
Turystyka biznesowa – koło zamachowe gospodarki 

regionu na przykładzie Styrii w Austrii

Marka terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować

z korzyścią dla gospodarki turystycznej?

Kielce, 29 listopada 2019r.



Innowacje i tradycja
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Gospodarczy sukces Styrii miał 

swój początek w przemyśle 

ciężkim. Zasoby naturalne nadal 

stanowią podstawę funkcjonowania 

wielu styryjskich firm, jednakże o 

sile gospodarki regionu decydują 

obecnie przede wszystkim 

kreatywni, nietuzinkowi ludzie, 

którzy myślą i działają w 

przedsiębiorczy sposób.



Styria – doskonałe miejsce do pracy i życia
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 Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa

 Stabilność polityczna

 Wysoki standard życia

 Zmotywowani i świetnie wykształceni ludzie

 Jeden z najlepszych na świecie systemów opieki 

zdrowotnej

 Niski współczynnik strajkowości



Statystyki
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 Liczba mieszkańców: 1.235.582

 14 % populacji Austriaków

 Obszar: 16.401 km²

 Drugi co do wielkości kraj związkowy

 Stolicat: Graz

 286.000 mieszkańców

 „Zielone serce Austrii”

Lasy – pow. 60% powierzchni

 PKB : 35.800 €

 Stopa bezrobocia: 5.1 % (Austria 6.0%)

 Branża turystyczna: 13 milionów zanocowań

 Nakłady na B+R – : 5,16 % (nr. 1 wśród regionów
NUTS-II w UE)



Styria – światowy lider w nakładach na B+R
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In % of GDP

Total 

In bill. USD

Research and Development – Spendings
R+D Rate R+D Spending

in % of GDP in bill. USD

Styria 5,16 2,8

Israel 4,25 13,0

Korea 4,23 74,1

Switzerl. 3,42 17,7

Japan 3,29 170,0

Sweden 3,28 15,4

Austria 3,12 13,3

Germany 2,93 114,8

U.S.A 2,79 502,9

France 2,22 60,8

China 2,07 408,8

UK 1,70 46,3



Przede wszystkim innowacje
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 55 % wszystkich zatrudnionych na 

austriackich uczelniach technicznych 

naukowców zajmujących się badaniami 

pracuje w Styrii

 7 na 10 austriackich firm z najwyższym 

wskaźnikiem nakładów na B+R ma swoje 

siedziby w Styrii

 Joanneum Research  

 Jedna z największych pozauniwersyteckich 

instytucji B+R zatrudniająca ponad 450 osób

 19 z 44 austriackich centrów 

kompetencyjnych zlokalizowanych jest w 

Styrii



Pięć uniwersytetów
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Montan

Politechnika w Graz Akademia Medyczna Karl-Franzens

Akademia Muzyczna i 

Sztuk Pięknych
55.625 studentów

 17.1 % zagranica



Dwie wyższe uczelnie techniczne
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Dualne szkolnictwo zawodowe oraz kształcenie ustawiczne
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 Doskonały system dualnego 
szkolnictwa zawodowego

 Kształcenie uczniów kierunków 
zawodowych

 Edukacja dorosłych i kształcenie 
ustawiczne

 WIFI 

 Największy prywatny  oferent w 
dziedzinie szkolnictwa zawodowego

 Zespół Szkół Turystycznych Bad 
Gleichenberg

 Talentcenter przy Styryjskiej Izbie 
Gospodarczej

 Euro Skills 2020 in Graz



Gospodarka Styrii
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 Silny przemysł i silny sektor MŚP

 33,2 % regionalnego PKB Austria - 27,7%

 Specjalizacje regionalne

 Budowa maszyn, w tym technologie 

ochrony środowiska

 Automotiv i mobilność

 Wyrób metalu i jego obróbka

 Elektro/Elektronika/Mikroelektronika

 Branża drzewna i papiernicza

 Branża spożywcza

 Humantech

1,9%

33,2%

64,9%

Agriculture Production Services



Zatrudnienie w najważniejszych gałęziach przemysłu
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Budowa maszyn 

I motoryzacja
Wyrób metalu

I jego obróbka

Elektro

Elektrotechnika

Elektronika

Produkcja 

wyrobów 

spożywczych

Drzewna 

i papiernicza

22.000 23.200 13.584 10.161 9.000



Największe styryjskie firmy
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Struktura firm według wielkości 
zatrudnienia
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Bardzo silny sektor MMŚP

> 70.000 zatrudnionych



Niska stopa bezrobocia

14

Stopy bezrobocia 2017 – NUTS 2 – klasyfikacja UE Najwyższy spadek stopy całkowitej 2017

Quelle: Eurostat, AMS



Strategia rozwoju regionu
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source: Styrian Economic Strategy



Klastry w Styrii
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CLUSTER 

Green Tech www.greentech.at Ochrona

środowiska

190 partnerów

22,000 zatrudnionych

AC Styria 

Mobility

www.acstyria.at mobilność

(samochody, 

kolej, branża 

lotmnicza)

250 partnerów

50,000 zatrudnionych

Human

Technology 

www.humantechnology.

at

Technologie

medyczne, 

farmacja, 

biotechnologie

100 partnerów

28,000 zatrudnionych

Silicon Alps www.silicon-alps.at Elektroniczne

systemy 

bazowe, 

High-Tech

50 partnerów,

najmłodszy klaster  ponadregionalny, 

wspólnie z Karyntią

20,000 zatrudnionych

Holz www.holzcluster-

steiermark.at

Przemysł

drzewny

150 partnerów

18,000 zatrudnionych

http://www.greentech.at/
http://www.acstyria.at/
http://www.humantechnology.at/
http://www.silicon-alps.at/
http://www.holzcluster-steiermark.at/


Sieci współpracy
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Creative Industries www.cis.at Sieć współpracy skupiająca 

ponad 1000 podmiotów

Automation Technology 

Plattform 

www.at-styria.at/ 50 partnerów

Fokus:innowacyjne 

technologie produkcji, 

digitalizacja

Health Economy

Platform

www.gesundheitswirt

schaft-stmk.at

Rozwój powiązań  sieciowych 

firm i instytucji w celu 

realizacji innowacyjnych 

projektów w prywatnym i 

publicznym systemie opieki 

zdrowotnej

Start-Up Network

“Gründerland”

https://www.gruend

erland.st/

Sieć współpracy na rzecz 

powstawania i rozwoju start 

upów

http://www.cis.at/
http://www.at-styria.at/
http://www.gesundheitswirtschaft-stmk.at/
https://www.gruenderland.st/
http://www.gesundheitswirtschaft-stmk.at/
http://www.gesundheitswirtschaft-stmk.at/


Handel zagraniczny – eksport do wybranych krajów
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932,1

1 376,4

1 387,5

5 781,1

0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0

Canada

Turkey

Russion Fed.

Korea, Rep.

Belgium

Netherlands

Australia

Sweden

Romania

Croatia

Spain

Japan

Slovakia

Czech Rep.

Poland

Hungary

Slovenia

France

Switzerland

UK

China

United States

Italy

Germany

1/3 eksportu wędruje do 

Niemiec (poddostawcy dla 

branży automotive, budowa 

maszyn etc.)

w mln. EUR. €

Handel zagraniczny 43 % PKB

Wartość eksportu: 19,3 Mrd. €



Infrastruktura , dostępność komunikacyjna
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 Odległość z Graz do wybranych miast

 Wiedeń (2 h)

 Linz (2,5 h)

 Salzburg (3 h)

 Zagrzeb (2,5 h)

 Połączenia lotnicze z Graz

 Frankfurt, Monachium, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin

 Istanbuł

 Amsterdam

 Zürich

 Wiedeń

 Połączenia kolejowe, perspektywa znaczącej poprawy w najbliższym czasie

 Semmering–Tunnel (Graz – Wiedeń 1:50) 

 Koralm-Tunnel – Graz - Klagenfurt (45 min.)

 Baltic-Adriatic Axis – Rozwój transportu towarowego



Infrastruktura logistyczna
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 Cargo Center Graz 
(międzynarodowy 
terminal przeładunkowy 
na trasie kolejowej
Baltic-Adriatic-Axis

 Bliska odległość do 
portów adriatyckich (np.
Koper - SLO)

 Wahadłowe połączenia 
kolejowe do:
 Koper, Trieste (nowe))

 Frankfurt, Neuss

 Logistik Plattform

Quelle: Carco Center Graz



Turystyka – Styria kraina różnorodności



Turystyka

22source: steiermark.com

 13 milinów noclegów

 Styria Górna – narty i wędrówki 
górskie

 Wellness (termy) na południu i 
na wschodzie landu

 Styryjska Toskania na południu

 Graz – City of Design & Światowe 
Dziedzictwo Kultury UNESCO

 Masowe eventy

 Formuła 1, Moto-GP

 Spielberg (Red Bull)

 Schladming Night-Race



Turystyka tranzytowa- przykład Styrii
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 Styria – kraina turystyki tranzytowej na skrzyżowaniu europejskich szlaków 
komunikacyjnych (możliwość odbycia krótkich urlopów tranzytowych lub możliwość 
zatrzymania się „po drodze” w ramach podróży np. do Włoch lub Chorwacji

 Setki tysięcy polskich turystów przejeżdżających rokrocznie przez Styrię w  drodze 
na wakacje

 Po co męczyć się kilkunastogodzinną jazdą bez noclegu, kiedy w „połowie drogi” 
można spędzić dzień lub nawet kilka dni, nie psując sobie reszty urlopu

 Doskonała baza noclegowa i gastronomiczna wzdłuż głównych szlaków 
komunikacyjnych, świetna kuchnia, świetne wina i destylaty, kąpieliska termalne

 Wysoka jakość usługi za przystępną cenę

 Mili, serdeczni i uczynni i uśmiechnięci mieszkańcy

 Styk kulturowo- mentalny Zachodu ze Wschodem i Północy z Południem (jeszcze 
niemiecki Ordnung, ale już bałkański spontan)

 Styria – kraina różnorodności, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie



Turystyka pielgrzymkowa- przykład Styrii
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 Styria – kraina znanych sanktuariów maryjnych Mariazell i Maria 

Lankowitz – jedne z największych i najważniejszych miejsc 

pielgrzymkowych w Austrii a przy tym pięknie położone w górach 

miejscowości

 Możliwość jedno – lub kilkudniowego postoju pielgrzymkowego w ramach 

tranzytu np. do Rzymu czy Medjugorie 

 Bardzo dobra i tania baza noclegowo- gastronomiczna dla pielgrzymów

 Polskojęzyczni duchowni w tych sanktuariach

 Możliwość zorganizowania polskich nabożeństw na miejscu



Turystyka biznesowa- przykład Styrii

25source: steiermark.com

 Rosnąca liczba gości biznesowych przybywających do Styrii to efekt 

dynamicznie rozwijającej się innowacyjnej i proeksportowej gospodarki 

regionu

 Graz – stolica regionu – jako koło zamachowe turystyki biznesowej Styrii

 Graz – ważne centrum targowo- wystawiennicze i inwestycyjne

 Graz – ważny ośrodek akademicki oraz badawczo- rozwojowy

 Styria – świetnie skomunikowany komunikacyjnie region europejski

 Transfer dobrych praktyk (liczne delegacje z zagranicy w formie grup 

studyjnych, misji handlowych, giełd kooperacyjnych staży i praktyk 

zawodowych)

 Styria miejsce, gdzie spotyka się biznes z różnych stron Europy



„Styria: A great place to work and live“   
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska

• Współpraca na płaszczyznach: gospodarka, 
edukacja, współpraca samorządów, polityka 
regionalna, ekologia

• Działania kooperacyjne o charakterze 
ponadnarodowym

• Wspólnie realizowane projekty UE
• Praca z młodzieżą – kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych
• Transfer dobrych praktyk
• Clustering i networking
• Partnerstwo regionów
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska

• Ponad 300 uczniów techników z terenu woj. opolskiego na 
praktykach i stażach zawodowych w styryjskich firmach 
(Leonardo da Vinci, RPO WO, Erasmus+

• Ponad 100 wydarzeń kooperacyjnych i 
internacjonalizacyjnych w AT i PL (misje handlowe, giełdy 
kooperacyjne, targi i wystawy, ewenty promocyjne, itp..

• Współpraca klastrowa i sieciowa w branżach kluczowych 
np. drzewna, turystyczna, przetwórstwa rolno-
spożywczego, metalowa, OZE, budowlana

• Wyjazdy w ramach PROW, Leader, ochrona 
bioróżnorodności

• Praca z młodzieżą – kreowanie postaw przedsiębiorczych 
wśród młodzieży (wyjazdy studyjne, Letnia Młodzieżowa  
Akademia Biznesu, praktyki i staże zawodowe)
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska

Letnia Młodzieżowa Akademia Biznesu

• Ponad 50 uczestników Akademii z Polski w ramach 4 
wakacyjnych turnusów pobytowych

• Kreatywne połączenie teorii z praktyką
• Zwiedzanie innowacyjnych firm regionu
• Możliwość spotkania i zapoznania właścicieli firm i kadry 

zarządzającej topowych styryjskich firm
• Międzynarodowe towarzystwo  (młodzież z wielu krajów 

Europy)
• Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
• Impuls do własnego biznesu
• Ówcześni uczestnicy – dzisiejsi przedsiębiorcy
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska

Praktyki i staże zawodowe dla polskiej młodzieży w firmach 
styryjskich

• 4 tygodniowe pobyty ze 100% dofinansowaniem ze 
środków UE

• Zawody stażowe: elektrotechnik, mechatronik, mechanik 
samochodowy, rolnik, architektura krajobrazu, specjalista 
IT, obsługa ruchu turystycznego

• Nowy wymiar praktycznej nauki zawodu dla polskiej 
młodzieży

• Ponad 300 uczestników programu
• Pozytywne efekty programu
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska

Dni Styrii w woj. opolskim

• Dotychczas dwie edycje wydarzenia (2015 i 2017 )
• Polsko- austriacka giełda kooperacyjna
• Forum turystyki
• Międzynarodowy wieczór przyjaźni
• Zwiedzanie wybranych wiodących firm regionu
• Udział delegacji styryjskim w Wojewódzkim święcie 

szkolnictwa zawodowego
• Powstanie nowych partnerstw oraz kooperacji , np. 

współpraca pomiędzy firmą TCM a Politechniką Opolską, 
przekazanie przez stronę austriacką tzw. fun jetów do 
badan i testów
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska



39

Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska
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Turystyka biznesowa w praktyce – 20 lat doświadczeń w 
relacjach Styria- Polska



 Analiza porównawcza potencjałów 

 Rynek pracy/podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 Obszar badawczo- rozwojowy

 Projekty europejskie z fokusem na międzynarodowe sieci 

współpracy/ innowacje i digitalizacje/rynek pracy

Potencjały kooperacyjne Styria – Województwo 
Świętokrzyskie



Struktura gospodarki woj. 
Świętokrzyskiego

 Liczba mieszkańców: 1,263,176

 miasta: 581,322    tereny wiejskie: 700,474

 PKB w 2017: 14.900 €

 Stopa bezrobocia (2018): 5,8%

 Osoby w wieku produkcyjnym (2018) der 15–64- latkowie: 

63,5%



Struktura gospodarki woj. 
Świętokrzyskiego

Mocne strony gospodarki woj. Świętokrzyskiego w 

odniesieniu do Styrii: 

 Produkcja i obróbka stali

 Budowa maszyn

 Obróbka precyzyjna metalu

 Sektor prozdrowotny

 Branża budowlana

 Sektor usług outsourcingowych



Struktura gospodarki woj. 
Świętokrzyskiego

Mocne strony woj. Świętokrzyskiego: 

 Rynek pracy, dobrze wykształceni mieszkańcy - 30.000 studentów w 

samych Kielcach, ok. 10 000 absolwentów trafia co roku na rynek pracy

 Atrakcyjny poziom wynagrodzeń

 Znajomość języków obcych: 96% studentów w Kielcach deklaruje dobrą 

znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w tym przede 

wszystkim jęz. angielski, niemiecki lub rosyjski.

 Dostępność dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych oraz 

powierzchni biurowych w atrakcyjnych cenach



„Przeszkody są po to, aby je pokonywać.“

Novalis (1772 - 1801)



Dziękuję za uwagę

Roland Kulig

 Internacjonalizacja

 Międzynarodowe sieci współpracy

 Kooperacja biznesowa

Tel. kom. 515 715 161


