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1. Διατήρηση της θετικής πορείας της οικονομίας  

Διατήρηση της ανοδικής πορείας της Αυστριακής οικονομίας για το 2021 βλέπει το 

Αυστριακό Ινστιτούτο σε δημοσίευση των επιχειρηματικών του προβλέψεων (WIFO 

Business Cycle Report). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας (WIFO) οι κυριότεροι 

δείκτες μέτρησης δείχνουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη για το 2021 με κορύφωση της 

οικονομικής δραστηριότητας τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους. Ο δείκτης 

επιχειρηματικής αισιοδοξίας του Ινστιτούτου (WIFO Business Climate Index) διαμορφώθηκε 

σε 19,7 για τον Αύγουστο, ελαφρώς χαμηλότερος κατά 2,2 μονάδες έναντι του Ιουλίου, που 

κατάγραψε την υψηλότερη τιμή. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 4,3% για το Β’ τρίμηνο 

του 2021 έναντι του προηγουμένου τριμήνου και η ιδιωτική κατανάλωση υπερέβη στα τέλη 

Ιουλίου τα προ πανδημίας επίπεδα..  

2. Δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος, Α΄εξάμηνο 2021 

Σε 13,9 δις €, ήτοι 7,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα 

της Αυστρίας το πρώτο εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της αυστριακής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, αυξημένο κατά 1,4 δις € συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 

2020. Το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 334,7 δισεκ. Ευρώ (86,2% του ΑΕΠ). Το 2019 το 

δημόσιο χρέος της χώρας είχε ανέλθει σε 70,6% του ΑΕΠ. 

3.Εξωτερικό εμπόριο, Ιούνιος 2021 

Αύξηση κατά 33,1% σημείωσαν οι εισαγωγές στην Αυστρία τον Ιούνιο 2021 συγκριτικά με 

τον Ιούνιο του 2020 ενώ και οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά (+20,9%). Η συνολική αξία των 

εισαγωγών για την εν λόγω περίοδο ανήλθε σε 15,58 δισεκ. Ευρώ και των εξαγωγών σε 

14,02 δισεκ. Ευρώ με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται σε 1.56 δισεκ. Ευρώ. 

Οι τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές 

της χώρας κατά τον Ιούνιο ήταν τα μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφοράς, τα μεταποιημένα 

προϊόντα, χημικά και συναφή προϊόντα και διάφορα βιομηχανικά είδη. Στις εν λόγω 

κατηγορίες κατεγράφη αύξηση εισαγωγών 19,3% (11,83 δισεκ. Ευρώ) και αύξηση εξαγωγών 

κατά 26,8% (12,08 δισεκ. Ευρώ). Η υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση εξαγωγών καταγράφηκε 

στα μεταποιημένα προϊόντα (+35,0%), και τα μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφοράς 

(+15,8%). 

4. Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία, Αύγουστος 2021 

Στις 109,9 μονάδες ανήλθε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία (Industrial 

Producer Price Index, IPPI 2015) κατά τον Αύγουστο,  σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία 

της Αυστρίας, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 9,5% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 

προηγούμενου έτους διατηρώντας την ανοδική τάση του προηγουμένου τριμήνου (+8,6% τον 

Ιούλιο, +6,9% τον Ιούνιο και +6% το Μάιο 2021). 
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Σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων η σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται στον  τομέα της 

ενέργειας (+16.4%) και στα ενδιάμεσα αγαθά (+13.7%) ενώ οι τομείς των καταναλωτικών 

και κεφαλαιουχικών αγαθών παρουσίασαν αύξηση 1.7% και 1.4% αντίστοιχα. 

5. Πληθωρισμός 

Αύξηση κατά 2,9% σημείωσε ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Αυστρία (Harmonised Index 

of Consumer Prices HICP 2015) τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της 

Αυστρίας και διαμορφώθηκε στις 111,15 μονάδες, μετά την άνοδο κατά 2,8% που 

σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα. Η μεγαλύτερη άνοδος κατεγράφη στον κλάδο 

μεταφορών (+8,1%) συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2020 και τους κλάδους στέγασης και 

ενέργειας (+3%). Η ανοδική τάση διατηρήθηκε και τον Αύγουστο (+ 3,2%). που συνιστά τη 

μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση από το Δεκέμβριο του 2011. 

6. Βιομηχανία και κατασκευές, Αύγουστος 2021 

Αύξηση κατά 24,6% κατέγραψε ο ετήσιος κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις 

κατασκευές τον Αύγουστο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2020 σύμφωνα με τη Στατιστική 

Υπηρεσία της Αυστρίας ενώ έναντι του Αυγούστου 2019 η αύξηση ανέρχεται σε17,4%. 

Μεμονωμένα ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές αυξήθηκαν, σε 

σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, κατά 26,3% και 17,2% αντίστοιχα. 

Συνολικά κατά το α΄ εξάμηνο του 2021 το ύψος του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και τις 

κατασκευές αυξήθηκε κατά 22,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 

προηγούμενου έτους και ανήλθε σε 158,8 δισεκ. Ευρώ. 

7. Λιανικό εμπόριο, Α΄εξάμηνο 2021  

Αύξηση κατά 6.4% σε ονομαστικές τιμές (5.2% σε πραγματικές τιμές), σημείωσε ο κύκλος 

εργασιών στον κλάδο της λιανικής στο πρώτο εξάμηνο του 2021, συγκριτικά με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2020 σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. 

8. Τιμές τροφίμων-ποτών  

 

Κατά 1,7% αναμένεται να αυξηθεί η μέση τιμή των προϊόντων του κλάδου των τροφίμων και 

ποτών στην Αυστρία για το 2021 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Αυστριακού Ινστιτούτου 

Οικονομικής Έρευνας (WIFO)  σε έκθεση για την πορεία των τιμών του συγκεκριμένου 

κλάδου η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου 2021. 

 

Για το 2022 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου η μέση αύξηση των τιμών 

αναμένεται να προσεγγίσει το 2,8%. 
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9. Διεθνής έκθεση AUSTROPHARM 

Η διεθνής έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων Austropharm, πραγματοποιήθηκε κατά το 

διάστημα 30.09-02.10.2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Βιέννης (Messe Wien 

Exhibition & Congress Center).  Ο αριθμός των εκθετών ανήλθε στους 93 εκ των οποίων το 

70 % σχεδόν αποτελούσαν Αυστριακές εταιρείες ενώ το υπόλοιπο 30% περιελάμβανε 

εταιρείες εκτός Αυστρίας, ως επί το πλείστον γερμανικές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις 

του εκθεσιακού φορέα ο αριθμός των επισκεπτών συνολικά κυμάνθηκε μεταξύ 2.500-3.000 

ατόμων.  

10. Τουρισμός, Ιούλιος 2021. 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας , οι διανυκτερεύσεις για τον Ιούλιο του 

2021 στην Αυστρία ανήλθαν στα 15,44 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,8% 

συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ενώ συγκριτικά με το 2019 οι 

διανυκτερεύσεις είναι λιγότερες κατά 17.7%. 

 

Οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 είναι ακόμη εμφανείς στον κλάδο του τουρισμού 

στην Αυστρία καθώς κατά το διάστημα μεταξύ Μαΐου-Ιουλίου 2021, οι διανυκτερεύσεις 

(εσωτερικές και εξωτερικές) στην Αυστρία είναι 19.5% περισσότερες από το αντίστοιχο 

διάστημα του 2020 όμως 36.6% λιγότερες από τις διανυκτερεύσεις κατά την ίδια περίοδο το 

2019. 

 

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, σημειώθηκε πτώση 1,9% των διανυκτερεύσεων από 

ξένους επισκέπτες σε 5,5 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που 

διανυκτερεύουν από ξένους επισκέπτες παρέμεινε στα 9,94 εκατομμύρια (-0,2%). Οι 

διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 6,4% στα 6,32 εκατομμύρια σε σύγκριση 

με τον Ιούλιο του 2020. Ωστόσο, η Γερμανία παρέμεινε η ισχυρότερη αγορά ξένων πηγών 

τον Ιούλιο του 2021, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (1,03 εκατομμύρια,-1,4%) και την 

Τσεχία (0,44 εκατομμύρια,+27,1%). Οι συνολικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,8% στα 4,21 

εκατομμύρια, με 10,9% περισσότερους ξένους επισκέπτες και 1,0% λιγότερους εσωτερικούς 

επισκέπτες από ό, τι τον Ιούλιο του 2020. 

11. Έλλειψη οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων στην Αυστρία. 

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο της Αυστρίας (WKO), η 

Αυστριακή αγορά εργασίας καταγράφει σημαντική έλλειψη προσωπικού οδηγών φορτηγών 

αυτοκινήτων στη χώρα η οποία ανέρχεται σε 8000 άτομα. Η κατάσταση αναμένεται να 

επιδεινωθεί σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί αυξητική τάση δεδομένου του ότι το 20% 

των 100.000 κατόχων της σχετικής επαγγελματικής άδειας πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί τα 

επόμενα δέκα χρόνια. 

 

 

 

 

 


