
 
 

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
 

ΜΑΪΟΣ 2022 
 
 

1. Στοιχεία για ΑΕΠ- Α΄ τρίμηνο 2022 

2. Εξωτερικό εμπόριο 
 
3. Ρυθμός πληθωρισμού   

4. Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία  

5. Κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές. 

6. Δείκτης Τιμών Χονδρικής  

7. Forum για την ελληνική αγορά ακινήτων 

8. VieVinum  

9. ViennaUP 

10. Στοιχεία για τον τουρισμό 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

1. Στοιχεία για ΑΕΠ- Α΄ τρίμηνο 2022 Αύξηση κατά 9.5% 
σημείωσε το ΑΕΠ της Αυστρίας για το Α΄ τρίμηνο του 2022 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Συγκριτικά με το Δ΄ τρίμηνο του 2021 το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 1,5%. Στους επιμέρους κλάδους, η 
πλειονότητα κινήθηκε ανοδικά με εξαίρεση τη γεωργία και τη 
δασοκομία οι οποίες σημείωσαν πτώση κατά 1,4%. 

2.  Εξωτερικό εμπόριο Αύξηση 16,5% σημείωσαν οι 
εισαγωγές στην Αυστρία τον Μάρτιο του 2022 
συγκριτικά με τον  Μάρτιο  του προηγούμενου έτους με 
την αξία τους να διαμορφώνεται στα 18,99 δισεκ. Ευρώ 
ενώ αύξηση σημείωσαν και οι εξαγωγές (+13,6%) με την 
αξία τους στα 17,38 δισεκ. Ευρώ. Το έλλειμμα για την εν 
λόγω περίοδο ανέρχεται σε 1,61 δισεκ. Ευρώ.  

3.  Ρυθμός πληθωρισμού  Στο 8% τοποθετεί το ρυθμό 
πληθωρισμού για το Μάιο του τρέχοντος έτους για την 
Αυστρία, η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα. 

4.  Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία  Στις 
117.2 μονάδες ανήλθε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη 
Βιομηχανία για τον Απρίλιο του 2022 παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 21,5% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021. 
Σημαντικός παράγοντας της αύξησης ήταν η αύξηση 
κατά 53,2% στις τιμές στον κλάδο της αγοράς ενέργειας. 

5.  Κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές 
Κατά 28,1% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία 
και τις κατασκευές για το μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους 
συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2021. Αυξημένος κατά 41,1% 
επίσης σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (προ κρίσης 
επίπεδα). 

6.  Δείκτης Τιμών Χονδρικής Αύξηση κατά 21,5% 
σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Χονδρικής  (GHPI 2020) 
το Μάιο του 2022 σε σχέση με το Μάιο του 
προηγούμενου έτους διαμορφωμένος στις 136 
μονάδες. Συγκριτικά με τον Απρίλιο, σημειώθηκε 
αύξηση κατά 1%. 

7. Forum για την ελληνική αγορά ακινήτων Το 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας Βιέννης σε συνεργασία με το Οικονομικό 
Επιμελητήριο της Αυστρίας (WKO) πραγματοποίησε στις 17 
Μαΐου 2022, forum για την ελληνική αγορά ακινήτων. Στο 
forum συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς τόσο φορείς όσο 
και εταιρείες ενώ από Αυστριακής πλευράς οι συμμετέχοντες 
(κυρίως εκπρόσωποι επενδυτικών ταμείων και 
κτηματομεσιτικών εταιρειών αλλά και ιδιώτες με ελληνικό 
επενδυτικό ενδιαφέρον) ανήλθε σε 35. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του WKO στη 
Βιέννη. 

8. VieVinum  Η διεθνής έκθεση οίνων, Vie Vinum η 

οποία αποτελεί τη σπουδαιότερη εκδήλωση του κλάδου 
στην Αυστρία, πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 21-
23 Μαΐου 2022 στο μέγαρο Hofburg της Βιέννης. Η 
εκδήλωση περιελάμβανε ειδικές παρουσιάσεις και 
γευσιγνωσίες ενώ προσέλκυσε περισσότερους από 515 
εκθέτες, παραγωγούς και διανομείς ενώ από ελληνικής 
πλευράς υπήρξε συμμετοχή προϊόντων του Κτήματος 
Λακούλη τα οποία παράγονται από Αυστριακούς 
οινοποιούς στην περιοχή της Κορώνης. 

9.ViennaUP Η διεθνής έκθεση καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας Vienna UP έλαβε χώρα κατά το 
διάστημα 27.05-03.06 2022 στη Βιέννη, στο πλαίσιο της 
οποίας πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα Manufacturing 
Edition 2022 με τη συμμετοχή της ελληνικής νεοφυούς (start-
up) επιχείρησης Pragma.lot κατόπιν επιλογής της από την 
τοπική συστάδα καινοτομίας και το EIT Manufacturing CLC 
East. 

10. Στοιχεία για τον τουρισμό Σύμφωνα με την 
Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας, για την φετινή 
χειμερινή τουριστική περίοδο (Νοέμβριος 2021-Απρίλιος 
2022) οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 52,66 εκατ. ενώ οι 
αφίξεις στα 8 εκατ. Συγκριτικά με τις διανυκτερεύσεις 
προ πανδημίας, κατά το αντίστοιχο διάστημα 
(Νοέμβριος 2019-Απρίλιος 2020) παρουσιάζεται μείωση 
κατά 27,8%. 


