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1.Εξωτερικό εμπόριο Αύξηση 23,2% σημείωσαν οι 
εισαγωγές στην Αυστρία συνολικά για το 2021 συγκριτικά 
με το 2020 με την αξία τους να διαμορφώνεται στα 177,98 
δισεκ. Ευρώ ενώ αύξηση σημείωσαν και οι εξαγωγές 
(+16,1%) με την αξία τους στα 165,48 δισεκ. Ευρώ. 
Συνεπώς, το έλλειμμα για το 2021 ανέρχεται σε 12,5 δισεκ. 
Ευρώ. 

2. Ρυθμός πληθωρισμού Στο 5,9% ανήλθε ο ρυθμός 
πληθωρισμού για το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους 
έπειτα από την αύξηση κατά 5% που παρουσίασε τον 
προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία της Αυστρίας. Για το Μάρτιο, αναμένεται 
σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις,  επίσης αύξηση κατά  
6,8%. 

3.  Κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές 
Αύξηση κατά 40,3% σημείωσε ο κύκλος εργασιών στη 
βιομηχανία και τις κατασκευές το Φεβρουάριο του 2022 
συγκριτικά με το Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους ενώ 
σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2019 είναι επίσης 
αυξημένος κατά 42,1%. 

4. Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Αύξηση 
κατά 18,9% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη 
Βιομηχανία το Φεβρουάριο του 2022 σε σχέση με το 
Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους διαμορφωμένος 
στις 112.5 μονάδες. 

5.Έκθεση ακινήτων Η διεθνής έκθεση ακινήτων και 
υπηρεσιών ακινήτων Wiener Immobilien Messe 
πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη κατά το διάστημα 19-20 
Μαρτίου 2022 στον εκθεσιακό χώρο Reed Messe Wien.  
Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία RX Austria and 
Germany, ο αριθμός των εκθετών ανήλθε σε 70 ενώ ο 
αριθμός των επισκεπτών σε 2800. 

6.Επιπτώσεις του τέταρτου κύματος  της  πανδημίας 
Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις του τέταρτου κύματος της 
πανδημίας σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου 
Οικονομικών Ερευνών της Αυστρίας (WIFO) με το 81% 
των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα να 
αναφέρουν κάμψη της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας αλλά και δυσκολίες στην εύρεση του 
κατάλληλου εργατικού δυναμικού. 

7.Τερματισμός λειτουργίας εταιρείας ALUFIX Στον 
τερματισμό της λειτουργίας της ανακοίνωσε πως θα 
προχωρήσει το προσεχές διάστημα σε περίπτωση που δεν 
βρεθούν επενδυτές, η εταιρεία κατασκευής αλουμινόχαρτου 
ALUFIX μετά από 60 χρόνια λειτουργίας στην Αυστρία. 

8.  Τουρισμός Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της 
χώρας για το πρώτο μισό της φετινής χειμερινής 
τουριστικής περιόδου (Νοέμβριος 2021-Φεβρουάριος 
2022), οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα 
της Αυστρίας ανέρχονται σε 33,18 εκατ. ενώ οι αφίξεις 
στα 8 εκατομμύρια. 

9 Αποχώρηση της Reiffeisen Bank Η διοίκηση της 
Reiffeisen Bank ανακοίνωσε στον τύπο πως είναι πλέον 
πιθανή μια αποχώρηση του ομίλου από τη Ρωσία στον 
απόηχο της εν εξελίξει πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία. 
Η θυγατρική στη Ρωσία παρουσίασε το 2021 κέρδη 474 
εκατ. Ευρώ. 

10. Επενδύσεις, Βιέννη  225 νέες διεθνείς επιχειρήσεις 
ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους  στη Βιέννη το 
προηγούμενο έτος, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη της 
πανδημίας. Η αξία των εν λόγω επενδύσεων ανέρχεται 
σε 442 εκατ. Ευρώ με επιπλέον 2673 νέες θέσεις 
εργασίας για το 2021. 


