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1.Εξωτερικό εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας, η συνολική 
αξία των εισαγωγών για τον Οκτώβριο του 2022 
ανέρχεται σε 18,52 δισεκ. ευρώ, αυξημένες κατά 
17,5% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 
ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 
16,3% με την αξία τους στα 16,62 δισεκ. ευρώ. 
Συνεπώς, το έλλειμμα για τη συγκεκριμένη 
περίοδο ανέρχεται σε 1,89 δισεκ. ευρώ.  

2.Ρυθμός πληθωρισμού 2022 Στο 8,6% ανήλθε ο μέσος 
ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού για το 2022 (CPI 2020) 
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, 
τριπλάσιος σε σχέση με το 2021 όπου είχε διαμορφωθεί 
στο 2,8% ενώ είναι η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που 
έχει καταγραφεί μετά το 1974. Σε επιμέρους κατηγορίες 
προϊόντων το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 12,6%, 
το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας 11,1%, το πετρέλαιο 
θέρμανσης 89,7%  ενώ το φυσικό αέριο κατά 80,8%. 

3.Δημόσιο χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα Στα 
355,6 δισεκ. ευρώ (81,3% του ΑΕΠ) ανήλθε το 
δημόσιο χρέος της Αυστρίας κατά το 3ο τρίμηνο 
του 2022 (21,4 δισεκ. ευρώ περισσότερο σε σχέση 
με τις αρχές του 2022) ενώ σε επίπεδο ποσοστού 
επί του ΑΕΠ είναι κατά 2,3% χαμηλότερο σε σχέση 
με το τρίτο τρίμηνο του 2021 λόγω της ισχυρής 
ανάπτυξης το 2021. Σχετικά με το δημοσιονομικό 
έλλειμμα για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 
2,3 δισεκ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί το 2,1% του 
ΑΕΠ. 

4.Κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές 
Αυξημένος κατά 19,4% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών 
στη βιομηχανία και τις κατασκευές για το Νοέμβριο του 
2022 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, αν 
και εμφανίζεται κάμψη το τελευταίο τρίμηνο του 2022 
συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα. Σημειώνεται 
ότι ο κλάδος της βιομηχανίας παρουσίασε μεγαλύτερη 
αύξηση (21,1%) συγκριτικά με τον κλάδο των 
κατασκευών που σημείωσε αύξηση κατά 9,5%. 
Επιπλέον, αύξηση κατά 2,1% σημείωσε και ο όγκος 
εργασίας στην παραγωγή.  

5.Δείκτης Τιμών Χονδρικής 2022 Σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας ο 
Δείκτης Τιμών Χονδρικής για το 2022  (GHPI 2020) 
παρουσίασε αύξηση κατά 20.9% συγκριτικά με το 
2021 διαμορφωμένος στις 133.5 μονάδες. Το 2021 
η αύξηση σχετικά με το 2020 ήταν στο 10,4%. 
Σημειώνεται ότι, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 η 
δυναμική της αύξησης του δείκτη τιμών χονδρικής 
ήταν μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα τρία 
τρίμηνα. Στα επιμέρους προϊόντα, ο κλάδος των 
στερεών καυσίμων παρουσίασε αύξηση 91,2%, τα 
χημικά βιομηχανικά προϊόντα 54,7% ενώ στον 
κλάδο των τροφίμων, το κρέας και τα παράγωγα 
κρέατος σημείωσαν αύξηση 13,4% και τα φρούτα 
και λαχανικά 11,8%. 

6.Στοιχεία για το μέγεθος των επιχειρήσεων στην 
Αυστρία Στις 3.095 ανήλθαν οι επιχειρήσεις δυναμικής 
ανάπτυξης για το 2021 (με εργατικό δυναμικό άνω των 
10 ατόμων) σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Αυστρίας, ελαφρώς αυξημένες σε σχέση 
με το 2020 όπου ήταν 3.075. Το 2021, οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις στις επιχειρήσεις δυναμικής ανάπτυξης σε 
σύγκριση με το 2020 ήταν στους τομείς υγείας και 
κοινωνικής εργασίας (+26,4%), χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο (+13,2%) και κατασκευές (+10,2%) ενώ 
σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν στους τομείς της 
ύδρευσης και διαχείρισης απορριμμάτων (-37,9%), της 
εκπαίδευσης(-34,0%), ορυχεία και λατομεία (-25,0%) 
καθώς και σε άλλες υπηρεσίες (-21,7%). Η Βιέννη, η 
Κάτω Αυστρία και η Στυρία είναι τα κρατίδια με τις 
περισσότερες επιχειρήσεις δυναμικής ανάπτυξης. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

7. Παραγωγή «έξυπνων» τρακτέρ Μια καινοτομία 
στην γεωργική παραγωγή προσφέρει η δημιουργία 
γεωργικών τρακτέρ με τη χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης μέσω της προσφερόμενης 
τεχνολογίας από τις εταιρείες AVL και TTC Control, 
κοινοπραξία της TTTech και της HYDAC 
International, οι οποίες ειδικεύονται σε 
πλατφόρμες υλικού και λογισμικού για κινητά 
μηχανήματα. Η λύση είναι κατάλληλη για 
σύγχρονα τρακτέρ εξοπλισμένα με τα πρότυπα 
επικοινωνίας ISOBUS, τα οποία επιτρέπουν στους 
ελκυστήρες να είναι έτοιμοι για καλλιέργεια 
ακριβείας. Με αυτόν τον τρόπο η γεωργία όχι μόνο 
θα είναι πιο κερδοφόρα και παραγωγική αλλά και 
πιο πράσινη. Επιπλέον, η χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης μέσα από την εν λόγω διαδικασία 
μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και να 
διασφαλίσει ότι οι καλλιέργειες συγκομίζονται 
μόνο εκεί που οι καλλιέργειες τροφίμων είναι ήδη 
ώριμες.  

8. Συγκομιδή σιτηρών 2022 Σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας, η συγκομιδή 
σιτηρών για το 2022 ανήλθε σε 5,17 εκ. τόνους, 
ελαφρώς μειωμένη (2%) σε σχέση με το 2021. Στα 
επιμέρους προϊόντα, το σιτάρι παρουσίασε αύξηση 10% 
φθάνοντας το 1,69  εκατομμύρια τόνους σε σύγκριση με 
το 2021 με το 1,57 εκατ. τόνους να αφορούν μαλακό 
σιτάρι. Στην περίπτωση της σίκαλης, ένα καλό επίπεδο 
απόδοσης και η επέκταση της περιοχής καλλιέργειας 
μετά την απότομη μείωση το προηγούμενο έτος 
οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής κατά 11 % (167 600 
τόνους)  Επιπλέον, το καλαμπόκι παρουσίασε μείωση 
1%, ο αραβόσιτος μείωση 13%, και το κριθάρι αύξηση 
κατά 3%. Επίσης, η συγκομιδή  ελαιούχων σπόρων και 
ξηρών οσπρίων ήταν συνολικά 473 400 τόνοι από 
έκταση 7 % μεγαλύτερη από το 2021 ενώ στην 
περίπτωση της σόγιας, η σημαντική επέκταση της 
έκτασης καλλιέργειας οδήγησε σε αύξηση της 
παραγωγής κατά 4 % σε 245 600 τόνους.  Η παραγωγή 
ριζικών καλλιεργειών παρουσίασε μείωση κατά 14 % σε 
3,28 εκατομμύρια τόνους 

9.Εξαγορά επαγγελματικών ακινήτων της Signa 
Holding GmbH από την HALLMANN CORPORATE 
GROUP  Ο όμιλος Signa πούλησε πρόσφατα ένα 
πακέτο ακινήτων των εταιρειών Kika και Leiner στη 
Βιέννη, το Linz και το Wels στον όμιλο Klemens 
Hallmann έναν από τους ταχέως εξελισσόμενους 
επενδυτικούς ομίλους, ιδιαίτερα στο χώρο των 
ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας, 
τα καταστήματα λιανικής πώλησης επίπλων θα 
διατηρηθούν ως έχουν ενώ η αξία της εξαγοράς 
ανέρχεται σε 42 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται 
ότι η εξαγορά των εγκαταστάσεων  Kika/Leiner έχει 
πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, ωστόσο 
αφορούσε μόνο σε εγκαταστάσεις με καταστήματα 
που έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους. 
Από τον Νοέμβριο, η Hallmann-Holding και η 
θυγατρική της Süba είναι επίσης ιδιοκτήτες των 
πρώην κεντρικών γραφείων της Leiner στην St. 
Pölten's Rathausplatz τα οποία είχαν σταματήσει 
τη λειτουργία τους.  

10.Φωτοβολταϊκά στην Αυστρία Σημαντική αύξηση 
τουλάχιστον κατά 35% σημείωσαν τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα στην Αυστρία το 2022 καθώς σύμφωνα με 
την ένωση βιομηχανίας Photovoltaic Austria, το 
προηγούμενο έτος προστέθηκαν φωτοβολταϊκά 
συστήματα ισχύος 1000 έως 1400 MW στη χώρα (σε 
σχέση με τα 740 MW το 2021), το οποίο αντιστοιχεί 
στην παραγωγή των τριών έως πέντε μεγαλύτερων 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του 
Δούναβη στην Αυστρία. Τα τελικά στοιχεία για το 2022 
θα δημοσιευθούν από το Υπουργείο περιβάλλοντος στα 
μέσα του 2023. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται συνεχής αύξησης της χρήσης και 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην 
Αυστρία.  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του επικεφαλής 
της TPPV Hubert Fechner η Αυστρία θα εγκαθιστά 
μεταξύ 1,2 και 1,5 γιγαβάτ (GW) κάθε χρόνο μεταξύ 
2023 και 2030.  

 


