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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

ΜΑΙΟΣ 2021 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ Α΄ ΤΡΙΜ. 2021 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 

ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΣ  

3.ΕΑΡΙΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

4. ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ, 

ΜΑΙΟΣ 2021 

5.ΕΠΕΝΔΥΣΗ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΣ NORSKE SKOG ΣΤΗΝ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

7.ΕΠΕΝΔΥΣΗ 75 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

9.  ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 
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1. Στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Αυστρίας  Α΄ τρίμ. 2021 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Statistics Austria, κατά το πρώτο τρίμηνο του 

2021 οι εισαγωγές αγαθών στη χώρα ανήλθαν σε 40,39 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 

6,4% και οι εξαγωγές επίσης αύξηση κατά 3,8%,  σε σχέση με ίδια περίοδο 2020. Σημαντική 

ήταν η αύξηση του εξωτερικού εμπορίου που κατεγράφη τον Μάρτιο 2021 (+23,7% οι 

εισαγωγές και +16,8% οι εξαγωγές).  

Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους (0,54 δισεκατομμύρια ευρώ) και έφτασε την αξία των 1,55 

δισεκατομμυρίων ευρώ. 

2.Παρουσίαση σχεδίου για τη στρατηγική ενίσχυσης της Αυστρίας ως 

επιχειρηματικός προορισμός διεθνώς 

Αυστριακή Κυβέρνηση παρουσίασε στις 4 Μαΐου τ.ε. τα βασικά σημεία του σχεδίου για την 

ανάδειξη διεθνώς της Αυστρίας ως  επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο, με απώτερο 

στόχο έως το 2040 να συγκαταλέγεται στους δέκα κορυφαίους επιχειρηματικούς 

προορισμούς παγκοσμίως.  
 

Το σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες πολιτικής ήτοι, την ψηφιοποίηση της 

βιομηχανικής παραγωγής, την εξειδικευμένη τεχνολογική ηγεσία, την επέκταση των 

ψηφιακών και επιχειρηματικών μοντέλων, την πράσινη τεχνολογία, τη βιοεπιστήμη και 

βιοτεχνολογία καθώς και την ποιότητα ζωής μέσω της δημιουργικότητας και της τέχνης. 

 

3. Εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αυστριακή 

Οικονομία 

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αυστριακή 

οικονομία αναμένεται να καταγράψει οικονομική μεγέθυνση της τάξης του 3.4% για το 2021 

και 4.3% για το 2022, ενώ το ποσοστό ύφεσης για το έτος 2020 ανέρχεται στο -6.6%, 

αναθεωρημένο κατά 0.8% από τις προηγούμενες χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Επίσης, σύμφωνα με ανωτέρω προβλέψεις το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Αυστρίας 

αναμένεται να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, 

ωστόσο, ως ένας από τους βασικούς παράγοντες πιθανής επιβράδυνσης της διαδικασίας 

οικονομικής ανάκαμψης αναφέρεται η πιθανότητα υποτονικής και αργής ανάκαμψης του 

τουρισμού στη χώρα. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας εκτιμάται στο 7.6% για το 2021 και στο 3% για το 

2022 ενώ για το έτος 2020 στο 8.9%, μετά και την αναθεώρησή του από το Αυστριακή  

Στατιστική Υπηρεσία στις 6 Απριλίου τ.ε.  

Το δημόσιο χρέος της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ για το έτος 2020 ανήλθε στο 83.9% ενώ 

για το 2021 προβλέπεται αύξηση στο 87.2% προτού μειωθεί στο 85% το 2022. 

Επιπλέον, για το έτος 2021 προβλέπεται αύξηση του ρυθμού εισαγωγών και εξαγωγών στην 

Αυστρία κατά 8.2% και 7.5% αντίστοιχα σε σχέση με το 2020. 
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4. Άνοδος του Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος στην Αυστρία, Μάιος 

2021. 

 

Στις 18 μονάδες, αυξημένος κατά 6.2 μονάδες ανήλθε ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος 

στην Αυστρία τον Μάιο 2021, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Ινστιτούτο 

Οικονομικής Έρευνας της Αυστρίας (WIFO) με τίτλο  "Business Cycle Survey". Εξαίρεση 

σε ανωτέρω τάση αποτέλεσαν κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες τελούν ακόμη σε καθεστώς 

αναστολής. 

Ο Δείκτης Προσδοκιών των επιχειρήσεων εμφανίζεται επίσης σημαντικά αυξημένος 

συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, καθώς ανήλθε στις 21.3 μονάδες (αύξηση κατά 6.8 

μονάδες). Σε επιμέρους κλάδους, οι επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών διαμορφώθηκαν 

στις 21.2 μονάδες αυξημένες κατά 10.4 μονάδες, ενώ αύξηση κατά 3.7 μονάδες σημείωσαν 

και οι επιχειρήσεις στον κλάδο των κατασκευών, οι οποίες έφθασαν τις 32.4 μονάδες. 

 

5. Επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ της Norske Skog στην Αυστρία. 

Επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ θα πραγματοποιήσει στην Αυστρία η Νορβηγική 

εταιρεία, κατασκευάστρια χαρτιού Norske Skog στις εγκαταστάσεις που διαθέτει στην 

περιοχή Bruck an der Mur,στο κρατίδιο της Στυρίας. Η επένδυση θα αφορά ανακυκλώσιμο 

χαρτί συσκευασίας, ξεκινώντας από το 2022. 

Στόχος της επιχείρησης είναι η ετήσια παραγωγή 765.000 τόνων ανακυκλώσιμου χαρτιού. 

6. Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία: Απρίλιος 2021 

Κατά 4.6% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (IPPI 2015) τον Απρίλιο 

του 2021 σε σχέση με τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. Ο Δείκτης διαμορφώθηκε στις 

105.1 μονάδες και αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που καταγράφηκε από το Μάιο 

του 2011. Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο που προηγήθηκαν, οι ετήσιες αυξήσεις 

διαμορφώθηκαν στο +2.8% και +0.9% αντίστοιχα επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση του 

2021. 

 

7. Επένδυση 75 εκατομμυρίων ευρώ από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Παιδείας για ιατρική έρευνα 

Σύμφωνα με το Αυστριακό Ινστιτούτο Επενδύσεων ABA, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Υγείας πρόκειται να πραγματοποιήσει επένδυση 75 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία 

ενός υπερσύγχρονου κτηρίου Ιατρικής Έρευνας, η χρηματοδότηση του οποίου θα 

πραγματοποιηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε.. 

Η επένδυση αυτή που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026 θα αφορά την ίδρυση και 

λειτουργία ενός Ινστιτούτου Ιατρικής Ακρίβειας (Institute for Precision Medicine) στην 

περιοχή της πανεπιστημιούπολης του Γενικού Νοσοκομείου της Βιέννης (AKH) με τη 

δυνατότητα υποδοχής μέχρι 400 ερευνητών. 
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8. Στοιχεία για την περιβαλλοντική βιομηχανία στην Αυστρία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας, η περιβαλλοντική 

βιομηχανία της χώρας απασχολεί 193.574 εργαζομένους με ετήσιο κύκλο εργασιών 42.7 δις 

ευρώ για το 2019. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό των εξαγωγών της Αυστρίας, προϊόντων και υπηρεσιών που 

σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιομηχανία ανήλθαν στα 13.9 δις ευρώ για το 2020. 

Όπως και το 2019, ο σημαντικότερος τομέας περιβαλλοντικής βιομηχανίας στη χώρα για το 

2020 ήταν ο τομέας της διαχείρισης ενεργειακών πόρων (management of energy resources) ο 

οποίος κατέχει το 45.6% της συνολικής παραγωγής. 

 

9. Νεότερα στοιχεία για τον τουρισμό στην Αυστρία 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας η φετινή χειμερινή 

τουριστική περίοδος στη χώρα κατέγραψε 5.57 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, μείωση κατά 

90.7%  σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 

Συνολικά, για την χειμερινή περίοδο οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε  54.44 εκατομμύρια 

λιγότερες από την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, καταγράφηκαν 1.16 εκατ. 

αφίξεις ήτοι, μείωση κατά 92.7% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 

Κατά το μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν σε σχέση με τον 

Απρίλιο του 2020, καθώς διαμορφώθηκαν στο 1.05 εκατομμύρια, ωστόσο σημαντικά 

μειωμένες από τα 8.28 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις του Απριλίου 2019. 

 

10. Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και τις 

κατασκευές, Απρίλιος 2021 

 

Σημαντική ήταν η αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές 

(+46%) για τον Απρίλιο του 2021 συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2020, η οποία αποτελεί τη 

μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει πραγματοποιηθεί από την είσοδο της Αυστρίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον, ο αριθμός των εργαζομένων στους εν λόγω κλάδους αυξήθηκε κατά 2.5%. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

      
 


