
 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 
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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 
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ΘΕΜΑ :  Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, Φεβρουάριος 2021 
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ειδήσεων από την Αυστρία, για το μήνα Φεβρουάριο τ.ε.  
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                                                                                                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     

-  ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) 

           eie@eie.gr 

- Start up Greece- ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

team@startupgreece.gov.gr 

 

- EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

info@greekecommerce.gr , director@greekecommerce.gr  

  

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ) 

info@sete.gr    

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (HATTA) 

hatta@hatta.gr  
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤH BIENNH 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1.ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΤΗΣ 

ΑΥΣΤΡΙΑΣ  

2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020   

3.ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

4.ΕΚΘΕΣΗ ViennaUP' 21, 27.04.-12.05. 2021. 

5.ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ 800 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (30 ΕΩΣ 2000 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DYNATRACE ΣΤΗΝ 

ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020  

7.ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΥΣΤΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. 

8.ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ MICROSOFT ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 
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9.ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ 

ΑΥΣΤΡΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 2020-

2021 

10. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  

ΕΛΛΑΔΑ  ΓΙΑ ΤΗ  ΘΕΡΙΝΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  2021 

 

11.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 

12.ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 

 

13.ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ WIENERBERGER 

 

14.ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ÖBB, ΝΕΟΙ ΣΥΡΜΟΙ HIGHTJET 

 

15.ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΟΔΑΣ PIMKIE  ΚΗΡΥΞΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

16.ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΦΕ Ritter 
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1. Εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία της Αυστρίας  

Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 

Αυστριακή οικονομία αναμένεται να καταγράψει ύφεση, ύψους -7,4% γα το έτος 2020, λόγω 

της πανδημίας Covid-19 και των συναφών περιοριστικών μέτρων. Κατά τη διάρκεια του 

τετάρτου τριμήνου του 2020, το ΑΕΠ σημείωσε πτώση -4.3%, εκτίμηση και του Αυστριακού 

Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας.  

Για το έτος 2021 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% εκτίμηση επί τα χείρω από 

προηγούμενη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έκθεσή της τον Νοέμβριο 2020 

(4,1%), ενώ για το έτος 2022 το ποσοστό ανάπτυξης προσδιορίζεται στο 5.1 %. 

Οι εκτιμήσεις για το 1
ο
 τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την ίδια έκθεση τοποθετούν το 

ποσοστό ύφεσης στο -1.4% κυρίως λόγω της περιορισμένης ιδιωτικής κατανάλωσης και των 

απωλειών στα τουριστικά έσοδα της χώρα. 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση το έτος 2020 διαμορφώθηκε στο +1.4% και για τα έτη 2021 και 

2022  θα παραμείνει σταθερός στο +1.7%. 

2. Στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο Νοεμβρίου 2020 

Οριακή αύξηση κατέγραψαν τόσο οι εισαγωγές (0,05%)  όσο και οι εξαγωγές (1,8%)  της 

Αυστρίας τον Νοέμβριο του 2020, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σύμφωνα με 

την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας. Για το μήνα Νοέμβριο του 2020 η συνολική 

αξία των εισαγωγών ανήλθε στα 13.15 δις ευρώ  ενώ η αξία των εξαγωγών στα 13.03 δις 

ευρώ, διαμορφώνοντας ένα έλλειμμα 0.12 δις €. 

Συνολικά, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, η αξία των εισαγωγών 

διαμορφώθηκε στα 132.46 δις ευρώ, μειωμένες κατά 8,2%,  σε σχέση με αντίστοιχο 

διάστημα του 2019 και οι εξαγωγές σε 130,46  δις ευρώ, με πτώση 8,2% σε σχέση με ίδιο 

διάστημα  2019. 

 

3.Σημαντική έκπτωση φόρου σε εταιρείες για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας στην Αυστρία 

 

Το ποσό ύψους 1.048,05 δις € ανήλθε συνολικά η έκπτωση φόρου στις επιχειρήσεις για την 

έρευνα στην Αυστρία το έτος 2020, έναντι 758 εκ. το 2019, σύμφωνα με το Οργανισμό 

Προσέλκυσης ξένων Επενδύσεων σtην Αυστρία  (ABA - Austrian Business Agency), 

καταγράφοντας  σημαντική αύξηση κατά 32%. 

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις φόρου για τον ίδιο λόγο ανήλθαν σε 528 εκ. ευρώ  το 2016, σε 

586 εκ. το 2017 και σε 713 εκ. το 2018. 

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Marion Biber, διευθύνωντα συμβούλου του ABA, η κρατική 

έκπτωση φόρου για την έρευνα αυξάνεται διαχρονικά στην Αυστρία, αποτελώντας ένα από 

τα σημαντικότερα παρεχόμενα εργαλεία προς τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη της 

καινοτομίας και της έρευνας. 
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4. Διεθνής Έκθεση ViennaUP' 21, 27.04.-12.05.2021 

 

Το διάστημα 27.04.2021-12.05.2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή διεθνής 

έκθεση ViennaUP' 21, η οποία διοργανώνεται από το Vienna Business Agency (Οργανισμός 

Επιχειρηματικότητας στην Βιέννη). 

Σε  έκθεση συμμετέχουν ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) από τη 

Βιέννη με σκοπό την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και για πλείονες πληροφορίες όπως 

και για συμμετοχή,  ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν σχετικά στοιχεία από τους 

ιστότοπους : 

https://viennaup.com/ 

https://viennabusinessagency.at 

 

5. Έρευνα σε 800 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (30 έως 2000 εργαζομένων) 

καταγράφει επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Αυστρία 

Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε εταιρεία συμβούλων ΕΥ, το ποσοστό των εταιρειών 

στην Αυστρία που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση ως θετική χωρίς 

επιφυλάξεις μειώθηκε στο 37% από 59% το 2020. Ο αριθμός, επίσης, των εταιρειών που την 

χαρακτηρίζουν ως αρνητική αυξήθηκε από 8% σε 28%,  το μεγαλύτερο ποσοστό από το 

2009. 

Ωστόσο, 7 στις 10 εταιρείες αξιολογούν την επιχειρηματική κατάσταση αρκετά καλή ή καλή, 

από το 92% στις αρχές του 2020.  

Στην ακίνητη περιουσία και τις κατασκευές, σχεδόν τα δύο τρίτα των ΜΜΕ (61%) 

εξακολουθούν να είναι ικανοποιημένες με την οικονομική κατάσταση, με τους τομείς 

ενέργειας και του ύδρευσης να έπονται (57%). Όπως αναμενόταν, στο τομέα του τουρισμού 

το 14%  αξιολογεί την οικονομική τους κατάσταση ως καλή,  από το 62% του προηγούμενου 

έτους.  

Πρώτη φορά μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση πριν από σχεδόν 13 χρόνια, οι 

περισσότερες εταιρείες προβλέπουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης και όχι 

βελτίωση. 

 Ένας στους πέντε διευθυντές έχει θετική άποψη για την οικονομική κατάσταση ενώ το 

ποσοστό εκείνων που αναμένουν επιδείνωση έχει αυξηθεί στο 24% από 9% στις αρχές του 

2020, με τα τρία τέταρτα των επιχειρηματιών να φοβούνται τη νέα εμφάνιση της πανδημίας 

ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη της εταιρείας τους. 

 

 Επίσης, μετά από πολλά χρόνια η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού δεν βρίσκεται στην 

κορυφή των προβλημάτων για την ανάπτυξη της εταιρείας. Η ανησυχία στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις για μια οικονομική ύφεση έχει αυξηθεί στο 71% από 43% το 2020, σύμφωνα με 

τις απαντήσεις. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 800 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με  30 έως 2.000 εργαζόμενους. 

 

 

 

https://viennaup.com/
https://viennabusinessagency.at/
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6. Στοιχεία για τη λειτουργία της  εταιρείας DYNATRACE στην Αυστρία 

για το 2020 

 

Με τη ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας να ακολουθεί συνεχώς αυξητική πορεία τα 

τελευταία χρόνια, η Αυστριακή εταιρεία Dynatrace αναδεικνύεται σε μια από τις ισχυρότερες 

εταιρείες στον τομέα του software intelligence τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

 Η εταιρεία με έδρα το Λίντς της Αυστρίας, δραστηριοποιείται πλέον από τον Απρίλιο του 

2020 και στη Βιέννη, αναλαμβάνοντας παράλληλα και νεοφυείς επιχειρήσεις από το 

εξωτερικό που εγκαθίστανται στην Αυστρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των πελατών 

της εταιρείας παγκοσμίως ξεπερνά τις 2.600 στους οποίους συμπεριλαμβάνονται εταιρείες 

όπως η Walmart, SAP, Samsung, American Express και H&M. 

Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στον τομέα του software 

intelligence σε παγκόσμιο επίπεδο, επενδύοντας στην αυτοματοποίηση και βελτίωση της 

διαδικασίας ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας κ. Bemd Greifeneder, η εταιρεία δύναται να 

λειτουργήσει σαν τον ψηφιακό κορμό μιας εταιρείας ψηφιακά προσανατολισμένης, 

ενδυναμώνοντας και ενθαρρύνοντας όλες τις δράσεις τεχνολογίας και πληροφορικής (ΙΤ 

operations), ενώ τα τελευταία χρόνια σημαντικός καθίσταται και ο ρόλος της τεχνητής 

νοημοσύνης στις ψηφιακές λειτουργίες και υπηρεσίες της εταιρείας. 

 

7. Αύξηση του αριθμού των νεοσύστατων επιχειρήσεων στο ομόσπονδο 

κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας για το έτος 2020.  

 
Με την επιπλέον σύσταση 214 νεοφυών επιχειρήσεων, παρά την πανδημία, το ομόσπονδο 

κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας παρουσιάζει αύξηση ρεκόρ στην ίδρυση νεοσύστατων 

επιχειρήσεων για το 2020 κατά 3.5 % σε σχέση με το 2019. Σε εθνικό επίπεδο, ο μέσος όρος 

αύξησης των νεοφυών επιχειρήσεων για το έτος 2020 είναι 1.25 % 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Κάτω Αυστρίας 

κ. Wolfgang Ecker και του οικονομολόγου κ. Jochen Danninger η έλευση της πανδημίας το 

2020 δεν έπληξε σημαντικά την επιχειρηματική πρωτοβουλία στο κρατίδιο της Κάτω 

Αυστρίας το οποίο παραμένει ισχυρός πόλος έλξης σύστασης νεοφυών επιχειρήσεων.  

 

Ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τους ίδιους, κάθε μια στις πέντε επιχειρήσεις 

που ιδρύονται στην Αυστρία βρίσκεται στην Κάτω Αυστρία. 

 

Στους επιμέρους κλάδους, τα βιομηχανικά προϊόντα αποτελούν τον ισχυρότερο κλάδο 

λειτουργίας με 38.7 %, τα προϊόντα εμπορίου με 33.1 % και κλάδος πληροφορικής και 

συμβουλευτικής (consulting) με 17.9 %.  
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8. Στοιχεία για επένδυση της Μicrosoft στην Αυστρία 

 

Ο αμερικανικός κολοσσός πρόκειται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει 

πραγματοποιήσει ποτέ στην Αυστρία στο προσεχές μέλλον μέσω ενός Cloud Data Center, η 

αξία της οποίας σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις της Αμερικανικής εταιρείας International 

Data Corporation, υπερβαίνει τα 2 δις €.  

Η εν λόγω επένδυση είχε ανακοινωθεί το Φθινόπωρο του 2020, ενώ σύμφωνα με 

δημοσιεύματα του Αυστριακού οικονομικού τύπου η Αμερικανική εταιρεία έχει ήδη 

αποκτήσει την έδρα για τη λειτουργία του εν λόγω Cloud Data Center. Η ολοκλήρωση της 

επένδυσης και η επιχειρησιακή λειτουργία της τοποθετείται χρονικά σε διάστημα  από 2 ως 4 

χρόνια το αργότερο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάθος τετραετίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες 

από 29.400 θέσεις εργασίας για την συγκεκριμένη επένδυση σύμφωνα και με δηλώσεις της 

Γενικής Διευθύντριας της Microsoft Austria κας Dorothee Ritz,.  

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του Cloud Data Center θα αφορούν πέραν των μεγάλων 

επιχειρήσεων, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και το δημόσιο τομέα της 

Αυστρίας. 

Επιπλέον, η Microsoft ανακοίνωσε πως σχεδιάζει στο άμεσο μέλλον την δημιουργία μιας 

νέας επένδυσης στη χώρα, το οποίο θα αφορά ένα κέντρο Digital Excellence στην Αυστρία 

ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις της εταιρείας, ο αριθμός των πελατών της εν 

λόγω υπηρεσίας αναμένεται να φθάσει σταδιακά τις 4.800. 

 

9. Σημαντική πτώση στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Αυστρίας 

- Στοιχεία για το χειμερινό τουρισμό της Αυστρίας 2020-2021 

Ο Covid-19 και τα αυστηρά μέτρα στις μετακινήσεις έχουν προκαλέσει μια άνευ 

προηγουμένου κατάρρευση στον κλάδο των αερομεταφορών κατά το 2020.  

Συνολικά μόλις 9,3 εκατομμύρια επιβάτες καταμετρήθηκαν στα έξι αυστριακά αεροδρόμια, 

από 36,2 εκατομμύρια το 2019. Είναι ο χαμηλότερος αριθμός επιβατών από το 1992, δήλωσε 

ο Γενικός Διευθυντής της αυστριακής στατιστικής υπηρεσίας κ. Tobias Thomas.  

Στο αεροδρόμιο της Βιέννης, ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε κατά 75%, ήτοι 23,8 

εκατομμύρια λιγότεροι επιβάτες σε σχέση με το 2019. 

Τα αεροδρόμια του Κλάγκενφουρτ (-76 % σε 49.395 επιβάτες), του Γκρατς (-81 % σε 

199.510 επιβάτες) και του Λιντς (-88 % σε 51.306 επιβάτες) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες 

σχετικές μειώσεις στον αριθμό επιβατών.  

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Αυστριακό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας (WIFO) η μείωση 

της συνολικής ζήτησης για το χειμερινό τουρισμό 2020-2021 αναμένεται να κινηθεί στο 

90%.  

Η έναρξη της χειμερινής τουριστικής περιόδου στην Αυστρία για το 2020-2021 

πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την αναστολή μεγάλου αριθμού οικονομικών 

δραστηριοτήτων από το Νοέμβριο του 2020, μήνας κατά τον οποίο οι διεθνείς αφίξεις 

σημείωσαν κάμψη κατά 90 % και οι διεθνείς διανυκτερεύσεις 79.7 %, ενώ τα στοιχεία του 

Δεκεμβρίου δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη πτώση συγκριτικά με το Νοέμβριο, τόσο στις 

αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 95.9% και κατά 93.5% αντίστοιχα.  
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Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Αυστρίας, κατά το πρώτο μισό της φετινής χειμερινής τουριστικής περιόδου 

(διάστημα Νοεμβρίου 2020-Ιανουάριος 2021), καταγράφηκαν 2.61 εκ. διανυκτερεύσεις ήτοι 

31.39 εκ. διανυκτερεύσεις λιγότερες από το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης 

τουριστικής χειμερινής περιόδου. Σε επίπεδο αφίξεων, η πτώση που εμφανίζεται μέχρι 

στιγμής ανέρχεται στο -94.8%. 

Στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βιέννης, ο καθαρός κύκλος εργασιών των ξενοδόχων μειώθηκε 

αισθητά το 2020. Η πανδημία προκάλεσε μείωση των εσόδων ενώ το Δεκέμβριο 2020 η 

μείωση ανήλθε σε 93,3% ήτοι σε 7,8 εκ. ευρώ. 

 

Ακόμη η μέση πληρότητα των κλινών τον Ιανουάριο του 2021 ανήλθε σε 4,6%, έναντι 

46,9% τον Ιανουάριο του 2020. 

 

Σύμφωνα επίσης, με την υπηρεσία Vien Tourismus τον Ιανουάριο του 2021 υπήρχαν 

διαθέσιμες 32.000 κλίνες στη Βιέννη, ενώ το 2020 την ίδια περίοδο ήταν διπλάσιες. 

 

 

10. Εκτιμήσεις για την τουριστική ροή από την Αυστρία προς την Ελλάδα 

για τη θερινή περίοδο 2021 
 

Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά εμφανίζονται τα μηνύματα για τη φετινή τουριστική ροή από την 

Αυστρία προς την Ελλάδα παρά την εξέλιξη της πανδημίας καθώς σύμφωνα με δηλώσεις  

του διευθύνοντα συμβούλου της TUI Austria, κ. Γκότφριντ Ματ, κατά τη διάρκεια της  

παρουσίασης στη Βιέννη του νέου προγράμματος  TUI Austria, η Ελλάδα θα παραμείνει και 

το καλοκαίρι του 2021 δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός για τους Αυστριακούς.   

Σημειώνεται ότι για τη φετινή τουριστική περίοδο, η εταιρεία αναμένει σημαντική αύξηση 

της ζήτησης και για την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία. 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αυστριακού τύπου (Wiener Zeitung), η Austrian Airlines 

(θυγατρική της Lufthansa), σχεδιάζει την ενίσχυση του πτητικού της προγράμματος δίνοντας 

βαρύτητα στο θερινό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του οποίου σχεδιάζονται έως και 10 πτήσεις 

την εβδομάδα για το Ηράκλειο της Κρήτης καθώς και  16 πτήσεις για την Λάρνακα της 

Κύπρου ενώ πέραν της Κρήτης σημαντική αύξηση πτήσεων αναμένεται για Μύκονο, Ρόδο 

και Κω. 
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11.Στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Αυστρίας από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων για το έτος 2020. 

 

Σημαντική ήταν η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Αυστρία το 2020, 

καθώς σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Τράπεζας, κ. Thomas Östros, η τράπεζα σύναψε με 

την Αυστρία συμβόλαια σε μορφή δανείων αξίας 1.63 δις ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 200 

εκ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων πέντε ετών.  

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το τελευταίο διάστημα εγκρίνει περισσότερα 

αλλά μικρότερου μεγέθους δάνεια, γεγονός το οποίο οφείλεται στην ενεργότερη πλέον 

συμμετοχή της τράπεζας στην χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων στην Αυστρία. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση της τράπεζας αποτελούν και 

τα σχέδια των κρατών για τη χρηματοδότηση για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

κλιματική αλλαγή (με έμφαση στην ενεργειακή επάρκεια των κατοικιών, τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και την προώθηση της αιολικής ενέργειας), στον οποίο η Αυστρία 

παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις σύμφωνα με τον ίδιο ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει 

ότι τα επενδυτικά προς χρηματοδότηση σχέδια της χώρας χαρακτηρίζονται από υψηλή 

προστιθέμενη αξία με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά της χρηματοδότησης των 

εταιρειών TTTech, Hirschmann και ZKW. 

Αναφορικά με τις κλιματικές δράσεις χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων, ο κ. Thomas Östros χαρακτήρισε την Τράπεζα "Ευρωπαϊκή Κλιματική 

Τράπεζα" ενώ στόχος της Τράπεζας είναι η αύξηση κατά 50% των χρηματοδοτήσεων που 

παρέχονται από αυτήν για την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή και την 

αειφόρο οικολογική ανάπτυξη. Τέλος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 7 

στις 10 επιχειρήσεις στην Αυστρία επιθυμούν να αναπτύξουν επενδυτικές δράσεις στον 

τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. 

 

 

12.Αυστρία και ηλεκτρονικό εμπόριο/σημαντική αύξηση. 

 

Η κρίση που προέκυψε από την πανδημία αύξησε σημαντικά τα έσοδα λιανικής το 2020 από 

διαδικτυακές πωλήσεις. Ο τομέας βιώνει μία ιστορική αύξηση πωλήσεων περίπου 30%, με 

κύκλο εργασιών άνω των 8,5 δις ευρώ. Περίπου 13.500 εταιρείες πραγματοποιούν πωλήσεις 

μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης την πλατφόρμα της Amazon χρησιμοποιούν 4.500 

αυστριακές εταιρείες με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 80.000 ευρώ. 

 

13. Σημαντική μείωση κερδών του ομίλου Wienerberger 

 
Αυστριακός βιεννέζικος όμλος Wienerberger, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον 

κόσμο τούβλων, κεραμιδιών, συστημάτων σωληνώσεων και πλαστικών σωλήνων, 

κατέγραψε το 2020 κέρδη ύψους 89 εκ. ευρώ, έναντι 249,1 εκ ευρώ το 2019. Εντούτοις, ο 

κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε κατά 3%  το 2020 ήτοι σε 3,35 δις ευρώ, καθόσον 

λόγω των αυστηρών μέτρων υπήρξαν διακοπές έργων και καθυστερήσεις. Επίσης, το 

εργατικό δυναμικό της εταιρείας μειώθηκε από 17.234 σε 16.619 το 2020 

 

 

 



9 

 

 
Embassy of Greece in Vienna, Economic & Commercial Office, Argentinierstrasse 14, 1040 Vienna,  

tel: +43 1 50615, fax: +43 1 5056217,email: ecocom-vienna@mfa.gr 
 

14. Αυστριακοί σιδηρόδρομοι öbb, νέοι συρμοί hightjet 

 
Παρά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας COVID-19, Αυστριακοί 

Σιδηρόδρομοι ÖBB και η Siemens Mobility παρουσίασαν τους νέους νυκτερινούς συρμούς 

που θα τεθούν σε λειτουργία από τα τέλη του 2022. Η νέα αυτή γενιά σιδηροδρόμων 

(nightjet) αρχικά θα συνδέει την Αυστρία με την Γερμανία και την Ιταλία. 

15. Αλυσίδα μόδας PIMKIE κήρυξε πτώχευση 

 
Η αλυσίδα μόδας Pimkie (PMA Modehandels GmbH), με 13 καταστήματα στην Αυστρία και 

76 εργαζομένους, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στο εμπορικό δικαστήριο της Βιέννης, για 

χρέη ύψους 2,3 εκ. ευρώ. Μοναδικό μέτοχος της εταιρείας είναι η γαλλική Diramode SAS.  

 

16. Τέλος εποχής για το διασημο καφέ Ritter 

 

Κλείνει το διάσημο Café Ritter στη Βιέννη σε ένα κτήριο ρυθμού Art Nouveau, λόγω της 

κρίσης που οφείλεται στην πανδημία covid 19. Λειτουργούσε από το 1907. 
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