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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
info@acci.gr, excom@acci.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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-

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
evep@pcci.gr, commerce@pcci.gr
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
info@ebeh.gr, president@ebeh.gr

-

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
info@larcci.gr

-

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

-

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
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
2. ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΠΛΗΘΡΩΡΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.
3. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΥΣΙΔΑΣ SUPER MARKET HOFFER
4. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΥΣΤΡΙΑ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
5. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
6. ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
7. ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARKTA ΚΑΙ ON LINE ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
8.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ
BATTERY ALLIANCE"

ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

"EUROPEAN

9. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
10.ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΟ 2020
11.ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ AUSTRIAN AIRLINES
12.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ MOTEL ONE
13. ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ KMU-FORSCHUNG AUSTRIA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
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1. Στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Αυστρίας συνολικά για το έτος
2020
Σημαντική μείωση κατέγραψε το εξωτερικό εμπόριο της Αυστρίας για το 2020 τόσο ως προς
τις εισαγωγές όσο και ως προς τις εξαγωγές σε σχέση με το 2019, με το εμπορικό έλλειμμα
να διαμορφώνεται στα -2,27 δις ευρώ.
Ειδικότερα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 144,20 δις ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά -8,6% και
οι εξαγωγές σε 141,93 δις ευρώ μειωμένες κατά -7,5%, σε σχέση με το 2019.
Σε επίπεδο εισαγωγών για το 2020, η Γερμανία εξακολουθεί να κατέχει την 1η θέση με
ποσοστό 35%, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Κίνα (7%) η Ιταλία (6.3%), η Ελβετία
(5.3%), η Τσεχία (4.2%), οι ΗΠΑ (3.7%), η Πολωνία (3.1%), η Ολλανδία και η Ουγγαρία
(2.7%) και η Γαλλία με 2.6%.
Σε επίπεδο εξαγωγών για το 2020, η Γερμανία ομοίως αποτελεί τον πρώτο προορισμό των
εξαγωγών της Αυστρίας με 30.5% ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν οι ΗΠΑ(6.6%), η Ιταλία
(6.2%) η Ελβετία (5.3%) η Γαλλία (4.3%), η Πολωνία (3.8%), η Τσεχία και η Ουγγαρία
(3.5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2.9%) και η Κίνα (2.8%).

2. Νεότερα στοιχεία για την πορεία της Αυστριακής οικονομίας για το έτος
2020 και ρυθμός πληθωρισμού Φεβρουαρίου 2021.
Ύφεση -6.6% του ΑΕΠ παρουσίασε η Αυστριακή οικονομία για το έτος 2020 σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας την 5η
Μαρτίου 2021, ήτοι 0.8% χαμηλότερη ύφεση από τις προηγούμενες χειμερινές εκτιμήσεις
της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11 Φεβρουαρίου 2021), οι οποίες τοποθετούσαν
την ύφεση στο -7.4%.
Η συνολική αξία του ΑΕΠ της χώρας με τα νεότερα στοιχεία διαμορφώνεται στα 375.56 δις
€ για το 2020.
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε κατά -5.7% σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ενώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του
2020 η μείωση ανέρχεται στο -2.7%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ύφεση που κατέγραψε η Αυστριακή οικονομία το 2020 αποτελεί
τη μεγαλύτερη που έχει καταγράψει η χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ είναι κατά
2.8% μεγαλύτερη από την ύφεση που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής
κρίσης του 2009.
Σύμφωνα επίσης, με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, ο ρυθμός
πληθωρισμού για το Φεβρουάριο 2021 διαμορφώθηκε στο +1.2%.
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3. Αναδιαμόρφωση της αλυσίδας Super Market Hoffer
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αυστριακή οικονομική εφημερίδα Trend, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της αλυσίδας Super Market Hoffer, κος Horst Leitner, παρουσίασε τη στρατηγική
της επιχείρησης για τα επόμενα χρόνια με έμφαση στη ψηφιοποίηση και την αναδιαμόρφωση
του τρόπου έκθεσης των προϊόντων εντός των καταστημάτων.
Η αλυσίδα Hoffer, θυγατρική του γερμανικού ομίλου Aldi, κατέχει την τρίτη θέση στο
λιανικό εμπόριο τροφίμων της Αυστρίας με κύκλο εργασιών 4.6 δις € για το 2019 και μερίδιο
αγοράς σχεδόν 20% πίσω από τους ομίλους REWE και SPAR (ποσοστά 34% και 30%
αντίστοιχα) ενώ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο (9000 €
ανά τ.μ.) με την Billa και SPAR στα 6.000 € περίπου ανά τ.μ.
Οι δυο βασικοί άξονες της στρατηγικής της επιχείρησης για το επόμενο διάστημα εδράζονται
στην ψηφιοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και στην αναδιαμόρφωση του
χώρου εισόδου των καταστημάτων και της έκθεσης των προϊόντων σε αυτές.


Στον τομέα της ψηφιοποίησης, η εταιρεία στοχεύει σε μια περισσότερο ψηφιακή
λειτουργία της επιχείρησης η οποία θα αφορά τόσο τις πληρωμές όσο και την
έκθεση των τιμών των προϊόντων (σταδιακή κατάργηση χάρτινης αναγραφής των
τιμών).



Στον τομέα της αναδιαμόρφωσης του χώρου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
στροφή της επιχείρησης σε μια ισχυρότερη παρουσία φρέσκων προϊόντων
(φρούτων και λαχανικών) στην είσοδο των καταστημάτων και με μεγαλύτερη
ποικιλία προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ.
Leitner, τούτο δεν σημαίνει αλλαγή της ταυτότητας της επιχείρησης σε ότι αφορά τη
φιλοσοφία των τιμών των προϊόντων.

4.Έρευνα για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στην Αυστρία :
Μάρτιος 2021.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα Die Presse, η οικονομική κατάσταση
των αυστριακών νοικοκυριών έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω της πανδημίας COVID-19.
38% διαθέτει λιγότερα χρήματα και το 17% δεν μπορεί πλέον να καλύψει τα πάγια έξοδα.
Τα στοιχεία αυτά είναι δυσμενέστερα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020. Στα κρατίδια του
Σάλτσμπουργκ και του Μπούργκενλαντ, οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο
μισθός τους μειώθηκε τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ στη Βιέννη, το Βόραρλμπεργκ, την
Καρινθία και τη Στυρία το ένα τρίτο των ερωτηθέντων επιβεβαίωσε επίσης μείωση κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι αυτοαπασχολούμενοι επηρεάστηκαν περισσότερο, εκ των
οποίων το 53% ανέφερε μείωση των μισθών τους και οι οικογένειες με παιδιά (42%). Η
κύρια αιτία αυτής της εξέλιξης είναι το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι έχουν απασχοληθεί
με μειωμένο ωράριο και κατά συνέπεια επίσης με χαμηλότερο μισθό.
Για το 22% η απόλυση ήταν η αιτία της μείωσης των οικονομικών τους και για το 16%
είναι μείωση του κύκλου εργασιών των αυτοαπασχολούμενων.
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5. Αύξηση των ξένων επιχειρήσεων στη Βιέννη για το έτος 2020
Αύξηση σημείωσε η παρουσία των ξένων επιχειρήσεων στη Βιέννη για το έτος 2020, παρά
την πανδημία, καθώς 218 εταιρείες ξένων συμφερόντων ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους
στη Βιέννη το προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου της πόλης κ. Michael Ludwig, η εν λόγω αύξηση
καταδεικνύει τη σημασία του σταθερού και ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που
προσφέρει η πόλη της Βιέννης για τη δραστηριοποίηση ξένων επιχειρήσεων.

6.Αυστρία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Χρονιά ορόσημο το 2030 έχει προσδιορίσει η κυβέρνηση της Αυστρίας για την ολοκλήρωση
της εξ’ ολοκλήρου στροφής της χώρας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύπτοντας το
100% των ενεργειακών αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια.
Σε αυτό το πλαίσιο η Αυστριακή κυβέρνηση επιθυμεί να πραγματοποιήσει σημαντικές
επενδύσεις τα επόμενα 9 χρόνια στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

7. Εταιρεία MARKTA και online αγορές αγροτικών προϊόντων
Με δεδομένη την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου εν μέσω πανδημίας COVID 19,
σημαντική κατέστη η παρουσία της εταιρείας MARKTA στις online αγορές αγροτικών
προϊόντων τον τελευταίο χρόνο στην Αυστρία. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η εταιρεία
MARKTA κατέγραψε αύξηση των online παραγγελιών αγροτικών προϊόντων καθώς από το
μέσο όρο 120 παραγγελίες ανά εβδομάδα προ της πανδημίας έχει περάσει στις 2500
παραγγελίες εβδομαδιαίως.

8.Συμμετοχή της Αυστρίας στην πρωτοβουλία "European Battery
Alliance"
Με τη συμμετοχή του σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με τη διαδικασία και την
πρόοδο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας "European Battery Alliance", κ. Magnus Brunner
(Υφυπουργός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Έρευνας και
Τεχνολογίας) αναφέρθηκε στην συμμετοχή της Αυστρίας στην εν λόγω δράση. Σύμφωνα με
τον ίδιο η Αυστρία αναμένεται να επενδύσει 45 εκατ. €, ενώ ισχυρή αναμένεται να είναι
και η συμμετοχή Αυστριακών επιχειρήσεων με το ποσό επένδυσής τους συνολικά στα 110
εκατ. €
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9. Αναφορά Αυστριακού εντύπου σε Ελληνική γαστρονομία.
Ευρείας κυκλοφορίας Αυστριακό έντυπο "Kurier" αναφέρθηκε στις 23 Μαρτίου τ.ε. με
επαινετικά σχόλια στην σύγχρονη ελληνική γαστρονομία καθώς και στη λειτουργία πλειάδας
Αθηναϊκών εστιατορίων τα οποία σύμφωνα με το έντυπο παρουσιάζουν υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες.

10.Αύξηση της αγοραπωλησίας ακινήτων στην Αυστρία το 2020.
Αύξηση κατά 5.7% σημείωσε ο κλάδος της αγοραπωλησίας ακινήτων στην Αυστρία το έτος
2020 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της
Αυστριακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.
Επιπλέον, σημαντική αύξηση κατά 7.6% παρουσίασαν και οι τιμές των ακινήτων στη χώρα
συγκριτικά με το 2019.

11.Περικοπή θέσεων εργασίας σε Austrian Airlines.
Οι αυστριακές αερογραμμές (Austrian airlines) που ανήκουν σε όμιλο Lufthansa
ανακοίνωσαν την περικοπή 650 θέσεων εργασίας μέχρι το 2023. Επίσης, ότι ο στόλος της
εταιρείας θα μειωθεί στα 58 αεροσκάφη έως το 2024.
Εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, ειδικές εκπτώσεις για τις διακοπές του καθολικού Πάσχα,
προσφέροντας το 2ο εισιτήριο στο 50% της αξίας του

12.Λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων ομίλου MOTEL ONE
Ξενοδοχειακός όμιλος Motel One ανακοίνωσε ότι εντός του 2022 θα προχωρήσει στη
λειτουργία δυο νέων ξενοδοχειακών μονάδων, μία στο Γκρατς 170 δωματίων και μία στο
Ίνσμπουργκ με 240 δωμάτια. Ο όμιλος κατέχει 7 ξενοδοχεία στην Αυστρία και ο μέσος
βαθμός πληρότητας των ανήλθε στο 28% το 2020 έναντι 83% το 2019. Επίσης, το 2020
κατέγραψε ζημιές ύψους 9.5 εκ. ευρώ ενώ το 2019 σημείωσε κέρδη 12.5 εκ. ευρώ.

13.Έρευνα
ινστιτούτου
KMU-Forschung
Austria
σχετικά
προϋπολογισμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Αυστρία

με

Το ερευνητικό ινστιτούτο KMU-Forschung-Austria εκπόνησε μελέτη σχετικά με τους
προϋπολογισμούς του 2020 για 66.000 αντιπροσωπευτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις της
Αυστρίας. Εάν δεν υπήρχε η υποστήριξη που έλαβαν από το κράτος για την αντιμετώπιση
των ζημιών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κοροναϊού, το 51% θα έιχε καταγράψει
ζημίες. Το 7,4% θα κινδύνευε να χρεοκοπήσει (σε σχέση με το πραγματικό 2,8%). Για τα
αποτελέσματα της έρευνας αυστριακός ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών κ. Gernot
Bluemel εξέφρασε την ικανοποίηση του.
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14.Στοιχεία για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος της
Αυστρίας για το έτος 2020.
Στο 8.9% του ΑΕΠ, ήτοι 33.2 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα της
Αυστρίας για το 2020, σύμφωνα με ανακοινώσεις της Αυστριακής Στατιστικής Υπηρεσίας
την 1η Απριλίου 2021, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιονομικού
ελλείμματος από το 1954. Επισημαίνεται, ότι το 2019, η χώρα είχε καταγράψει πλεόνασμα
0.6% του ΑΕΠ.
Επιπλέον, αύξηση κατά 13.4% σε σχέση με το 2019, παρουσίασε και το δημόσιο χρέος της
χώρας το οποίο διαμορφώθηκε στο 83.9% του ΑΕΠ για το 2020.
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