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1.Εξωτερικό εμπόριο Αύξηση 21,1% σημείωσαν οι 
εισαγωγές στην Αυστρία τον Φεβρουάριο του 2022 
συγκριτικά με τον  Φεβρουάριο  του προηγούμενου έτους με 
την αξία τους να διαμορφώνεται στα 15,81 δισεκ. Ευρώ ενώ 
αύξηση σημείωσαν και οι εξαγωγές (+14,7%) με την αξία 
τους στα 14,61 δισεκ. Ευρώ. Συνεπώς, το έλλειμμα για την 
εν λόγω περίοδο ανέρχεται σε 1,21 δισεκ. Ευρώ. 

2.Δημοσιονομικά στοιχεία 2021 Σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας, 
το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας για το 2021 
ανήλθε στο 5,9% του ΑΕΠ ενώ το δημόσιο χρέος στο 
82,8% του ΑΕΠ. Συγκριτικά με το 2020 το 
δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 2,1% ενώ το 
δημόσιο χρέος κατά 0,5%. 

3.Ρυθμός πληθωρισμού  Στο 6,8% ανήλθε ο ρυθμός 
πληθωρισμού για το Μάρτιο του τρέχοντος έτους έπειτα από 
την αύξηση κατά 5,8 % που παρουσίασε τον προηγούμενο 
μήνα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας.  

4. Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Αύξηση 
κατά 21,2% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη 
Βιομηχανία το Μάρτιο του 2022 σε σχέση με το Μάρτιο 
του προηγούμενου έτους διαμορφωμένος στις 115.7 
μονάδες. 

5.Κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και το εμπόριο Κατά 
37,5% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και το 
εμπόριο το Μάρτιο του 2022 συγκριτικά με το Μάρτιο του 
2021, σημειώνοντας παράλληλα αύξηση κατά 54,9% σε 
σχέση με το Μάρτιο του 2019. 

6.Κατασκευαστική δραστηριότητα 2021 Πτώση 
σημείωσε η κατασκευαστική δραστηριότητα για 
κατοικίες στην Αυστρία το 2021 σε σχέση με το 2020 
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας καθώς 
εκδόθηκαν 4.700 λιγότερες άδειες, ήτοι μείωση κατά 6%. 

7.Θέση Αυστρίας ως επιχειρηματική τοποθεσία 
(Business location). Υψηλές επιδόσεις κατέγραψε η 
Αυστρία σε έρευνα που πραγματοποίησε το World 
Economic Forum σχετικά με την επιχειρηματική τοποθεσία 
της χώρας διεθνώς με τις υψηλότερες επιδόσεις να 
καταγράφονται στην ποιότητα υποδομών, θεσμών και 
ανταπόκρισης της Κυβέρνησης σε κρίσεις προς όφελος των 
πολιτών ενώ σχετικά μεσαίες επιδόσεις στη διδασκαλία της 
καινοτομίας και της δημιουργικότητας μέσω του 
εκπαιδευτικού συστήματος, την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού και την κατανόηση του φορολογικού συστήματος. 

8. Επένδυση φαρμακοβιομηχανίας στην Αυστρία Στη 
δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής στην Κάτω 
Αυστρία αναμένεται να προχωρήσει η γερμανική 
φαρμακοβιομηχανία  Boehringer Ingelheim. Η αξία της 
επένδυσης ανέρχεται στα 1,2 δισεκ Ευρώ ενώ 
αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 800 νέες θέσεις 
εργασίας. Σημειώνεται ότι, η εταιρεία  Boehringer 
Ingelheim είναι μια από τις μεγαλύτερες 
φαρμακοβιομηχανίες διεθνώς με την παρουσία της στην 
Αυστριακή αγορά από το 1948. 

9.  Πρώτος προγραμματιζόμενος κβαντικός αισθητήρας. 
Φυσικοί με επικεφαλής τους Peter Zoller και Thomas Monz 
στο Πανεπιστήμιο του Innsbruck σχεδίασαν τον πρώτο 
προγραμματιζόμενο κβαντικό αισθητήρα δοκιμασμένος σε 
εργαστήριο. Για την επίτευξη του αισθητήτα εφαρμόστηκαν 
τεχνικές από την κβαντική επεξεργασία πληροφοριών. Η 
καινοτόμος μέθοδος ανοίγει νέες προοπτικές για κβαντικούς 
αισθητήρες των οποίων η ακρίβεια θα είναι κοντά στο όριο 
που θέτουν οι νόμοι της φύσης. Μια ερευνητική ομάδα με 
επικεφαλής τον Peter Zoller στο Ίνσμπρουκ ανέπτυξε μια 
νέα ιδέα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία 
αισθητήρων με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, ανεξάρτητα από 
το ποια συγκεκριμένη τεχνική πλατφόρμα χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή του αισθητήρα.  

10. Προβλέψεις για τον Τουρισμό  Σύμφωνα με το 
Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών της Αυστρίας (WIFO) 
ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να επηρεάσει 
αρνητικά την τουριστική πορεία για το 2022 καθώς 
καταγράφεται έντονη αβεβαιότητα για την Αυστρία 
ωστόσο τονίζοντας ότι οι περιοχές της Νότιας Ευρώπης 
ίσως επωφεληθούν. Συγκεκριμένα για την Αυστρία, 
αναμένει μείωση της αυξητικής τάσης που παρατηρείται 
το πρώτο εξάμηνο του 2022.  Από τον Νοέμβριο του 
2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, τα ονομαστικά 
έσοδα από τον τουρισμό στην Αυστρία εκτιμάται ότι 
ανήλθαν σε 7,74 δισεκ. Ευρώ (–26 % σε σύγκριση με 
την ίδια περίοδο το 2018-19). 


