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1.Εξωτερικό εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας, η συνολική 
αξία των εισαγωγών για τον Αύγουστο του 
τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 16,83 δισεκ. ευρώ, 
αυξημένες κατά 23,1% συγκριτικά με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021 ενώ οι εξαγωγές 
σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 17,9% με την αξία 
τους στα 14,51 δισεκ. ευρώ. Συνεπώς, το έλλειμμα 
ανέρχεται σε 2,33 δισεκ. ευρώ. 

2.Ρυθμός πληθωρισμού  Στο 10,5% ανήλθε ο ρυθμός 
πληθωρισμού το Σεπτέμβριο του 2022 σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία της χώρας με το δείκτη 
διαμορφωμένο στις 114,4 μονάδες  (CPI 2020), 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι, οι τιμές στον 
κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένες κατά 
36,7% στον κλάδο του φυσικού αερίου κατά 111,4% ενώ 
στον τομέα των μεταφορών κατά 17,5%. 

3.Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία 
Αύξηση κατά 22,1% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών 
Παραγωγού στη Βιομηχανία (IPPI 2021) το 
Σεπτέμβριο συγκριτικά με το Σεπτέμβριο του 2021 
φθάνοντας τις 124,7 μονάδες ενώ αποτελεί τη 
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει καταγραφεί 
τα τελευταία 22 χρόνια. 

4.Κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές 
Αύξηση 37,1% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στη 
βιομηχανία και τις κατασκευές τον περασμένο 
Σεπτέμβριο συγκριτικά με το Σεπτέμβριο του 2021. 
Σημειώνεται ότι, παρά την επιβράδυνση που 
παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, ο κύκλος 
εργασιών ήταν μεγαλύτερος κατά 67,1% συγκριτικά με 
το Σεπτέμβριο του 2019.  

5. Αυστριακές επιχειρήσεις και ψηφιοποίηση 
Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας 
της Αυστρίας περισσότερο από το 76% των 
εταιρειών με αριθμό υπαλλήλων άνω των 10 
ατόμων χρησιμοποιεί τεχνολογία η οποία 
επιτρέπει την  εξ’ αποστάσεως εργασία καθώς και 
την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων για τις 
ανάγκες των εταιρειών. Επιπλέον, για το 2022 
μέχρι στιγμής τα ¾ των επιχειρήσεων προσφέρουν 
τη δυνατότητα για απομακρυσμένη πρόσβαση στο 
εταιρικό δίκτυο ενώ το 43% των εργαζομένων 
χρησιμοποιεί εταιρικό δίκτυο  για την ηλεκτρονική 
αλληλογραφία. 

6. Στοιχεία για τις εταιρείες franchise στην Αυστρία 
Σύμφωνα με στοιχεία της αυστριακής ένωσης  franchise  
ÖFV – Österreichischer Franchise-Verband, ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων εταιρειών franchise στην Αυστρία 
για το 2021 ανέρχεται σε 495, αυξημένες κατά 15 
εταιρείες σε σχέση με το 2019 (προ πανδημίας επίπεδα) 
όπου ήταν 480. Το 75% των εταιρειών προέρχονται από 
την Αυστρία, τα υπόλοιπα κατανέμονται στη Γερμανία, 
τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά καθώς και 
την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι καθαρές πωλήσεις που 
παράγονται από τα συστήματα franchise στη χώρα 
αυξήθηκαν από 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 
10,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021. 

7.Αστικά λεωφορεία μηδενικών εκπομπών CO2 
στην Αυστρία Στην αγορά 60 ηλεκτρικών 
λεωφορείων (e-bus) και 10 λεωφορείων 
υδρογόνου προχωράει η εταιρεία διαχείρισης 
δημοσίων μεταφορών της  Βιέννης (Wiener Linien) 
έως το 2025. Στόχος της αγοράς είναι η δημιουργία 
συνολικά ενός δικτύου μεταφορών μηδενικών 
εκπομπών αερίου μέχρι το 2025 σε όλες τις 
μορφές μεταφορών. Σύμφωνα με στοιχεία της 
εταιρείας ήδη το 80% των επιβατών στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς της Βιέννης κινείται σε μέσα 
μεταφορών μηδενικών ή μειωμένων εκπομπών 
αερίου. Επίσης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής 
εκτιμήσεις, η μετατροπή των 70 λεωφορείων η 
οποία θα κοστίσει 48 εκατ. ευρώ θα οδηγήσει σε 
μείωση 12.000 τόνων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. 

8.Ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης χαρτιού σε 
υγειονομικούς χώρους Ένα καινοτόμο σύστημα 
διάθεσης υγρού χαρτιού σε υγειονομικούς χώρους 
αναμένεται να λειτουργήσει στην αυστριακή αγορά 
μέσα από την εταιρεία  Hagleitner Hygiene International 
GmbH. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διάθεση του υγρού 
χαρτιού θα είναι με ψηφιακό τρόπο και δεν θα 
χρειάζεται να γίνει άμεση επαφή με το χέρι ενώ σε 
παρουσίαση που πραγματοποίησε πρόσφατα η 
εταιρεία στη Φρανκφούρτη,  το προϊόν έχει ήδη αρχίσει 
να διατίθεται σε υγειονομικές μονάδες και εταιρείες με 
τις αυστριακές υπεραγορές τροφίμων αλλά και 
ξενοδοχειακές μονάδες να έχουν ήδη εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για γνωριμία με το προϊόν σύμφωνα με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Hans Georg 
Hagleitner. 



 

 

 

 
 

 

 

9. Τρισδιάστατο εκτυπωμένο κτήριο Το πρώτο 
τρισδιάστατο εκτυπωμένο κτήριο στην Αυστρία 
παρουσίασε η κατασκευαστική εταιρεία Strabag 
στην περιοχή Hausleiten της Κάτω Αυστρίας. Σε 
συνεργασία με την εταιρεία  Peri,  τον πρωτοπόρο 
της εκτύπωσης 3D σκυροδέματος δημιουργήθηκε 
μια επέκταση γραφείου περίπου 125 
τετραγωνικών μέτρων, η οποία «εκτυπώθηκε» σε 
μόλις 45 ώρες. Η εταιρεία Strabag κάνει λόγο για 
επανάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος 
χρησιμοποιείται επίσης για την αντιμετώπιση της 
έλλειψης ειδικευμένων εργατών. Επί του 
παρόντος, εξακολουθούν να υπάρχουν 
περιορισμοί ως προς το μέγεθος των κτιρίων, αλλά 
γίνονται εργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν 
και έργα μεγάλης κλίμακας στο μέλλον. 

10.  Νέο εργαστήριο Christian Doppler για έξυπνη 
παραγωγή χάλυβα Ένα νέο εργαστήριο Christian 
Doppler (CD) άνοιξε πρόσφατα στο τμήμα Institute for 
Automation and Control Engineering (ACIN) στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης το οποίο 
πρόκειται να διερευνήσει νέες προσεγγίσεις για την 
κατασκευή προϊόντων χάλυβα στο μέλλον. Ως εταιρικός 
εταίρος και βιομηχανικός συνεργάτης στην "έξυπνη" 
παραγωγή χάλυβα συμμετέχει  η εταιρεία Voestalpine 
Stahl GmbH με έδρα το Λιντς και μια εκ των 
σημαντικότερων εταιρειών παραγωγής χάλυβα στην 
Ευρώπη με πωλήσεις άνω των 5,7 δισεκ. ευρώ  την 
τελευταία διετία.  Η σύγχρονη τεχνολογία ψηφιακού 
ελέγχου και ρύθμισης επιτρέπει παραγωγές υψηλής 
ποιότητας με ταυτόχρονη απόδοση και 
βελτιστοποιημένες ενεργειακές απαιτήσεις. 

 


