosło zainteresowanie Wiedniem ze strony inwestorów z Europy
Wschodniej. W 2008 roku łącznie 29 przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej
(w 2007 roku było ich 19) kontynuowało charakterystyczną dla ostatnich lat tendencję
zwyżkową w tej dziedzinie. Na pierwszym miejscu uplasowała się Rosja i jej 9 lokalizacji.
Tuż za nią Ukraina (8) i Węgry (5). W 2008 roku swą obecność zaznaczyły również
Szwajcaria (10) i Stany Zjednoczone (9). Najważniejszym krajem pod względem liczebności
lokalizacji swych firm w Wiedniu pozostały Niemcy z 36 projektami.
Do tej pory na siedzibę swej firmy w Wiedniu zdecydowało się dokładnie
300 międzynarodowych koncernów. Wiele z nich korzysta z Wiednia jako platformy
i centrum kompetencyjnego dla kontaktów biznesowych z Europą Środkowo-Wschodnią.
Wiedeń umocnił tym samym swą pozycję jako silny partner w dziedzinie współpracy „ponad
granicami“ w tej części Europy.
W całej Austrii istnieje około 450.000 przedsiębiorstw. Ponad 103.000 lub jedna czwarta
z nich ma swą siedzibę w Wiedniu. 41.000 firm zatrudnia więcej niż jednego pracownika.
31.000 czyli 43 procent wszystkich wiedeńskich firm to przedsiębiorstwa jednoosobowe.
Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują od miasta szczególną pomoc. Około 30.000 firm
wiedeńskich działa w branży handlowej. 20.000 firm wytwarza produkty z branży
nowoczesnych technologii i zatrudnia ponad 150.000 pracowników. Odzwierciedla to
33 procentowy wzrost, który odnotowano od 1998 roku. Ponad 20 procent wszystkich osób
zatrudnionych w wiedeńskich firmach pracuje w sektorze technologicznym.
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Migracje to zaleta konkurencji
Dokładnie jedna trzecia, czyli 16.000 spośród ponad 53.000 przedsiębiorców indywidualnych
w Wiedniu, posiada zaplecze migracyjne. Z kolei jedna trzecia z nich to przedsiębiorcy
polskiego pochodzenia (29 procent), drugie miejsce zajmują Czesi i Słowacy (7 procent),
następnie Niemcy (6 procent), mieszkańcy byłej Jugosławii (5 procent) oraz Turcji
(2 procent). Etniczne zróżnicowanie charakteryzuje również poszczególne branże. Polscy
przedsiębiorcy specjalizują się w działalności gospodarczej, rzemiośle i budownictwie, Turcy
w handlu, a mieszkańcy byłej Jugosławii w transporcie i komunikacji. Według opracowań
te „etniczne gospodarki“ mają dla Wiednia ogromne znaczenie. Dla austriackiej stolicy
stanowią dodatkową zaletę – konkurencyjności - w kontaktach biznesowych z Europą
Wschodnią.
Największa siła nabywcza jest w Wiedniu
Najwyższą siłę nabywczą w Austrii posiada miasto Wiedeń. Według analityków
z „RegioData“ wskaźnik siły nabywczej wynosił 105,1 (ogółem w Austrii 100). Wiedeń
wysunął się na pierwsze miejsce przed Salzburgiem (104,8) i Dolną Austrią (102,5).
Dzielnice o najwyższej sile nabywczej to Wien I (Śródmieście) z wynikiem 208,6, Wien XIII
(dzielnica Hietzing) z wynikiem 143,0 i Wien XIX (dzielnica Döbling) z wynikiem 132,9.
Średnio siła nabywcza w Wiedniu wzrosła od 2000 roku o 8,4 procent i tendencja ta stale się
utrzymuje. Przeciętny Austriak dysponował w 2008 roku siłą nabywczą w wysokości 17.570
euro.
Również w porównaniu z innymi krajami Wiedeń znajduje się w pierwszej światowej
dziesiątce. Dowodzi tego analiza szwajcarskiego UBS Bank
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W skali kraju Wiedeń, czyli jedna piąta mieszkańców Austrii, wytwarza ponad jedną czwartą
całego PKB. W 2006 roku gospodarka wiedeńska wypracowała ponad jedną czwartą całego
PKB Austrii. „Vienna Region” (Wiedeń, Dolna Austria i Burgenland) wytworzył w 2006
roku około 45 procent PKB całego kraju. Gospodarka wiedeńska ma również znaczący
wkład w bilans handlowy całej Austrii. W 2008 roku miasto Wiedeń wypracowało jedną
siódmą całego eksportu i prawie jedną czwartą całego importu krajowego.

Usługi są gwarancją dobrobytu
Ponad 80 procent Produktu Regionalnego Brutto Wiednia pochodzi z sektora usług.
Jego dominacja uwidacznia się przede wszystkim w ilości firm i osób zatrudnionych
w gospodarce prywatnej. Jedynie w branży nieruchomości oraz w przedsiębiorstwach
usługowych w 2006 roku działało w Wiedniu ponad 40 procent firm i zatrudniona była jedna
czwarta pracowników.

Solidny wzrost gospodarczy
Od wielu lat wzrost gospodarczy miasta Wiednia odnotowuje wartości dodatnie. Najwyższe
tempo wzrostu miasto osiągnęło w 1999 r. (3,1 % produktu regionalnego brutto)
oraz w roku 2000 i 2006 (po 2,9 procent). Tuż przed obecnym kryzysem w roku 2007 wzrost
gospodarczy miasta osiągnął jeszcze 2,6 procent. W roku 2008 cała gospodarka austriacka
utrzymywała się w granicach 2,0 procent, a sam Wiedeń osiągnął wynik 1,6 procent. W 2009
roku wzrost gospodarczy miasta osiągnął wynik ujemny. Na rok 2010 eksperci przewidują
niewielki wzrost.
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Rzeczywisty wzrost gospodarczy (wskaźnik wahań w %)

Rynek pracy
W roku 2008 miasto Wiedeń ustanowiło nowy rekord: 960.880 osób posiadających stałe
miejsce pracy. Z tego 875.740 zatrudnionych na umowę o pracę. Na miasto przypada tym
samym największa ilość miejsc pracy w skali kraju. Wiedeń oferuje jedną czwartą miejsc
pracy w całej Austrii, nie tylko Wiedeńczykom, lecz również ponad 200.000 osobom
dojeżdżających do pracy w stolicy z sąsiednich landów.
Wiedeń: 700 milionów euro na działania napędzające koniunkturę
Zarówno w Austrii jak i w samym Wiedniu kryzys gospodarczy nie pociągnął za sobą dużego
wzrostu bezrobocia. Poczynając od danych UE z 2000 roku, a na prognozach na rok 2010
kończąc, Austria plasuje się tuż za Holandią (3,7 procent) w czołówce niskiego bezrobocia
ze średnią 4,7 procent (najwyższe dane to Słowacja z 15,2 procent) (źródło: WKO/Eurostat).
Jednak sytuacja na rynku pracy zarówno w Wiedniu jak i w całej Austrii stała się w roku
2009 znacznie trudniejsza. Co prawda średnie bezrobocie w Wiedniu jest tradycyjnie już
wyższe niż w całej Austrii (dla przykładu: w sierpniu 2009 wynosiło ono w Austrii
6,5 procent, a 8,4 procent w Wiedniu), jednak w porównaniu z innymi europejskimi
metropoliami bezrobocie w Wiedniu utrzymuje się na niskim poziomie. W roku 2008 Wiedeń
pobił kolejny rekord, kiedy to liczba bezrobotnych zmniejszyła się w porównaniu
do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8,2 procent (w całej Austrii: 4,5 procent).
Osiągnięty wynik – 7,8 procent - był pierwszym od roku 2001, kiedy to bezrobocie
nie przekroczyło progu 8 procent. Wyraźnie zmniejszyła się ilość bezrobotnych kobiet.
W 2010 r. w Wiedniu daje się zauważyć tendencja o wiele wolniejszego wzrostu bezrobocia
niż w innych landach oraz w innych porównywalnych europejskich metropoliach. Jest to
zauważalne przede wszystkim w przypadku bezrobocia wśród młodzieży. W tej dziedzinie
zarówno w Austrii jak i w samym Wiedniu można odnotować zmniejszenie wskaźnika
stopnia bezrobocia, co plasuje Austrię w czołówce UE (ponownie tuż za Holandią). W roku
2009 miasto Wiedeń wydało na działania napędzające koniunkturę 700.000 euro. Ponadto na
wspieranie rynków pracy wyłożono wspólnie z AMS kolejne 33 miliony euro.
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Turystyka
Rok 2008 okazał się wyjątkowo atrakcyjny pod względem turystycznym. Odnotowano
niespotykaną dotąd liczbę ponad 10 milionów noclegów. W mieście Wiedniu oraz obszarze
przylegającym odnotowuje się rocznie 11 milionów noclegów, co już od dziesięcioleci
gwarantuje miastu pozycję w pierwszej dziesiątce miast europejskich. W samym Wiedniu (w
granicach miasta) odnotowuje się 10, 2 milionów noclegów w ciągu roku (przy czym ponad
8,2
mln
to
obcokrajowcy)
przy
ogólnej
liczbie
4,6
mln
turystów.
Wiedeński przemysł turystyczny ma ogromne znaczenie gospodarcze. Wiedeń należy
do czołowych atrakcji turystycznych w Europie. Roczny zysk w tej branży utrzymuje się,
zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, na poziomie 4 miliardów euro. To z kolei
odpowiada 6% produktu regionalnego brutto miasta Wiednia i ponad 15% dochodów
z turystyki w skali kraju.

Wiedeń wiodącym miastem kongresów
Najprężniejsza dziedzina wiedeńskiej turystyki to turystyka kongresowa. Rozwija się ona
o wiele szybciej niż pozostałe sektory turystyki razem wzięte. Wiedeń stał się wiodącą
światową metropolią kongresową. Już po raz czwarty z kolei miasto zajmuje czołową pozycje
w rankingu „International Congress and Convention Association“ (ICCA). W wynikach
za rok 2008 Wiedeń z ilością 139 międzynarodowych kongresów rocznie podzielił pierwsze
miejsce z Paryżem, zaraz za nim znalazły się takie miasta jak Barcelona, Singapur czy Berlin.
Port Rzeczny platformą logistyczną Europy Środkowej
Wiedeński Port Rzeczny (Wiener Hafen) nabiera coraz większego gospodarczego znaczenia.
Przeżywa prawdziwy boom gospodarczy na Dunaju i to nawet w chwili obecnego kryzysu
gospodarczego. Grupa Wiener Hafen odnotowała w 2008 roku znaczny wzrost obrotów
i zysków. W porównaniu do roku poprzedniego obroty wzrosły o 7 procent co oznacza wzrost
z 3 mln na 48 mln euro. Zyski (z tak zwanej zwykłej działalności gospodarczej) wzrosły
o całe 24 procent z 8,2 mln na 10,2 mln euro.
W Centrum Logistycznym Portu Rzecznego przeładowano w 2008 r. ok. 12 mln ton towarów
czyli o 2 mln ton więcej niż jeszcze pięć lat temu. W roku 2006 rozpoczął się program
rozbudowy portu z przeznaczonymi na ten cel 150 mln euro. W ten sposób miasto Wiedeń
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stworzy do roku 2010 optymalne warunki ramowe, będące podwaliną przyszłych sukcesów.
Port Rzeczny Wiener Hafen ma bowiem w przyszłości stać się jedną z najnowocześniejszych
i najefektywniejszych platform logistycznych w Europie Środkowej i Południowej. Nowy
terminal kontenerowy zbudowany wspólnie przez Wiener Hafen i ÖBB (Austriackie Koleje
Federalne) został otwarty w roku 2008. Dzięki temu pojemność portu wzrosła do 500.000
jednostek kontenerowych w roku.

Nowy terminal kontenerowy Wien - Freudenau (po prawej)
Rozkwit pasażerskiej żeglugi rzecznej
Ruch wycieczkowy z Wiednia na Dunaju przybrał również znacznie na sile. I tu pobite
zostały nowe rekordy. Wiedeńskie porty rzeczne obsłużyły prawie 6.000 statków. Nowy
rekord pod względem ilości przewiezionych osób pobity został w Porcie Pasażerskim Wiedeń
jak również na przystaniach na Kanale Wiedeńskim przy Reichsbrücke: 4.434 odprawione
statki (plus 2 procent) oraz 380.000 pasażerów (plus 25 procent). Również spółka żeglugi
rzecznej DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH uzyskała rekordowy wynik. Obsługuje ona
transport rzeczny pasażerów w Wiedniu oraz w rejonie Wachau. Spółka przetransportowała
w tym roku 316.000 pasażerów czyli o 2 procent więcej niż w roku poprzednim. Port
Rzeczny Wiener Hafen jest 50 procentowym udziałowcem spółki DDSG Blue Danube.
W dużej części wzrost żeglugi rzecznej na Dunaju związany był z uruchomieniem jednostki
Twin City Liner, która od czerwca 2006 roku kursuje pomiędzy Wiedniem
a Bratysławą. Nowe, szybkie połączenie pomiędzy blisko położonymi naddunajskimi
metropoliami stało się w krótkim czasie hitem dla wycieczkowiczów i spowodowało znaczne
ożywienie komunikacji rzecznej na Dunaju.
Region Europejski „Centropa”
Region Europy Środkowej, wokół makroregionu Wiedeń, nazwany został „Centropa”.
Obejmuje on oprócz makroregionu Wiedeń również austriackie kraje związkowe Dolną
Austrię i Burgenland, jak również zachodnie Węgry z miastem Györ, południowo- zachodnią
część Słowacji wokół Bratysławy, jak i południowe Czechy, wokół Brna.
Tym samym „Centropa” rozpościera się w czterech państwach UE, obejmuje 13 regionów
i ma prawie tylu mieszkańców, co cała Austria, zależnie od danych ze spisu ludności,
czyli pomiędzy sześć a osiem milionów. Centropa jest projektem przewodnim,
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który w „Regionie Europy Środkowej” tworzy multilateralne, wiążące i długotrwałe
podstawy współpracy jednostek terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji społecznych.

Twin-Cities Wiedeń/ Bratysława.
Z geograficznego punktu widzenia makroregion „Centropa” został ukształtowany na bazie
bliskości stolic Austrii i Słowacji, Wiednia i Bratysławy. Odległość pomiędzy tymi
bliźniaczymi miastami wynosi tylko 65 km. Wiedeń i Bratysława są tym samym najbliżej
położonymi stolicami Europy zarówno pod względem geograficznym, jak i historycznym.
To położenie miast bliźniaczych stwarza obu stronom niespotykane możliwości współpracy
w nowej Europie, z dala od dawnych podziałów. Wiedeń powinien wykorzystać
to szczególne położenie także we współpracy z Bratysławą, w celu wzmocnienia zarówno
swojej pozycji w centrum Europy Środkowej, jak i makroregionu „Centropa”. Wiedeń
chciałby stać się w przyszłości metropolią nauki i badań naukowych, zwłaszcza wobec
Europy Wschodniej......................................................................................................................
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Od maja 2008 roku pomiędzy Wiedniem a Bratysławą kursują dwa statki Twin-City-Liner
Wiedeń jest miastem Unii Europejskiej, w którym warto żyć. Jakość życia jest tu najwyższa
spośród wszystkich miast Unii Europejskiej, a w skali światowej Wiedeń zajmuje trzecie
miejsce za miastami Szwajcarii Zurychem i Genewą exequo oraz kanadyjskim Vancouverem.
Dane te pochodzą ze studium „Quality of Life Survey 2007” Mercer Consulting Group.
W ramach studium przebadano 215 miast na całym świecie. Uwzględniono takie kryteria jak
sytuacja polityczna i gospodarcza, bezpieczeństwo, służba zdrowia, środki komunikacji
publicznej, możliwość dokonania zakupów jak również sytuacja mieszkaniowa i ochrony
środowiska. Za punkt wyjścia przyjęto Nowy Jork z wartością bazową 100 punktów. Wiedeń
i Genewa otrzymały po 107,9 punktów, Zurych 108 punktów. W samej Europie około 80%
ludności mieszka w miastach. Ich jakość życia daje nam reprezentatywne informacje
o rozwoju miejskiego zagospodarowania europejskiego kontynentu. Wiedeń jest tutaj ważnym
punktem odniesienia.

Jedna trzecia Wiedeńczyków to migranci z Europy Wschodniej.
Około jedna trzecia wszystkich mieszkańców Wiednia, to migranci pochodzący z Europy
Wschodniej. Ponad 200.000 osób dojeżdża codziennie do pracy z landów Dolna Austria
i Burgenland, część z nich także z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej- Czech,
Słowacji, czy też Węgier. Ponad 100.000 Wiedeńczyków dojeżdża do pracy poza stolicą.
Najnowszy trend: obszar Europy Środkowej „Centropa” od Wiednia poprzez południowe
Czechy, południowo- zachodnią Słowację i zachodnie Węgry zrasta się
ze sobą porównywalnie do powiązań między austriacką stolicą a landami Dolną Austrią
i Burgenlandem.

13

Administracja Stolicy- reprezentowanie na zewnątrz
Wysoka pozycja Wiednia jako międzynarodowej metropolii o światowej sławie ma swoje
podstawy. Bazuje ona na szczególnej, samodzielnej, federalnej pozycji Wiednia w ramach
austriackiej konstytucji. Umożliwia ona stolicy szczególnie aktywną i witalną administrację
samorządową,
której
działania
sięgają
daleko
poza
granice
Austrii.
Miasto Wiedeń rozpościera się na obszarze 414 km2, liczy 1,66 mln mieszkańców, jest
jednym z dziewięciu krajów związkowych i jednocześnie stolicą Republiki Austrii. Wiedeń
jest również największą gminą Austrii i siedzibą kilkudziesięciu międzynarodowych
organizacji. Większość z nich to organizacje ONZ. Wiedeń jest obok Nowego Jorku
i Genewy trzecią siedzibą ONZ. Mieszczą się tutaj również siedziby
takich pod-organizacji, jak UNIDO, IAEO, czy też centrala OPEC. W tych
międzynarodowych strukturach zatrudnionych jest łącznie ponad 4.000 pracowników.
Austria jest państwem federacyjnym. Oznacza to, że Republika Austrii jest związkiem
między całym państwem, z typowo republikańsko- demokratyczną konstytucją i łącznie
dziewięcioma krajami związkowymi (tzw. landami), wśród nich Wiedniem, zajmującymi
wyraźną federalną pozycję. Istnieje przy tym zasadniczy podział władzy pomiędzy republiką,
a dziewięcioma krajami związkowymi. Ich samodzielne i od siebie niezależne kompetencje
reguluje konstytucja. Ponadto w Austrii istnieje zasadniczy podział władzy. Zapewnia on
niezależną od siebie pracę władzy ustawodawczej, administracyjnej i sądowniczej
na wszystkich szczeblach i we wszystkich instancjach. Kompetencje państwa określa się
z reguły jako „sprawy federalne”. Należy tutaj między innymi reprezentacja rządu
w kontaktach z zagranicą, którą to rolę pełni Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w
Wiedniu. Najwyższym reprezentantem państwa jest głowa państwa, czyli Prezydent. Jest on
najwyższym, bezpośrednio wybranym reprezentantem Republiki Austrii w kraju i za granicą.
Przez niego są również akredytowani ambasadorzy jako dyplomatyczni przedstawiciele
zagranicznych państw.
Wszystkie dziewięć krajów związkowych posiada własne kompetencje do reprezentowania
„na zewnątrz”. Reprezentuje je odpowiedni Naczelnik Kraju Związkowego ad personam,
który w Wiedniu jednocześnie jest burmistrzem stolicy i szefem zarządu miasta. W Wiedniu
jest nim, od roku 1994 już po raz trzeci wybrany na to stanowisko szef rządzących
Socjaldemokratów, Michael Häupl, ekspert biologii i ochrony środowiska. Zgodnie
z konstytucją, Häupl reprezentuje Wiedeń „na zewnątrz” jako Naczelnik Kraju Związkowego
i burmistrz. Kompetencja ta umożliwia miastu założenie własnych przedstawicielstw
i reprezentacji za granicą. Z drugiej zaś strony Naczelnik ma możliwość przekazania części
swych reprezentacyjnych kompetencji specjalnie do tego powołanemu pełnomocnikowi,
który w jego imieniu może spełniać określone zadania.

Główne płaszczyzny wiedeńskiej polityki zagranicznej
Głównymi płaszczyznami, gdzie prowadzona jest działalności zagraniczna miasta Wiednia są:
generalnie obszar Unii Europejskiej, nowe państwa członkowskie UE ze Środkowej
i Wschodniej Europy, kraje bałkańskie, Moskwa i niezwykle szybko rozwijający się
gospodarczo makroregion wokół rosyjskiej stolicy, Ameryka Północna (USA i Kanada),
jak również Chiny (Hongkong, Shanghai, Pekin) i Japonia.
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Aktywna współpraca w europejskich Związkach Miast
Wiedeń aktywnie współpracuje również z licznymi międzynarodowymi Związkami Miast.
Swoją role widzą one jako inspiratorzy gminnej, urbanistycznej i regionalnej współpracy w
Europie i chcą mieć swój znaczący udział we wszystkich instytucjach UE poprzez wspólny
głos.
Do najważniejszych Związków Miast, w których jest reprezentowany Wiedeń należą:
Airport Regions Conference (ARC)
Arbeitsgemeinschaft Donauländer (ARGE Donauländer/ kraje leżące nad Dunajem)
Ausschuss der Regionen (AdR / Komitet Regionów)
CENTRAL INTERREG IIIA
Donauhanse
EUregioNET
Eurocities
Europaregion/INTERREG IIIA Projekt BAER (Building a European Region)
Gipfelkonferenz der Weltstädte (Summit Conference of Major Cities of the World)
INTERACT
International Metropolis Projekt
INTERREG IIIC
Kongress der Gemeinden und Regionen Europas (KGRE / Kongres Gmin i Regionów Europy)
Liga der Historischen Städte (League of Historical Cities)
Organisation of World Heritage Cities (OWH)
Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE / Rada Gmin i Regionów Europy)
Regionen mit Legislativkompetenzen (RegLeg)
Städte Europas – Conference of European Capitals for EU Enlargement
TeleCities
Union der Hauptstädte der Europäischen Union (UCUE)
Union of Central and South-Eastern European Capitals
URBACT
Urban Technology Network II (UTN II)
Versammlung der Regionen Europas (VRE / Zgromadzenie Regionów Europy)

W polityce zagranicznej miasta Wiednia Naczelnik Kraju Związkowego i burmistrz
wspierany jest przez szeroki krąg wysokich rangą urzędników i ekspertów. Najwyższym
rangą urzędnikiem Miasta Wiednia jest dyrektor magistratu i równocześnie Urzędu Kraju
Związkowego. Od 1 sierpnia 1995 pełni tą podwójną funkcję prawnik Ernst Theimer. Podlega
on bezpośrednio Naczelnikowi Kraju Związkowego i zarazem burmistrzowi Michaelowi
Häupl oraz ma prawo wydawania poleceń wszystkim komórkom magistratu. Zakres
obowiązków administracji miejskiej jest zorganizowany w 8 resortach i podzielony na łącznie
72 wydziały magistratu. Poszczególne wydziały magistratu są w dużej mierze autonomiczne
i zdecentralizowane. Główne grupy administracyjne, tzw. sektory, nie są w Wiedniu znane,
lecz kierownicy resortów i grup, którzy odpowiadają z reguły za kilka wydziałów. Ernest
Theimer zarządza Dyrekcją Magistratu Miasta Wiednia. Do niej należy obok kancelarii
burmistrza, także łącznie 6 resortów z różnymi podgrupami.W Dyrekcji Magistratu zadania
polityki zagranicznej miasta Wiednia pełnią dwa z nich: resort stosunków międzynarodowych
koordynuje
działalności
wiedeńskiej
polityki
zagranicznej.
Resort
do spraw budowy techniki dba o różne umowy kooperacyjne stolicy z sąsiadującymi
metropoliami, przede wszystkim w Europie Środkowej i Wschodniej. Resort dyrekcji
magistratu do spraw stosunków międzynarodowych (MD-AB)kierowany jest przez dyrektora
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Oskara Wawrę. Resort ten pełni zadania związane ze współpracą międzynarodową
i koordynuje działalność zagraniczną Miasta Wiednia.

Siedziba ONZ w Wiedniu
Ponadto do zakresu działań tego resortu należy współpraca z organizacjami ONZ w Wiedniu.
Podlega mu urząd „Vienna Service Office”, z siedzibą w tzw. UNO- City. Urząd ten służy
radą i oferuje bezpłatną pomoc pracownikom organizacji międzynarodowych i ich rodzinom,
podczas ich pobytu w Wiedniu. Od 1 lipca 2001 resort dyrekcji magistratu d.s. stosunków
międzynarodowych decyduje również o pomocy i środkach zaradczych Miasta Wiednia
dla zagranicy. W obrębie magistratu MD-AB współpracuje przede wszystkim z grupą
zagraniczną Biura Prasowego i Informacyjnego Miasta Wiednia (PID) zajmującą się
stosunkami międzynarodowymi, Wiedeńskim Zrzeszeniem Turystycznym (Wiener
Tourismusverband), Wiedeńskim Funduszem Wspierania Gospodarki (WWFF), jak również
z Dyrekcją Urbanistyki która nadzoruje umowy współpracy z miastami partnerskimi. Szefem
Dyrekcji Urbanistyki jest Gerhard Weber. Wiedeń zawarł i podtrzymuje umowy o współpracy
miast z większością sąsiadujących metropolii Środkowej i Wschodniej Europy. Mają one
na celu wspieranie europejskiej współpracy i integracji na płaszczyźnie gminnej i regionalnej.
Główne tematy bezpośredniej współpracy między miastami to sprawy związane z ochroną
przed katastrofami naturalnymi, pomocą humanitarną, służbą zdrowia, kształceniem
i oświatą, zarządzaniem transportem miejskim, gospodarką wodną, kanalizacyjną i ściekową,
aż do wywozu śmieci i nowoczesnego recyklingu, czyste środowisko, zielone oazy
wypoczynku, miejskie technologie łącznie z oczyszczaniem i kontrolą zanieczyszczenia
powietrza, pośrednictwo w ekspertyzach, transfer wiedzy, jak również wspólne, konkretne
projekty.

Biuro Prasy i Informacji Miasta Wiednia (PID)
Ogólna koordynacja pod względem merytorycznym wszystkich projektów zagranicznych
miasta Wiednia należy do dyrektora resortu ds. informacji miejskiej i mediów, pana Alfreda
Vavrouska. Biuro Prasowe i Informacyjne miasta Wiednia (PID- Presse- und
Informationsdienst), Wydział 53Magistratu, jest jednym z największych wydziałów
administracyjnych stolicy. Ma on na celu rozpowszechnianie nowoczesnego wizerunku
Wiednia, zarówno w kraju, jak i za granicą. Międzynarodową działalnością PID-u zajmuje się
specjalna grupa do spraw międzynarodowych. Jest ona również partnerem odpowiedzialnym
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za kontakty z Biurami Miasta Wiednia mieszczącymi się w Środkowej, Południowej
i Wschodniej Europie.
Compress - Biura Miasta Wiednia w 11 krajach Europy Środkowo- Wschodniej
Biura Miasta Wiednia w sąsiadujących metropoliach środkowej i wschodniej Europy nie są
prowadzone przez urzędników wiedeńskich, lecz poprzez zewnętrznego zleceniobiorcę,
który posiada odpowiednie kontakty i doświadczenie. Zlecenia te są regularnie przedmiotem
przetargów. Pierwszy przetarg na wspieranie polityki zagranicznej miasta Wiednia poprzez
współpracujące biura w Środkowej i Wschodniej Europie, został przeprowadzony w 1996
roku. Wygrała go wiedeńska firma Compress. Dzisiaj Wiedeń reprezentowany jest
w dwunastu krajach /miastach poprzez Biura Miasta Wiednia firmy Compress
(Polska/ Kraków, Czechy/Praga, Słowacja/Bratysława, Węgry/Budapeszt, Słowenia/Lublana,
Chorwacja/ Zagrzeb, Bośnia/Sarajewo, Serbia i Czarnogóra/Belgrad, Bułgaria/ Sofia,
Rumunia/ Bukareszt i Rosja/ Moskwa). Compress Kraków pośredniczy w nawiązywaniu
kontaktów, dba o szybką i wiarygodną informację o Wiedniu oraz pełni zarówno na miejscu
jak i w Wiedniu rolę kompetentnego partnera. Kontakt:
COMPRESS Kraków, Biuro Miasta Wiednia
ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków
+48/12/ 432 44 70, +48/12/ 432 44 71

Przez prowadzenie wyżej wspomnianych Biur Miasta Wiednia, stolica Austrii jest
prekursorem tego typu działalności w Europie. Dzięki szczególnym kontaktom z krajami
sąsiadującymi w środkowej, południowej i wschodniej Europie, Wiedeń oraz wszyscy
uczestnicy projektu odnieść mogli wiele korzyści już na długo przed rozszerzeniem Unii
Europejskiej w 2004 r. We wszystkich tych biurach zatrudniany jest lokalny personel.
W Wiedniu mieści się centrala firmy Compress, która koordynuje kontakty
z wszystkimi Biurami Miasta Wiednia, a ich wyniki przekazuje następnie magistratowi
wiedeńskiemu.
Szeroka sieć kontaktów w Środkowej i Wschodniej Europie
Networking: Poprzez Biura Miasta Wiednia firmy Compress stolicy Austrii udało
się zbudować i systematycznie rozszerzać szeroką sieć kontaktów i związków z sąsiadami
w Środkowej i Wschodniej Europie, przede wszystkim w zakresie polityki, administracji,
mediów, ochrony środowiska, gospodarki, kultury i bezpieczeństwa. Celem jest przy tym
udzielanie pomocy sąsiadom i sobie samemu, wzmacnianie współpracy w Europie pomiędzy
obywatelami i regionami, a zwłaszcza pomiędzy gminami, aby pogłębić integrację europejską
i aby umożliwić wszystkim stronom korzyści ze współpracy. Ponadto Compress organizuje
dla Miasta Wiednia tradycyjne już spotkania urzędników, przedstawicieli gospodarki,
polityków i przedsiębiorców, jak również dziennikarzy. Compress bierze również udział
w organizacji sympozjów, konferencji, imprez kulturalnych, targów, festiwali
i ponadregionalnych przedsięwzięć. Biura Miasta Wiednia otrzymują regularnie aktualne
informacje z Wiednia, w postaci informacji prasowych, broszur, folderów jak również
atrakcyjnych materiałów zdjęciowych. Ta współpraca prasowa cieszy się wśród mediów
Środkowej i Wschodniej Europy dużym zainteresowaniem. Najnowsze statystyki dowodzą,
że tylko w roku 2007 w dziesięciu krajach, w których działalność na zlecenie miasta Wiednia
prowadzi firma Compress, ukazało się ponad 5.700 pozytywnych doniesień prasowych
na temat Wiednia. Compress dostarcza informacji dla największych pod względem nakładów
dzienników, czasopism i miesięczników w krajach gdzie ma swoje przedstawicielstwo.
Również poprzez regularnie ukazujące się dodatki na temat Wiednia, rubryki jak „ Weekend
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w Wiedniu”, czy też „Wiedeński afisz” z zapowiedziami i najświeższymi informacjami
z austriackiej stolicy. Pracownicy firmy Compress regularnie sami przygotowują programy
radiowe i wspierają ekipy telewizyjne w przygotowaniach relacji o Wiedniu.
Wydział specjalny: Strategia UE i rozwój gospodarczy

Obok resortów Dyrekcji Magistratu, które koordynują politykę zagraniczną miasta i obok
serwisu prasowo- informacyjnego, również poszczególne wydziały zajmują się określonymi,
konkretnymi zadaniami w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Da takich wydziałów
należy Wydział 27 Magistratu, odpowiedzialny za strategię UE i rozwój gospodarczy. Zakres
zadań Wydziału 27 obejmuje szeroką paletę działań mających na celu uzyskanie środków
Unii Europejskiej i wspieranie rozwoju gospodarczego miasta Wiednia.

Miasto Wiedeń posiada również swoje biuro w Brukseli
Dom Wiedeński w Brukseli

Miasto Wiedeń reprezentowane jest poprzez własną filię Magistratu również za granicą:
w Brukseli, głównej siedzibie instytucji UE prowadzony jest Dom Wiedeński z biurami
magistratu i Wiedeńskiego Funduszu Wspierania Gospodarki (WWFF- Wiener
Wirschaftsförderungfonds). Został on założony i otwarty już w roku 1996. W związku z tym
Wiedeń pełni również rolę przewodnią wśród austriackich gmin w procesie integracji
europejskiej. Kierownictwo Domu Wiedeńskiego przejmuje zazwyczaj oddelegowany
urzędnik z Wiednia. Od początków istnienia Domu Wiedeńskiego w Brukseli odbywały się
tam wielokrotnie szkolenia dla urzędników gminnych z magistratów wschodnioeuropejskich
krajów sąsiadujących. Zaznajamiani oni byli także z zasadami lobbingu w instytucjach Unii
Europejskiej.
Wiedeński
Fundusz
Wspierania
Gospodarki
(WWFF
Wirtschaftsförderungsfonds) z własnym przedstawicielstwem w Domu Wiedeńskim
w Brukseli, prowadzi promocję wiedeńskiej gospodarki także w centrum UE. Główny nacisk
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kładziony jest przy tym na dotacje z Unii Europejskiej, o które zabiegają specjalni eksperci
z WWFF. Ponadto Dom Wiedeński pełni również funkcję centrum komunikacyjnego
ekspertów, polityków i artystów.

Przedstawicielstwa Wiednia w Hongkongu i Tokio

Na arenie międzynarodowej Miasto Wiedeń reprezentowane jest przez dwa
przedstawicielstwa w Azji, które ściśle współpracują z austriacką stolicą w dziedzinie
turystyki i gospodarki: w Chinach prowadzone jest przez Wiedeń biuro „Representative
Office”, z siedzibą w Hongkongu, w Japonii zaś mieści się ono w Tokio.

Gospodarka wiedeńska intensyfikuje kontakty z Dalekim Wschodem

Z Hongkongu Wiedeń pielęgnuje kontakty z Shanghaiem i Pekinem. Chiny natomiast
rewanżują się usilnymi zabiegami o wzmocnienie swojej pozycji poprzez Wiedeń w całej
Austrii i makroregionie środkowej Europy w „Centropie”. Wiedeń natomiast liczy na to,
że poprzez zwiększoną intensywność kontaktów ożywiony zostanie handel z Chinami,
światowym mocarstwem gospodarczym.
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