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1.Οικονομία Αυστρίας, 4ο τρίμηνο 2022 Ρυθμό 
ανάπτυξης 2,6% κατέγραψε η αυστριακή 
οικονομία το τέταρτο τρίμηνο του 2022 συγκριτικά 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, παρά τη 
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 
0,04% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2022. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της 
χώρας η οικονομική μεγέθυνση για το 2022 
αναμένεται στο 5%. Σημειώνεται ότι, το δεύτερο 
εξάμηνο του τρέχοντος έτους περιορίστηκε η 
δυναμική της οικονομικής μεγέθυνσης της 
Αυστρίας μετά την αύξηση κατά 9,4% το πρώτο 
τρίμηνο και κατά 6,4% το δεύτερο τρίμηνο. 

2. Εξωτερικό εμπόριο 2022 Διψήφια αύξηση σημείωσε 
το εξωτερικό εμπόριο της Αυστρίας το 2022 συγκριτικά 
με το 2021 με τις εισαγωγές να ανέρχονται σε 213,72 
δισεκ.ευρώ καταγράφοντας αύξηση 19,8% ενώ σε 
επίπεδο εξαγωγών σημειώθηκε αύξηση 17,2% με το 
ποσό στα 194,13 δισεκ.ευρώ. Συνεπώς για το 2022, 
καταγράφεται εμπορικό έλλειμμα 19,59 δισεκ.ευρώ 
6,73 δισεκ.ευρώ περισσότερα από το 2021. Σε 
επιμέρους κατηγορίες προϊόντων η μεγαλύτερη αύξηση 
στις εισαγωγές καταγράφεται στον κλάδο της ενέργειας 
και καυσίμων (+86%) συγκριτικά με το 2021 ενώ ο 
κυριότερος εμπορικός εταίρος της Αυστρίας για το 2022 
παραμένει η Γερμανία με συμμετοχή 32,2% επί του 
συνολικού όγκου συναλλαγών εξωτερικού εμπορίου της 
Αυστρίας. 

3.Πληθωρισμός, Φεβρουάριος 2023 Σε 10,9% 
ανήλθε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο του 2023, 
διαμορφωμένος στις 118,2 μονάδες (CPI 
2020),ελαφρώς μειωμένος κατά 0,3% συγκριτικά 
με τον προηγούμενο μήνα ενώ συγκριτικά με το 
Φεβρουάριο του 2022 η αύξηση ανέρχεται σε 4,9% 
Οι σημαντικότερες αυξήσεις παρουσιάστηκαν στη 
θέρμανση 89,2%, φυσικό αέριο 63,5%, στερεά 
καύσιμα 76%, πετρέλαιο 29,3% ενώ τα τρόφιμα 
παρουσίασαν αύξηση 16,5%. Ο τομέας της 
εστίασης παρουσίασε αύξηση κατά 13,1% στα 
εστιατόρια και κατά 13,1% στα καταλύματα. 

4. Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία  Αύξηση 
κατά 14,2% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη 
Βιομηχανία (IPPI 2021) τον Ιανουάριο του 2023 
συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022, ενώ σε ετήσια 
βάση για το 2022 σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία 
της Αυστρίας η αύξηση ανήλθε στο 19,4% σε σχέση με 
το 2021. Στους επιμέρους κλάδους, η μεγαλύτερη 
αύξηση παρουσιάστηκε στην ενέργεια (+36,6%), στα 
ενδιάμεσα αγαθά (+5,7%) καταναλωτικά αγαθά (+8,2%) 
και κεφαλαιουχικά αγαθά (+6,6%). Συγκριτικά με τον 
Δεκέμβριο του 2022 παρατηρείται αύξηση κατά 3.3%. 
 

5. Δείκτης Τιμών Χονδρικής  Σύμφωνα με στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας ο Δείκτης 
Τιμών Χονδρικής για τον Φεβρουάριο του 2023   

(WPI 2020) παρουσίασε αύξηση κατά 10,2% 
συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 
διαμορφωμένος στις 134.1 μονάδες. Σε επιμέρους 
προϊόντα οι σημαντικότερες αυξήσεις 
παρουσιάστηκαν στα χημικά προϊόντα (+51,3%), 
στερεά καύσιμα (+41,3%) προϊόντα πετρελαίου και 
συναφή προϊόντα  (+21,1%) καθώς και στα 
γαλακτοκομικά, έλαια και λίπη (+31,1%). 

6.Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Η διεθνής έκθεση 
Τουρισμού Ferien Messe Wien 2023, η μεγαλύτερη 
τουριστική διεθνής έκθεση στην Αυστρία, με κεντρικό 
σύνθημα «Around the world in 4 days» και με τιμώμενη 
χώρα για φέτος την Κροατία, πραγματοποιήθηκε κατά 
το διάστημα 16-19 Μαρτίου 2023 στον εκθεσιακό χώρο 
Messe Wien της Βιέννης. Η ελληνική συμμετοχή υπήρξε 
καλαίσθητη και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών.. Σύμφωνα με στοιχεία του εκθεσιακού 
κέντρου οι επισκέπτες ανήλθαν σε 68.923 άτομα ενώ οι 
εκθέτες ήταν 840. 

7. Επένδυση της REWE GROUP Σε επένδυση της 
τάξεως των 460 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται 
να προχωρήσει εντός του 2023, η REWE GROUP, ο 
μεγαλύτερος όμιλος λιανικής τροφίμων στην 
Αυστρία. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας 
η επένδυση θα αφορά την ανακαίνιση σημαντικού 
αριθμού κτηρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας 
μέσω καταλληλότερων εγκαταστάσεων ενώ σε 
επίπεδο προϊόντων θα δοθεί έμφαση στην 
προστασία των ζώων και στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Ο αριθμός των καταστημάτων που 
αναμένεται να ανακαινισθούν θα φθάσει τα 100. 

8.Παραγωγή κρασιού στην Αυστρία Στα 2,53 
εκατόλιτρα ανήλθε η παραγωγή του κρασιού στην 
Αυστρία για το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3% 
σε σχέση με το 2021. Σε επιμέρους διάκριση, η 
μεγαλύτερη παραγωγή αφορά το λευκό κρασί με 1,74 
εκατ. εκατόλιτρα σχεδόν η ίδια παραγωγή με πέρυσι, με 
την αύξηση να παρατηρείται κυρίως στο κόκκινο κρασί 
στα 0,788 εκατ.εκατόλιτρα. Το απόθεμα κρασιού το 
2022 (ημερομηνία αναφοράς 31 Ιουλίου) ανήλθε σε 
2,93 εκατομμύρια hl και παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο 
για τέταρτη συνεχή χρονιά (+6 % στον μέσο όρο της 
πενταετίας, +1 % σε σύγκριση με το 2021). 



 
 

9. Φωτοβολταϊκά συστήματα Σε επένδυση 1369 
μονάδων φωτοβολταϊκών συστημάτων προχωράει 
η Wien Energie για τη λειτουργία των δικτύου 
συγκοινωνιών της αυστριακής πρωτεύουσας  Wien 
Linien. Η Wien Energie έθεσε ήδη σε λειτουργία 
ένα νέο φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του 
κεντρικού εργοστασίου της Wiener Linien στο 
Simmering της Βιέννης ενώ σχεδόν 600.000 
κιλοβατώρες ηλιακής ενέργειας θα παράγονται 
εφεξής ετησίως στη συγκεκριμένη μονάδα 
παραγωγής, το οποίο αντιστοιχεί στην ετήσια 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 300 
νοικοκυριών της Βιέννης. Η Wien Energie 
λειτουργεί συνολικά πάνω από 370 φωτοβολταϊκά 
συστήματα. Αυτό καθιστά την εταιρεία τον 
μεγαλύτερο φορέα εκμετάλλευσης 
φωτοβολταϊκών στην Αυστρία, παράγοντας ηλιακή 
ενέργεια για 55.000 νοικοκυριά της Βιέννης.Μέχρι 
το 2025 αναμένεται να εγκατασταθούν και 20 
ηλιακοί σταθμοί σε στέγες των μέσων μαζικής 
μεταφοράς. 

10. Επένδυση της BMW  Σε επένδυση συνολικά 1 δισεκ. 
ευρώ έως το 2030 προχωράει η BMW Group στον τομέα 
των ηλεκτρικών κινητήρων στο εργοστάσιο του 
γερμανικού ομίλου στη περιοχή Steyr της Άνω 
Αυστρίας.  Μέχρι το 2025, εκτιμάται ότι θα έχουν 
κατασκευαστεί περισσότεροι από 600.000 ηλεκτρικοί 
κινητήρες νέας τεχνολογίας. Σήμερα περισσότεροι από 
ένα εκατομμύριο κινητήρες και δέκα εκατομμύρια 
βασικά εξαρτήματα κινητήρα κατασκευάζονται κάθε 
χρόνο στις γραμμές συναρμολόγησης του αυστριακού 
εργοστασίου BMW στην περιοχή Steyr της Άνω 
Αυστρίας. Η BMW δραστηριοποιείται ήδη στην Αυστρία 
εδώ και 40 χρόνια μέσω της θυγατρικής της BMW 
Motoren GmbH στο Steyr. Περίπου 4.400 εργαζόμενοι 
ασχολούνται με την  παραγωγή και ανάπτυξη.  Η 
τεχνολογία ηλεκτρικής κίνησης θα παίξει ακόμη 
μεγαλύτερο ρόλο στην εγκατάσταση στο μέλλον. 
Επίσης, σύμφωνα με τον όμιλο BMW η παραγωγή 
κινητήρων εσωτερικής καύσης αναμένεται να 
συνεχιστεί το επόμενο διάστημα καθώς κρίνονται 
ακόμα απαραίτητοι για την αυτοκινητοβιομηχανία. 


