
 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

                                                                                                                     Βιέννη, 12 Μαϊου  2021 

                                                                                                                                 Α.Π.82  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, Απρίλιος 2021 

 

 

 

Αποστέλλεται συνημμένως, προς ενημέρωση, δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών 

ειδήσεων από την Αυστρία, για το μήνα Απρίλιο τ.ε.  

 

                                                                                                     

 

                                                                              Ο  Προϊστάμενος  

                                                                                                   
                                                                                                   Μιχαήλ  Βρεττάκης  

                                                                                                Σύμβουλος   ΟΕΥ Α΄                                                                                                                  

 

 
Συν. : 1 αρχείο 

 

 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



                                                       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     

  

- 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 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

2021 

 

2. ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ 

ΑΥΣΤΡΙΑΣ 

 

3.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

(COMEBACK PLAN) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

4.  ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

 

5. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (CHAT) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

 

6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΑΥΣΤΡΙΑΣ 2020-2021 

 

7. Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ‘EXPODUBAI’ 2020 ME 100 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
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8. ΟΡΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

 

9.ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021. 

 

10. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ‘AMAZON’ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΑΣΥΤΡΙΑ 

 

11. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ MAN ΣΤΗΝ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

  

12. ΤΡΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ 250 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019. 

 

13.   ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΒΙΕΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΑΣ 

 

14. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "Die Presse" ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΦΝΟ 

 

15.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

16. ΡΥΘΜΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

 

17. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΟ 

2020 
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1. Στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Αυστρίας: Ιανουάριος 2021 

Στα 11.34 δις € ανήλθαν οι εισαγωγές στην Αυστρία για το μήνα Ιανουάριο 2021 ενώ οι 

εξαγωγές στα 11.11 δις € σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Αυστρίας με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα 0.23 δις € . Συγκριτικά με 

τον αντίστοιχο μήνα του 2020, οι εισαγωγές παρουσιάζουν μείωση κατά 10.4% ενώ οι 

εξαγωγές κατά 9.5%. 

  

2. Νεότερα στοιχεία για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Αυστρίας  

Στο ποσό των 31 δις € (8.1% του ΑΕΠ) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το δημοσιονομικό 

έλλειμμα της Αυστρίας για το 2021 σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου 

Οικονομικών, αναπροσαρμοσμένο αυξητικά κατά 8 δις € συγκριτικά με τις προηγούμενες 

εκτιμήσεις.  

 

3. Παρουσίαση οικονομικού σχεδίου για έξοδο από την κρίση (comeback 

plan) από την Αυστριακή Κυβέρνηση. 

Έπειτα από συσκέψεις στις 19 και 20 Απριλίου 2021 η Αυστριακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε 

στις 20 Απριλίου τα βασικά σημεία του σχεδίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας της 

χώρας και μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

Στις 10 Απριλίου τ.ε. Αυστριακός Καγκελάριος Sebastian kurz, είχε ήδη ανακοινώσει την 

έναρξη διαβουλεύσεων για την υιοθέτηση ενός οικονομικού σχεδίου της Κυβέρνησης για 

έξοδο από την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. 

Το σχέδιο στηρίζεται κατ’ αρχάς σε τρεις άξονες, ήτοι την αγορά εργασίας, τη ψηφιοποίηση 

και την πράσινη μετάβαση , καθώς και την ενίσχυση της θέσης της Αυστρίας ως 

γεωγραφικού πόλου έλξης διεθνούς επιχειρηματικότητας και διεθνών επενδύσεων. 

Στόχος του σχεδίου καθίσταται η επαναφορά στην αγορά εργασίας περίπου 500.000 ατόμων, 

ενώ στο πεδίο της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης το σχέδιο φιλοδοξεί να 

οδηγήσει σε μια σειρά τεχνολογικών επενδύσεων με οικολογικά και περιβαλλοντικά 

κριτήρια αλλά και την διάδοση και ενίσχυση της ψηφιοποίησης της οικονομίας και των 

υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές.  

Επισημαίνεται ότι, σε εν λόγω σχέδιο προβλέπεται αύξηση των κρατικών κονδυλίων για τα 

"πριμ" κινήτρων στις επιχειρήσεις από 3 σε 5 δις ευρώ με στόχο την προώθηση επενδύσεων 

55 δις ευρώ και κατ’ επέκταση την τόνωση της απασχόλησης. Επιπλέον, ειδική υποστήριξη 

προβλέπεται σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην ψηφιοποίηση και στον οικολογικό 

μετασχηματισμό. 
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Επιπρόσθετα, Υπουργός Εργασίας της Αυστρίας κ. Martin Kocher, ανακοίνωσε σχέδιο 

στήριξης των μακροχρόνια ανέργων στη χώρα με την ονομασία "Sprungbrett", σύμφωνα με 

το οποίο 50.000 μακροχρόνια άνεργοι θα είναι δυνατό να επανενταχθούν στην αγορά 

εργασίας ως τα τέλη του 2022. 

 

Στο ζήτημα της επανεκκίνησης της οικονομίας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της 

κυβέρνησης στις 23 Απριλίου τ.ε., η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 

αναστολή τοποθετείται στις 19 Μαϊου, ενώ στόχος της κυβέρνησης φαίνεται να είναι η 

πλήρης επαναλειτουργία των επιχειρήσεων μέχρι τα τέλη Ιουνίου.  

 

Επισημαίνεται ότι, στις 14 Απριλίου 2021, κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

Αυστριακό σχέδιο σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ύψους 4.5 δις €. 

 

4. Πτώση της γεωργικής παραγωγής στην Αυστρία για το 2020. 

Συνεχίστηκε η καθοδική πορεία της γεωργικής παραγωγής στην Αυστρία και την περίοδο 

2019-2020 για τρίτη συνεχή χρονιά σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. 

Συγκριτικά με την προηγούμενη γεωργική περίοδο, η γεωργική παραγωγή στη χώρα την 

περίοδο 2019-2020, σημείωσε πτώση -2%.  

 

Η γεωργική παραγωγή για την περίοδο 2019-2020 διαμορφώθηκε ως εξής: δημητριακά 5.4 

εκ. τόνοι, πατάτες 751.000 τόνοι, λαχανικά 690.000 τόνοι, ελαιόσπορος 410.000 τόνοι, 

φρούτα 399.000 τόνοι, 1.97 εκ, τόνοι ζαχαρότευτλα και 2.32 εκατ. εκ. κρασί  

 

Στους επιμέρους κλάδους παραγωγής, ο κλάδος των δημητριακών σημείωσε αύξηση 

συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο ο κλάδος των φρούτων σημείωσε ισχυρή 

πτώση κατά 50%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

Επισημαίνεται ότι, με στόχο την κάλυψη των αναγκών εσωτερικά η χώρα εισήγαγε 2.94 

τόνους δημητριακών (+10%), 1.59 τόνους φρούτων και λαχανικών (+4%), 728.000 εκ. κρασί 

(+3%), 694.000 τόνους ελαιόσπορο (+5%), 278.000 τόνους πατάτες (-5%) και 343.000 τόνου 

φυτικού λαδιού (0%) 

 

Το ποσοστό κάλυψης των διατροφικών αναγκών στη χώρα για τα εν λόγω προϊόντα 

ανέρχεται σε: δημητριακά 88%, κρασί 95%, πατάτες 85%, λαχανικά 55%, ελαιόσπορο 51%, 

φρούτα 45%, φυτικό λάδι 30%. 

 

Το εξωτερικό εμπόριο της χώρας στον εν λόγω κλάδο ανήλθε συνολικά στα 25.4 δις € 

(εισαγωγές:12.8 δις €, εξαγωγές:12.6 δις €). 
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5. Χρήση υπηρεσιών συνομιλίας (chat) εξυπηρέτησης πελατών απο 

Αυστριακές επιχειρήσεις βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη - artificial 

intelligence  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας, μέχρι στιγμής μόνο το 

1% των επιχειρήσεων στη χώρα χρησιμοποιεί υπηρεσίες συνομιλίας εξυπηρέτησης πελατών 

βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) , παρά το γεγονός ότι το 10% των 

επιχειρήσεων στη χώρα χρησιμοποιεί γενικά υπηρεσίες συνομιλίας εξυπηρέτησης πελατών. 

Το εν λόγω ποσοστό είναι χαμηλότερο από το 2% που αποτελεί το μέσο όρο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν η 

Φινλανδία με 6% και η Μάλτα με 5%. 

6. Σημαντικές απώλειες για το χειμερινό τουρισμό της Αυστρίας 2020-2021 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυστριακού  Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας (WIFO), ο 

φετινός χειμερινός τουρισμός στην Αυστρία κατέγραψε σημαντικές απώλειες συγκριτικά με 

το 2019, με την πτώση στις αφίξεις να φθάνει μέχρι στιγμής το 95.1%, ενώ οι 

διανυκτερεύσεις και τα συνολικά έσοδα σημειώνουν πτώση κατά 93.5%. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου, συνολικά για τη φετινή χειμερινή τουριστική 

περίοδο η οποία ολοκληρώνεται κατά τα τέλη Απριλίου η πτώση αναμένεται να προσεγγίσει 

το 90% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος του τουρισμού βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας από τις αρχές 

Νοεμβρίου 2020. 

Για την επόμενη χειμερινή τουριστική περίοδο το Ινστιτούτο εκτιμά πως δεδομένων των 

εμβολιασμών θα σημειωθεί σημαντική αύξηση. 

7. Η Αυστρία στην παγκόσμια έκθεση  ‘EXPO2020 DUBAI’ με 100 

εταιρείες 

Περίπου 100 αυστριακές εταιρείες θα λάβουν μέρος στην Έκθεση του Ντουμπάι το επόμενο 

φθινόπωρο για να παρουσιάσουν τη Δημοκρατία των Άλπεων με το σύνθημα (motto) "Η 

Αυστρία έχει νόημα".(Austria makes sense !) 

Η αυστριακή συμμετοχή με μία ολιστική ιδέα στοχεύει να συνδυάσει άτομα,  τεχνολογία και 

περιβάλλον με την παραδοσιακή τεχνολογία κατασκευής - σε ένα έργο εμπνευσμένο από 

αραβικούς αιολικούς πύργους, ούτως ώστε το κοινό να προσκαλείται σε ένα ταξίδι που 

ξεκινά από την  παράδοση και να τελειώνει στο μέλλον. 

 Το εθνικό περίπτερο θα βασίζεται κυρίως στη δημιουργική χρήση της ψηφιοποίησης, η 

οποία κατέστη δυνατή μόνο με την εφαρμογή αυστριακών λύσεων υψηλής τεχνολογίας. Η 

εταιρεία αρχιτεκτονικής Querkraft κατασκευάζει ένα περίπτερο που θα συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με καινοτόμες μεθόδους κατασκευής. Την 

έκθεση επιμελούνται επίσης οι εταιρείες  Ars Electronica Solutions και Büro Wien 
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8. Οριακή μείωση της χρηματοδότησης της Αυστρίας για έρευνα και 

ανάπτυξη για το 2020  

 
Οριακή μείωση παρουσίασαν οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη (R 

& D expenditures) στην Αυστρία το 2020 σύμφωνα με τη στατιστική Υπηρεσία της χώρας, 

καθώς ανήλθαν στα 12.1 δις €, μειωμένες κατά 0.2 δις € συγκριτικά με το 2019.  

 

Επισημαίνεται ότι, όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 

2008-2009, η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας δεν οδήγησε σε ισχυρή πτώση 

του ποσοστού χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη. 

 

Για το 2019, η Αυστρία παρουσίασε το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, για την έρευνα και την ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ με 3.10%, μετά 

τη Σουηδία (3.40%) και τη Γερμανία (3.18%). 

 

9. Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και τις 

κατασκευές, Μάρτιος 2021.  

 
Σημαντική αύξηση της τάξης 27.6% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στη  βιομηχανία και τις 

κατασκευές κατά το μήνα Μάρτιο 2021, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. 

 

10. Πλατφόρμα ‘ΑΜΑΖΟΝ’ για μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις στην 

Αυστρία 

 

Ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

στην Αυστρία (και στην Γερμανία) δημιούργησε η Πλατφόρμα ‘ΑΜΑΖΟΝ’ με την ονομασία 

Amazon Small Businesses με προφανή τα οφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και 

ειδικότερα για τα περιφερειακά προϊόντα της χώρας.  

 

Επιπλέον πρόθεση της εταιρείας είναι να παρουσιάζει και τις ιστορίες των προσώπων πίσω 

από αυτές τις εταιρείες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυστριακές ΜΜΕ το διάστημα Ιουνίου 

2019–Μαΐου 2020 πώλησαν 13 εκ. προϊόντα, ήτοι 2 εκ. περισσότερα από προηγούμενη 

χρονιά που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 18%. 

 
 

11. Ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας εργοστασίου MAN στην Αυστρία. 

Σύμφωνα με εγχώρια ΜΜΕ, η μητρική της εταιρείας MAN, στο Μόναχο προτίθεται να 

προχωρήσει σε διακοπή της μονάδας λειτουργίας της στην περιοχή της Στυρίας στην 

Αυστρία. Οι εργαζόμενοι της μονάδας μετά από διαπραγματεύσεις, απέρριψαν κατά 

πλειοψηφία την πρόταση εξαγοράς του εργοστασίου από τον επενδυτή κ. Siegfired Wolf. 

 



7 

 

 
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 
 

12. Τρείς Αυστριακές εταιρείες στον κατάλογο με τις 250 μεγαλύτερες 

εταιρείες σε πωλήσεις παγκοσμίως για το 2019. 

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, tρείς Αυστριακές εταιρείες βρίσκονται στον κατάλογο με 

τις 250 μεγαλύτερες εταιρείες σε πωλήσεις λιανικού εμπορίου παγκοσμίως: Η Spar Holding 

AG (85
η
 θέση, με κύκλο εργασιών 12.4 δις δολαρίων), η Signa Retail Group (115

η
 θέση, 

κύκλος εργασιών 9.5 δις δολάρια) και ο όμιλος Welser XXXLutz (188
η
 θέση με κύκλο 

εργασιών 5.7 δις δολάρια ΗΠΑ). 

Συνολικά για το οικονομικό έτος 2019 (1
η
 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020) ο συνολικός 

κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου διεθνώς ανήλθε στο ποσό των 4.85 

τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4.4% συγκριτικά με το 

προηγούμενο έτος. 

 

13. Εκ νέου σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Βιέννης και Πράγας 

 

Σύμφωνα με το Αυστριακό οικονομικό έντυπο Vindobona, είναι πιθανή μια εκ νέου 

σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Βιέννης και Πράγας στο άμεσο μέλλον, μετά και τις 

πρόσφατες συζητήσεις που διεξήχθησαν ανάμεσα σε Αυστριακούς και Τσέχους 

αξιωματούχους τον προηγούμενο μήνα. 

 

 14. Αφιέρωμα Αυστριακής εφημερίδας "Die Presse" στη Σίφνο 

Αφιέρωμα στο νησί της Σίφνου πραγματοποίησε αυστριακή συντηρητική εφημερίδα  Die 

Presse, στην ταξιδιωτική κατηγορία ειδήσεων στις 10.04.2021. Το αφιέρωμα με τίτλο 

«Χρυσός για τον Απόλλωνα, πηλός για τους τουρίστες» παρουσιάζει τις φυσικές ομορφιές 

και την ιστορία του νησιού ενώ γίνεται μνεία και για το γαστρονομικό ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει η Σίφνος. 

15. Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο της διαφήμισης στην 

Αυστρία. 

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας και της επέκτασης των περιοριστικών μέτρων 

τους τελευταίους μήνες, στον τομέα της διαφήμισης στην Αυστρία σύμφωνα με τον κ. Jürgen 

Bauer,  Πρόεδρο του Τμήματος Διαφήμισης και Επικοινωνίας της Αγοράς του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Βιέννης. 

 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Αυστριακό έντυπο αναφέρθηκε στη δύσκολη θέση στην 

οποία βρίσκεται ο κλάδος τους τελευταίους μήνες λόγω έλλειψης ρευστότητας εκ μέρους 

των επιχειρήσεων σε αναστολή, η οποία προσέγγισε το 60% τον μήνα Ιανουάριο 2021 αλλά 

και στην επιτακτική ανάγκη για επενδύσεις στον κλάδο της διαφήμισης, ιδιαίτερα στον 

ψηφιακό τομέα. 
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16. Ρυθμός πληθωρισμού, Μάρτιος 2021 

Στο +2% διαμορφώθηκε ο ρυθμός πληθωρισμού για το Μάρτιο τ.ε. σε σχέση με το 

Φεβρουάριο (1.2%). Στους επιμέρους κλάδους, τη σημαντικότερη αύξηση παρουσίασαν τα 

καύσιμα, ο κλάδος της ενέργειας, της ύδρευσης αλλά και στέγασης. 

 

 

17. Σημαντική αύξηση της πώλησης ποδηλάτων στην Αυστρία το 2020 

Αύξηση κατά 11% σημείωσαν οι πωλήσεις ποδηλάτων στην Αυστρία το 2020 συγκριτικά με 

το 2019. Ο αριθμός των ποδηλάτων που πωλήθηκαν στη χώρα το 2020 φθάνει τις 490.000, 

εκ των οποίων το 40% είναι ηλεκτρονικά (e-bikes) σύμφωνα με τον Hans-Jürgen Schoder, 

υπεύθυνο επικοινωνίας της Arge Fahrrad Österreich. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

      
 


