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1. Εξωτερικό εμπόριο Αύξηση 23,9% σημείωσαν οι 
εισαγωγές στην Αυστρία το Νοέμβριο του 2021 συγκριτικά 
με το Νοέμβριο του 2020 με την αξία τους να διαμορφώνεται 
στα 16,49 δισεκ. Ευρώ ενώ αύξηση σημείωσαν και οι 
εξαγωγές (+19%) με την αξία τους στα 15,73 δισεκ. Ευρώ. 

Συνεπώς, το έλλειμμα για την εν λόγω περίοδο ανέρχεται σε 
760 εκατ. Ευρώ. 

2. Ρυθμός πληθωρισμού Στο 5% ανήλθε ο ρυθμός 
πληθωρισμού για τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους 
έπειτα από την αύξηση κατά 4,3% που παρουσίασε τον 
Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία της Αυστρίας. Για το Φεβρουάριο, αναμένεται 
σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις,  επίσης αύξηση κατά 
5,9. 

 
3. Λιανικό εμπόριο Κατά 2,9% αυξήθηκε ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών στο λιανικό εμπόριο το 2021, συγκριτικά με το 
2020, ενώ αύξηση κατά 2,7% σημειώθηκε και σε σχέση με 
το 2019. 

4. Ολοκλήρωση του πύργου Marina Tower. Ο 
μεγαλύτερος πύργος κατοικιών στη Βιέννη με την 
ονομασία Marina Tower ολοκληρώθηκε την πρώτη 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Ο πύργος, ύψους 140 
μέτρων και 41 ορόφων έχει έκταση 44,850 m² και 511 
διαμερίσματα. 

5.  Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία Κατά 
18,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη 
βιομηχανία τον Ιανουάριο του 2022 σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, διαμορφωμένος στις 
111.2 μονάδες (IPPI 2021) και συνεχίζοντας την ανοδική 
πορεία που καταγράφηκε το προηγούμενο διάστημα 
(+16,7% σε ετήσια βάση για τον Δεκέμβριο και +15,3% για 
τον Νοέμβριο 2021). 

6. Sperbank Europe AG Τη διακοπή λειτουργίας της 
Sperbank Europe AG, θυγατρικής της ρωσικής τράπεζας 
Sperbank στην Ευρώπη, με έδρα τη Βιέννη ανακοίνωσε 
η εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικής  Αγοράς της 
Αυστρίας κατόπιν οδηγιών από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Η πλειονότητα των πελατών της 
τράπεζας προέρχεται από τη Γερμανία. 

7. Τουρισμός Αύξηση κατά 662,2% σημείωσαν οι 
διανυκτερεύσεις στην Αυστρία κατά το πρώτο μισό της 
φετινής χειμερινής τουριστικής περιόδου (Νοέμβριος 2021-
Ιανουάριος 2022) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της 
προηγούμενης χειμερινής περιόδου (Νοέμβριος 2020-
Ιανουάριος 2021) φθάνοντας τα 19,60 εκατ. ενώ σημαντική 
ήταν και η αύξηση στις αφίξεις (+827,3%). Σε σχέση με τα 
προ κρίσης επίπεδα και το δεύτερο μισό της χειμερινής 
τουριστικής περιόδου (Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020) 
καταγράφεται πτώση κατά 41,5% για τις διανυκτερεύσεις. 
Για τον Ιανουάριο της τρέχουσας περιόδου, οι 
διανυκτερεύσεις ανέρχονται σε 10,22 εκατ. μειωμένες κατά 
36,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020. 

8. AT&S Austria Σε συνεργασία με την εταιρεία 
παραγωγής ήχου USound προχώρησε η εταιρεία AT&S 
Austria, μια εκ των κορυφαίων εταιρειών-
κατασκευαστών πλακέτας τυπωμένων κυκλωμάτων 
παγκοσμίως με έδρα το Leoben. Η συνεργασία των δυο 
εταιρειών αναμένεται να οδηγήσει σε καινοτομία στην 
αγορά ασύρματων ακουστικών, με πλήρως 
ενσωματωμένες μονάδες ήχου οι οποίες θα βασίζονται 
σε τεχνολογία MEMS (Micro-Electro-Mechanical 
Systems). Σύμφωνα με τις συνεργαζόμενες εταιρείες, οι 
νέες μονάδες ήχου θα μπορούσαν να έχουν βελτιωμένη 
ποιότητα ήχου με μειωμένο μέγεθος και βάρος 

 
9.  Επένδυση της Varta AG στην Αυστρία Στα 33 εκατ. 
Ευρώ ανέρχεται η αξία της επένδυσης της γερμανικής 
βιομηχανίας παραγωγής μπαταρίας Varta AG στην Αυστρία 
με χρονικό ορίζοντα ως το 2030. Η επένδυση αφορά τη 
δημιουργία κέντρου ερευνών στο Γκρατς μέσω της Varta 
Innovation GmbH. 

10. Επένδυση στις κβαντικές επικοινωνίες στην 
Αυστρία Στη δημιουργία κέντρου ικανοτήτων για 
κβαντικές επικοινωνίες στην Αυστρία προχώρησε η 
ελβετική εταιρεία ID Quantique,μια εκ των μεγαλυτέρων 
εταιρειών παγκοσμίως στην κυβερνοασφάλεια με 
κβαντικές μεθόδους .  


