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Informacje ogólne
Rozwój

Należący
do
Saarlandu
powiat
Neunkirchen,
niegdyś
zdominowany przez hutnictwo żelaza i stali oraz górnictwo, dziś
jest nowoczesnym, rozwijającym się regionem gospodarczym o
różnorodnych możliwościach.
Ogromne zmiany strukturalne ostatnich lat zdecydowanie zmieniły
oblicze tego regionu. Dzięki wspólnym staraniom miast, gmin oraz
wszystkich odpowiedzialnych organów w rejonie, zainicjowano
trudne, ale skuteczne przemiany.
Cała okolica profituje dziś z nowo powstałych terenów
przemysłowych i inwestycyjnych, a także z nowych zakładów i
miejsc pracy w przyszłościowych branżach. Jednocześnie
rozbudowano infrastrukturę transportową i ulepszono warunki
środowiskowe, kulturalne oraz rekreacyjne. W efekcie powyższych
przedsięwzięć
stworzono
podstawy
trwałego
wzrostu
gospodarczego i otwarto drogę ku nowym możliwościom
zatrudnienia. Równocześnie podejmowane są kolejne starania w
celu skutecznego wykorzystywania i dalszej rozbudowy
istniejącego potencjału.

Położenie

Powiat Neunkirchen jest położony w południowo-zachodniej części
Republiki Federalnej Niemiec, a tym samym w sercu
Europejskiego
Obszaru Gospodarczego między niemieckimi
obszarami metropolitarnymi Rhein-Necker, Rhein-Main oraz
przygranicznym regionem Saar-Lor-Lux. (Miasto powiatowe
Neunkirchen: 49°20` szerokości geograficznej północnej i 7°10`
długości geograficznej wschodniej)

Powierzchnia

Powiat obejmuje obszar 249,25 km2

Populacja

133.486 mieszkańców (Stan z dnia 30.06.2013)
• z tego
mężczyzn: 64.922
kobiet: 68.564
• gęstość zaludnienia: 536 os/km²
•

Miasta i Gminy

struktura wiekowa:

17,5 % poniżej 20-tego roku życia
59,5 % ludzi w przedziale
wiekowym 20-65
23,0 % powyżej 65-tego
roku życia
Stan zaludnienia z dnia 30.06.2013

Miasto powiatowe Neunkirchen:
Miasto Ottweiler:
Gmina Eppelborn:
Gmina Illingen:
Gmina Merchweiler:
Gmina Schiffweiler:
Gmina Spiesen-Elversberg:

45.566
14.692
17.452
16.638
10.051
15.874
13.213

Infrastruktura
Transport

Centralna lokalizacja w europejskiej sieci autostrad:
• A1 (Saarbrücken-Trier/Köln)
• A6 (Saarbrücken-Frankfurt/Mannheim)
• A8 (Luxembourg-Karlsruhe)
Dobre połączenia kolejowe
Łatwo dostępne lotniska (Frankfurt nad Menem, SaarbrückenEnsheim, Zweibrücken)

Ośrodki
edukacyjne

1 szkoła wyższa (Akademia Gospodarki Regionu Saary)
4 licea
10 szkół z całodniową opieką
4 szkoły specjalne
3 centra kształcenia zawodowego
3 ośrodki kształcenia dorosłych
21 szkół podstawowych i 62 przedszkoli

Służba zdrowia

3 szpitale
1 specjalistyczna klinika rehabilitacyjna
1 specjalistyczna klinika schorzeń psychosomatycznych
różne przychodnie lecznictwa podstawowego i specjalistycznego

Oferta rekreacyjnokulturalna

3 baseny kryte i 4 kąpieliska
5 hal widowiskowych
2 stadiony i 60 boisk sportowych
1 ogród zoologiczny
różne muzea, atrakcyjne szlaki turystyczne, wiele ośrodków
sportowych i rekreacyjnych

Gospodarka
Zatrudnienie

Liczba zatrudnionych: 36.105 (Stan na miesiąc marzec 2013r.)

Rozwòj zatrudnienia w powiecie od 1980r.

Zatrudnienie w
poszczególnych
sektorach pracy

Handel 15,7 %
Inne 24,4 %

Administracja
publiczna 6,4 %
Przemysł budowlany 9,2 %

Przemysł
przetwórczy 24%

Służba zdrowia 19,4 %

Bezrobocie

Stopa bezrobocia: 7,7 % (Stan na miesiąc grudzień 2013r.)

Fakty dotyczące
gospodarki

miasto powiatowe Neunkirchen jest nasilniejszym ośrodkiem
przemysłowym w regionie, zapewniającym zatrudnienie 21.533
osobom (Stan na miesiąc marzec 2013r.)
• od 2010r. rosnący wskaźnik zatrudnienia
• wysoki wskaźnik osób zamieszkałych na terenie powiatu,
a dojeżdżających do pracy także poza jego obręb (powód:
wysoki standart życia w powiecie Neunkirchen)
• wysoki udział kobiet w rynku pracy (45,6% zatrudnionych)
• wystarczająca liczba miejsc praktyk zawodowych
• produkt krajowy brutto PKB: 2.712 mln Euro
• wydajność pracy PKB na mieszkańca: 19.760 Euro
• 19,4 wniosków patentowych na 100.000 mieszkańców
• szczególne wyzwania spowodowane groźbą niedoboru
wykwalifikowanych pracowników w efekcie ewolucji
demograficznej

Najwięksi
pracodawcy
w regionie

•
•
•

Ebersprächer GmbH & Co. KG (dostawca części
samochodowych)
Saarstahl AG (przemysł hutniczy)
ZF Getriebe AG (dostawca części samochodowych)

•
•
•
•
•
•
•

Miasto Neunkirchen (administracja publiczna)
Treofan Germany GmbH & Co. KG (przetwórstwo tworzyw
sztucznych)
Szpital Miejski (służba zdrowia)
Dzieło Diakoniczne Kościoła Ewangelickiego nad Saarą
(opieka społeczna)
MAT Foundries GmbH (dostawca części samochodowych)
Marienhausklinik, szpital (służba zdrowia)
WZB gGmbH, zakład pracy dla osób niepełnosprawnych
(opieka społeczna, przetwórstwo)
*GmbH
‐ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
GmbH&Co. KG ‐ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jako komplementariusz wraz ze spółką
komandytową
AG
‐ spółka akcyjna
gGmbH
‐ niedochodowa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością o charakterze non profit

Perspektywy
Projekt

Główne
założenia

Kontakt

W celu opracowania i wdrożenia całościowej strategii na
przyszłość, kierującej się nadrzędnymi priorytetami
ekonomicznymi i społeczno-kulturowymi, uruchomiono w 2012r.
projekt „Inicjatywa dla przyszłości powiatu Neunkirchen“.
Region kreatywności i innowacji:
Należy stworzyć ogólne warunki, mające na celu wspieranie
najbardziej kreatywnych i innowacyjnych pomysłów i działań
w obszarach biznesu, energetyki, turystyki i kultury. W ten sposób
wygenerowane zostaną nowe bodźce dla gospodarki.
Region aktywności:
Należy powiązać ze sobą potencjał, tkwiący w ofercie ośrodków
sportu i rekreacji, placówek zdrowia i odnowy biologicznej, jak
również bogactwo samej przyrody, aby ukazać i zapewnić ludziom
wszystkich pokoleń aktywne i pełne wigoru życie w regionie.
Powiat obywateli:
Kontakt z obywatelami i społeczna partycypacja powinny być
integralnym elementem życia okręgu. Jednocześnie pomysły i
zapał obywateli w „Powiecie Współdziałania Neunkirchen” powinny
być wykorzystywane do realizacji projektów i kształtowania jego
zrównoważonego rozwoju.
Towarzystwo Wspierania Gospodarki
Powiatu Neunkirchen Sp. z o. o.
Am Blücherflöz 6
66538 Neunkirchen
Dyrektor: Klaus Häusler
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0)6821 8001
+49 (0)6821 8003
info@wfg-nk.de
www.wfg-nk.de

