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1. Στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο, Μάιος 2021. 

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν σύμφωνα με την Αυστριακή Στατιστική Υπηρεσία οι 

εισαγωγές στην Αυστρία (+34.1%) κατά το μήνα Μάιο 2021 ενώ οι εξαγωγές της χώρας 

κινήθηκαν επίσης ανοδικά (+31.5%), σε σχέση με το Μάιο του προηγούμενου έτους. 

Η συνολική αξία των εισαγωγών για τον Μάιο διαμορφώθηκε στα 13.85 δις € ενώ η 

συνολική αξία των εξαγωγών στα 12.98 δις € σημειώνοντας έλλειμμα 0.87 δις € για τον 

τρέχοντα μήνα. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας κ. Tobias Thomas, 

η ισχυρή άνοδος του εξωτερικού εμπορίου της Αυστρίας συνεχίστηκε και το Μάιο (είχε ήδη 

προηγηθεί σημαντική αύξηση τον Απρίλιο κατά 44.9% στις εισαγωγές και κατά 37.7% στις 

εξαγωγές).  

Σε επίπεδο κλάδων προϊόντων των διεθνών εμπορικών συναλλαγών για το συγκεκριμένο 

μήνα η σημαντικότερη αύξηση καταγράφηκε στα μηχανήματα και στο μηχανολογικό 

εξοπλισμό, στη μεταποίηση και στα χημικά προϊόντα. 

 

2.Στοιχεία για τον ετήσιο κύκλο εργασιών στη βιομηχανία και τις 

κατασκευές, Ιούνιος 2021. 

Στα προ κρίσης επίπεδα έφθασε ο ετήσιος κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις 

κατασκευές για τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας, 

σημειώνοντας αύξηση +29.8% συγκριτικά με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.  

Επιπλέον, στα επιμέρους στοιχεία, παρουσιάζεται αύξηση +1.3% στο δείκτη αριθμού 

απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στον κλάδο καθώς και αύξηση +12.7% στο δείκτη 

αριθμού ωρών εργασίας (index of persons employed/hours worked). 

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας κ. Tobias Thomas, 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές στην Αυστρία αποδεικνύεται 

εκ νέου η κινητήριος δύναμη ανάσχεσης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, 

παρουσιάζοντας ανθεκτικότητα σημειώνοντας ότι για τον Ιούνιο του 2021, ο εν λόγω δείκτης 

είναι 21.1% πάνω από τον Ιούνιο του 2019. 

Σημειώνεται ότι στον κλάδο της βιομηχανίας η αύξηση που σημειώθηκε ανέρχεται στο 

+32.2% ενώ στις κατασκευές στο +18.2% συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2020. 
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3. Αύξηση του Δέικτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιούνιος 2021. 

Κατά 6.9% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Ιndustrial Producer 

Price Index, IPPI 2015) για τον Ιούνιο 2021 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, 

σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας φθάνοντας τις 107.2 μονάδες ενώ 

αποτελεί τη σημαντικότερη ετήσια αύξηση για το συγκεκριμένο δείκτη από την έναρξη της 

καταγραφής το 2000.  

Σημειώνεται ότι, είχε ήδη προηγηθεί σημαντική ετήσια αύξηση του Δείκτη Τιμών 

Παραγωγού στη Βιομηχανία το Μάιο και τον Απρίλιο 2021 κατά 6% και κατά 4.7% 

αντίστοιχα. 

Οι κλάδοι της ενέργειας και των ενδιάμεσων αγαθών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, 

κατά 14% και 9.2% αντίστοιχα ενώ οι τιμές για τα καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά αγαθά 

αυξήθηκαν κατά 1.5% και 0.9%. 

4.  Αύξηση του ΑΕΠ της Αυστρίας κατά 4.3% το Β΄ τρίμηνο του 2021.  

Ισχυρή οικονομική μεγέθυνση κατά 4.3% για το Β΄ τρίμηνο του 2021 προβλέπει το 

Αυστριακό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας (WIFO), έπειτα από 2 συνεχή τρίμηνα 

οικονομικής συρρίκνωσης (-3.1% το Δ΄ τρίμηνο του 2020 και -1.1% το Α΄ τρίμηνο του 

2021).  

Η ισχυρή οικονομική μεγέθυνση του Β΄ τριμήνου του τρέχοντος έτους οφείλεται εν πολλοίς 

στην σημαντική αύξηση της εγχώριας ζήτησης και κατανάλωσης, ιδιαίτερα μετά την άρση 

των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 τον Μάιο. Σημαντική ήταν και η καλή 

επίδοση του κλάδου της βιομηχανίας και των κατασκευών για την εν λόγω περίοδο. 

Η αύξηση της ζήτησης των νοικοκυριών ανήλθε στο +3.8% έπειτα από συρρίκνωση -3.5% 

το Α΄ τρίμηνο του 2021, το εμπόριο σημείωσε άνοδο +20.5%, ενώ υψηλές επιδόσεις 

κατέγραψε και ο Δείκτης Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (+2.1%). 

Στις θετικές επιδόσεις της Αυστριακής οικονομίας το Β΄ τρίμηνο του 2021 αναφέρονται και  

Αυστριακά μέσα ενημέρωσης, με την εφημερίδα Der Standard να κάνει λόγο για μείωση 

της ανεργίας, η οποία προσεγγίζει το 6.7% φθάνοντας σχεδόν στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ η 

Wiener Zeitung αναφέρεται ενδεικτικά στην ισχυρή ανάκαμψη των τουριστικών ροών από 

Γερμανία καθώς και στην συνέχιση της ανοδικής πορείας των εξαγωγών για την εν λόγω 

περίοδο. 
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5. Προσέλκυση εταιρειών ηλεκτροκίνησης στην Αυστρία. 

 

Ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης (E-mobility) στην Αυστρία 

παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σύμφωνα με το Αυστριακό Κέντρο Επενδύσεων 

(Austrian Business Agency) μετά την πρόσφατη εξαγορά της start up has.to.be (με έδρα το 

Σάλτσμπουργκ) από την αμερικανική εταιρεία Chargepoint έναντι 250 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η εξαγορά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021 ενώ αποτελεί τη 

μεγαλύτερη εξαγορά  που έχει καταγραφεί στην Αυστρία στο συγκεκριμένο τομέα.  

 

Η εταιρεία has.to.be ιδρύθηκε το 2013 και λειτουργεί με 40.000 σημεία φόρτισης σε όλη την 

Ευρώπη και με προσωπικό 125 υπαλλήλων στην Αυστρία και τη Γερμανία. 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ChargePoint κ. Pasquale Romano αναφέρθηκε 

στη σημασία της εν λόγω επένδυσης ενώ ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Αυστριακού 

Κέντρου Επενδύσεων (ABA) κ. René Tritscher δήλωσε πως οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά 

ηλεκτροκίνησης στην Αυστρία μπορούν να βασίζονται σε ένα καλό σύστημα 

χρηματοδότησης χαρακτηρίζοντας την Αυστρία ως μια χώρα ηλεκτροκίνησης με πυκνό 

σύστημα σταθμών φόρτισης και γρήγορη επέκταση του εν λόγω δικτύου, κάνοντας αναφορά 

και στις υψηλές επιδόσεις της Αυστρίας στην καταχώρηση αυτοκινήτων με ηλεκτρική 

ενέργεια (9
η
 θέση στην Ευρώπη) αλλά και στο πρόγραμμα «Zero Emission Mobility 2021» . 

 

 

 

6. Εκ νέου διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της 

Βιέννης. 

Διεθνείς προορισμοί εκτός Ευρώπης (Τορόντο, Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ριάντ, Τζέντα), 

εντάχθηκαν εκ νέου στα τακτικά δρομολόγια από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης με 

απευθείας συνδέσεις από τις εταιρείες Air Canada, Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), και 

Etihad Airways, έπειτα από μια περίοδο περιορισμένων δρομολογίων λόγω των 

περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19. 

Σημειώνεται ότι, η διοίκηση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βιέννης και η διοίκηση του 

Vienna Tourist Board ανανέωσαν τη συμφωνία που είχε υπογραφεί το 2016 με την ονομασία 

"Smart Air Service Development 2021-2025 Αgreement", η οποία προβλέπει τη στενή 

συνεργασία τους με στόχο την επέκταση των διεθνών long haul (διάρκειας άνω των 6 ωρών 

πτήσης) αεροπορικών συνδέσεων της Βιέννης. 
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7. Δημοσίευμα Αυστριακού τύπου για το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα. 

Εγκωμιαστικά σχόλια για το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα καταγράφει το Αυστριακό 

έντυπο Salzburger Nachricten με ανταπόκριση του Gerd Höhler από την Αθήνα με τίτλο «Η 

Ελλάδα διεκδικεί επενδυτές» και υπότιτλο «Για καιρό οι ξένοι επενδυτές παρέκαμπταν την 

Ελλάδα. Η ευρισκόμενη σε χρόνια κρίση χώρα έμοιαζε να αποτελεί γι’ αυτούς ρίσκο. Αυτό 

τώρα αλλάζει. Οι καλές αναπτυξιακές προοπτικές και μια φιλική προς την οικονομία 

κυβέρνηση καθιστούν τη χώρα ελκυστική». 

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται σε θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας για τα 

επόμενα χρόνια με πολιτικές φιλικές προς την οικονομία ενώ γίνεται αναφορά και σε 

φορολογικές ελαφρύνσεις, στις δομικές μεταρρυθμίσεις, στην ψηφιοποίηση και στη μείωση 

της γραφειοκρατίας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. 

Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις επενδύσεις στον κλάδο των εταιρειών 

υπηρεσιών πληροφορικής μετά τις επενδύσεις της γερμανικής εταιρείας λογισμικού 

TeamViewer η οποία λειτουργεί από τα τέλη του 2019 θυγατρική της εταιρεία στα Ιωάννινα 

και θέλει να αυξήσει τον αριθμό των απασχολουμένων σ’ αυτήν από 50 σε 150 άτομα ενώ η 

Microsoft επενδύει στην παρούσα φάση στην Ελλάδα ένα δις δολάρια στη δημιουργία 

υπηρεσιών cloud. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά και στην επένδυση του ερευνητικού 

κέντρου του φαρμακευτικού ομίλου Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η 

Ελλάδα είναι παραδοσιακά έδρα του κλάδου της φαρμακευτικής βιομηχανίας και τα 

φάρμακα διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στις ελληνικές εξαγωγές. 

Τέλος, ο ανταποκριτής κάνει ειδική μνεία στη θέση που κατέχει πλέον το λιμάνι του Πειραιά 

στην κατάταξη για διακίνηση containers μεταξύ των λιμένων της Ευρώπης (4
η
 θέση) μετά 

την επένδυση της COSCO καθώς και στη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων 

από τη Fraport το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Berenberg 

Bank, κ. Holger Schmieding μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα.  

 

 

8. Περικοπή θέσεων εργασίας στην εταιρεία Austrian Airlines. 

Σύμφωνα με την Αυστριακή εφημερίδα Die Presse, η αεροπορική εταιρεία Austrian Airlines 

αναμένεται να προχωρήσει στην περικοπή 1350 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στο 

πλαίσιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας μετά από τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της 

πανδημίας COVID-19. 
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9. Αύξηση των αδειών κτήσης στην Αυστρία το Α΄ εξάμηνο του 2021. 

Κατά 21% αυξήθηκαν οι άδειες κτήσης στην Αυστρία το πρώτο τρίμηνο του 2021 

συγκριτικά  με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ποσοστό ρεκόρ το οποίο 

επιβεβαιώνει την ισχυρή άνοδο του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα για το Α΄ εξάμηνο 

του  2021. Η Κάτω Αυστρία εμφανίζεται για την εν λόγω περίοδο ως η περιοχή με τη 

μεγαλύτερη ζήτηση για άδειες κτήσης. 

 

10. Δημιουργία νέου κέντρου Business Immigration Office στη Βιέννη. 

 

Σε συμφωνία για τη δημιουργία ενός νέου Business Immigration Office (BIO) στη Βιέννη 

προχώρησε ο Δήμος της Βιέννης και ο Οργανισμός Vienna Business Agency. 

 

Το συγκεκριμένο κέντρο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό από το εξωτερικό το οποίο επιθυμεί να εργαστεί και να δραστηριοποιηθεί 

επαγγελματικά στην Αυστρία ενώ θα συνεισφέρει στις διαδικασίες ολοκλήρωσης αίτησης 

αδειών παραμονής και εγκατάστασης στην Αυστρία. 

 
 

11. Εφημερίδα Kleine Zeitung- Ταξιδιωτικό αφιέρωμα στα Χανιά. 

 

Η αυστριακή εφημερίδα Kleine Zeitung μέσα από το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ της Simone 

Rendl δημοσιεύει αφιέρωμα στα Χανιά με τίτλο «Χωνευτήρι με φέτα και ελιές». Στο 

ρεπορτάζ γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τον αγροτουρισμό στα Χανιά και στη φυσική ομορφιά 

της περιοχής ενώ καταγράφονται εγκωμιαστικά σχόλια και για τα διατροφικά προϊόντα της 

Κρήτης.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


