
 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

                                                                                                                   Βιέννη, 03 Φεβρουαρίου  2021 

                                                                                                                                 Α.Π. 20 Φ. 8020 

 

 

 

ΠΡΟΣ :  ως Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

ΚΟΙΝ : Διπλωματικό Γραφείο κ.  Κ. Φραγκογιάννη  

              Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ & Εξωστρέφειας 

              Γραφείο κ. Β’ Γενικής Δ/ντριας 

              Α13,Β4, Β8 Δ/νσεις 

 

Ε.Δ.     :  Υπόψη κας  Πρέσβεως 

 

 

ΘΕΜΑ :  Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, Ιανουάριος 2021 

 

 

 

Αποστέλλεται συνημμένως, προς ενημέρωση, δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών 

ειδήσεων για την Αυστρία, για το μήνα Ιανουάριο τ.ε.  

 

                                                                                                     

 

                                                                              Ο  Προϊστάμενος  

                                                                                                   
                                                                                                   Μιχαήλ  Βρεττάκης  

                                                                                                Σύμβουλος   ΟΕΥ Α΄                                                                                                                  
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                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argentinierstraße 14, A-1040 Βιέννη  email : ecocom-vienna@mfa.gr  τηλ. 0043 1 50615 

- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

info@acci.gr, excom@acci.gr  
 

 

- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
          root@ebeth.gr  
 

- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

evep@pcci.gr,   commerce@pcci.gr  
 

- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

info@ebeh.gr, president@ebeh.gr  

 

- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

info@larcci.gr  

 

- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 

ea@e-a.gr,  pm@loux.gr  

 

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 

keeuhcci@uhc.gr  

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

           hba@hba.gr    

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 

info@sev.org.gr  , ir@sev.org.gr  

 

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ) 

info@sbe.org.gr  

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) 

pse@otenet.gr     

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) 

info@seve.gr  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ  

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤH BIENNH 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΤΑ 21,3%      

    ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

2. COVID – 19/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Ιαν. – Οκτ. 2020 

 

4. ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ  

 

5. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ   

 

6. ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  MERKUR σε BILLA Plus 

 

7. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 

8. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗΝ      

    ΑΥΣΤΡΙΑ  
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1. Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών σε Αυστρία το διάστημα Ιαν..-Νοεμβρίου 

2020 κατά 21,3%, σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ και ΠΣΕ. 

 

Ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε αξία 322,2 εκ ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 21,3% σε 

σχέση με αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ παράλληλα υπερέβησαν το σύνολο των 

εξαγωγών σε αξία για το έτος 2019. Απορρόφησαν το 1,2% του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών (έναντι του 0,9% για ολόκληρο το 2019). Σε επίπεδο ευρωζώνης η θετική αυτή 

ποσοστιαία μεταβολή κατατάσσει την Αυστρία ως την τρίτη μεγαλύτερη, μετά την Λεττονία 

(57,9%) και τη Γαλλία (45,4%).Σημειώνεται, επίσης, ότι συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές 

στις 18 χώρες της ευρωζώνης σημείωσαν κάμψη  κατά -3,2%, στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

 

Οι εισαγωγές σε χώρα μας από την Αυστρία, κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ανήλθαν σε 500 

εκ. ευρώ ήτοι, μείωση κατά 2,1% σε σχέση με ίδιο διάστημα 2019. Επίσης, η αξία 

εισαγωγών σε Ελλάδα από τις χώρες της ευρωζώνης σημείωσαν κάμψη κατά -2,2%. 

 

2. Covid- 19.  Οικονομικές επιπτώσεις στην Αυστρία  

 

-Η νέα παράταση κλεισίματος καταστημάτων θα επιφέρει ζημία 3,7 δις ευρώ περίπου στο 

κύκλο εργασιών του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με τον Ernst Gittenberger 

εμπειρογνώμονα στο λιανικό εμπόριο του πανεπιστημίου του Kepler στο Linz  της 

Αυστρίας. Εκτιμά ότι για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι ζημίες ανέρχονται σε 

100 εκ. ημερησίως. Επίσης, σε δηλώσεις του ο Rainer Trefelik, Πρόεδρος του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου, επισημαίνει ότι οι έμποροι έχουν εξαντλήσει όλα τους τα αποθέματα και 

βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης. 

 

-Σύμφωνα με την Αυστριακή Στατιστική Υπηρεσία, το 2020 ο αριθμός των τουριστικών 

διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 97,9 εκατομμύρια από τις 152,7 εκατ. το 2019, σημειώνοντας 

συρρίκνωση κατά 35,9%,  και επαναφέροντας έτσι τη χώρα στα επίπεδα της δεκαετίας του 

εβδομήντα. Η πιο δραματική μείωση σημειώθηκε στη Βιέννη με 4,6 εκατομμύρια 

διανυκτερεύσεις (μείον 74%). Η λιγότερο επηρεασμένη περιοχή ήταν στο Κρατίδιο της 

Καρίνθια με 11,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις (μείον 17%). 

 

-Υπουργός Οικονομικών, Gernot Bluemel (Λαϊκό Κόμμα), αποφάσισε να παρατείνει για 

τρεις μήνες έως τα τέλη Ιουνίου το Ταμείο Βοήθειας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 

οποίο ιδρύθηκε τον περασμένο Μάρτιο για να υποστηρίξει τους αυτοαπασχολούμενους 

εργαζόμενους και μικροεπιχειρηματίες που πλήττονται από τις επιπτώσεις λόγω Covid 19. 

Μέχρι τούδε, το Ταμείο έχει εκταμιεύσει ενισχύσεις  ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. 

Κάθε αιτών λαμβάνει κατά μέσο όρο 1.200 ευρώ μηνιαίως. 

 

-Λόγω της παύσης λειτουργίας του λιανικού εμπορίου καθώς και δραστηριοτήτων που θα 

ισχύσουν τουλάχιστον έως τις 8 Φεβρουαρίου 2021, το λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών 

αντιμετωπίζει μείωση του κύκλου εργασιών του έως και 95%. Η μείωση είναι ιδιαίτερα 

υψηλή σε τουριστικές περιοχές όπου τα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παραμένουν 

κλειστά.  

Στις τουριστικές περιοχές υπάρχουν 700-800 καταστήματα αθλητικών ειδών απασχολώντας  

συνολικά περί τους 6.500 υπαλλήλους. 2.000 άτομα εργάζονται στη βιομηχανία σκι, η οποία 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών στις τουριστικές 

περιοχές. Παρά το κλείσιμο καταστημάτων, οι διαδικτυακές πωλήσεις αθλητικών ειδών 

αυξήθηκαν ελαφρώς. Τα τελευταία χρόνια, το σχετικό μερίδιο έφτασε το 15 με 20%. 
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-Λόγω της επιδημίας, το αεροδρόμιο της Βιέννης κατέγραψε μειωμένη επιβατική κίνηση  

κατά 75% το 2020, σε σχέση με το 2019. Το αεροδρόμιο είχε τη μεγαλύτερη μείωση 

επιβατών με - 99% τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ομοίως και τον Ιούνιο, τον Νοέμβριο και τον 

Δεκέμβριο κατέγραψε μειώσεις  πάνω από 90%. Ειδικότερα τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 

Απριλίου 2020, μόνο 154 ταξιδιώτες επισκέφθηκαν τον τερματικό σταθμό.  

Εταιρεία  Flughafen Wien AG  που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο κατέγραψε ζημίες το 2020 

για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ωστόσο, κατά το οικονομικό έτος 2021, εταιρία εκτιμά ότι 

θα καταγράψει κύκλο εργασιών 430 εκατομμυρίων ευρώ και το λειτουργικό κέρδος (προ 

φόρων, τόκων, αποσβέσεων) θα ανέρχεται στα 150 εκ. ευρώ με καθαρό κέρδος 4 εκ.  ευρώ. 

 

-Σύμφωνα με το αυστριακό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών, το 4ο τρίμηνο 2020 

καταγράφηκε συρρίκνωση του ΑΕΠ της χώρας κατά 4,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 

2020, στο οποίο είχε σημειωθεί μερική ανάκαμψη. Οι αυστηροί περιορισμοί (δεύτερο 

lockdown)  επηρέασαν κυρίως τις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών, και τους τομείς 

τουρισμού, εμπορίου και μεταφορών. Εντούτοις συρρίκνωση αυτή είναι πολύ μικρότερη σε 

σχέση με τους αυστηρούς περιορισμούς (πρώτο Lockdown) του 2ου τριμήνου 2020  όταν το 

ΑΕΠ της χώρας είχε μειωθεί κατά 14,2%. 

 

3.Εξωτερικό  εμπόριο  Αυστρίας το διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2020 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου -Οκτωβρίου 2020, οι συνολικές εισαγωγές προϊόντων στην 

Αυστρία ανήλθαν  σε 119,29 δισ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 10,5%, σε σχέση με ίδιο 

διάστημα 2019. Οι εξαγωγές  επίσης ανήλθαν σε 117,77 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 

κατά 9,2%. 

 

4. Δημόσιο Χρέος και Δημόσιο έλλειμμα  

 

Σύμφωνα με την Αυστριακή Στατιστική Υπηρεσία το δημόσιο χρέος της χώρας ανήλθε σε 

300,2 δις ευρώ ή στο 79,1% του ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2020. Ήτοι, μειωμένο 

κατά 15,6 δις ευρώ σε σχέση  με το τέλος του δεύτερου τριμήνου 2020 ισόποσο του 3,4% 

του ΑΕΠ (2ο τρίμηνο 315,756 δις ευρώ- 82,5%). 

Επίσης, το δημόσιο έλλειμμα το τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε -5,7 δις ευρώ που αντιστοιχεί στο 

6% του ΑΕΠ, που σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 είχε καταγραφεί πλεόνασμα κατά 

2,1 δις ευρώ, ή 2,1% του ΑΕΠ, ήτοι μείωση κατά 7,8 δις ευρώ ή σε 8,1% του ΑΕΠ.  

 

 

5. Ξένες επενδύσεις στην Αυστρία  

 

Ο Αυστριακός Οργανισμός προσέλκυσης ξένων επενδύσεων (ABA)  ανακοίνωσε ότι για το 

2020 υποστήριξε την ίδρυση 353 ξένων εταιρειών στη χώρα, οι οποίες επένδυσαν ι συνολικά 

580 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας 2.165 νέες θέσεις εργασίας.  

Σημειώθηκε μια πτώση σε σύγκριση με τις επενδύσεις/ρεκόρ του 2019 (462 επενδύσεις, άνω 

των 1,85 δις ευρώ, με 4.896 θέσεις εργασίας), εντούτοις το 2020 παραμένει το τρίτο 

καλύτερο έτος  προσέλκυσης ξένων επενδύσεων που επιτεύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια.  

Χώρες προέλευσης των επενδύσεων είναι η Γερμανία (95 εταιρείες), ακολουθούμενη από 

την Ιταλία (35) και τη Μεγάλη Βρετανία (24), με κύριες δραστηριότητες στους τομείς της 

τεχνολογίας της πληροφορίας, των επικοινωνιών και οικονομικών υπηρεσιών.  
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6. Μετονομασία αλυσίδας σούπερ μάρκετ MERKUR σε BILLA Plus 

 

Η επωνυμία MERKUR η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ με 185 καταστήματα στην 

Αυστρία που ανήκει σε γερμανικό όμιλο REWE,  αλλάζει ονομασία σε BILLA PLUS. Ο 

Όμιλος RWE σκοπεύει επίσης λειτουργήσει 100 νέα καταστήματα έως το 2024.  

Σημειώνεται ότι, αλυσίδα σούπερ μάρκετ BILLA στην Αυστρία με 1000 και πλέον 

καταστήματα ανήκει επίσης σε όμιλο REWE και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα 

σούπερ μάρκετς μετά των ολλανδικών συμφερόντων SPAR που υπερβαίνει τα 1500 

καταστήματα. 

Μία νέα επωνυμία ‘BILLA Bio’ θα ξεκινήσει 130 περίπου προϊόντα και ο αριθμός τους 

πρόκειται να διευρυνθεί σύντομα. 

 

7. Πληθωρισμός  για το έτος 2020 

 

Στο ποσοστό +1.4 % κινήθηκε ο μέσος ρυθμός πληθωρισμού στην Αυστρία για το έτος 2020, 

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας, 

ποσοστό οριακά μικρότερο από το 2019 (+1.5 %) όπως και του 2018 ( +2%). 

Σημειώνεται ότι το υψηλότερο ποσοστό αύξησης των μέσων τιμών κατέγραψε ο κλάδος των 

κατοικιών, των κατασκευών καθώς και η ενέργεια και ύδρευση (+2.3% σε σχέση με το 

2019). 

 

8. Στοιχεία για το Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για το έτος 2020. 

 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας, μείωση κατά 1,6 % κατέγραψε  

ο μέσος Δείκτης Τιμών Παραγωγού (IPPI 2015) στη Βιομηχανία για το έτος 2020 σε σχέση 

με το 2019, μείωση που οφείλεται κυρίως στη σημαντική πτώση των μέσων τιμών στον 

κλάδο της ενέργειας και των ενδιάμεσων αγαθών. 

Το 2019  η μέση μεταβολή του εν λόγω δείκτη ανήλθε σε +0, 1 %, και το 2018 στο + 2,4%.  
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