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1.Οικονομία Αυστρίας, 4ο τρίμηνο 2022 Κατά 
0,7% συρρικνώθηκε η οικονομία της Αυστρίας στο 
τέταρτο τετράμηνο του 2022 σύμφωνα με το 
Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας της Αυστρίας 
(WIFO) έπειτα από τρία συνεχόμενα τρίμηνα 
οικονομικής μεγέθυνσης (1,2%,1,9% και 0,2%) ενώ 
σε επίπεδο έτους η αυστριακή οικονομία 
παρουσίασε ανάπτυξη 4,7% . Σε επίπεδο ιδιωτικής 
κατανάλωσης για το τέταρτο τρίμηνο 
παρουσιάστηκε πτώση της τάξης 2,4% η οποία 
εξισορρόπησε μερικώς μέσω μιας αύξησης των 
χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών 
δραστηριοτήτων και των δημοσίων επενδύσεων 
κατά 0,4%. Στο εξωτερικό εμπόριο η δυναμική 
διατηρήθηκε με τις εισαγωγές να αυξάνονται κατά 
2,8% και τις εξαγωγές κατά 2,9%. 

2.Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία 2022 
Σημαντική ήταν η άνοδος σε ετήσια βάση του Δείκτη 
Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (IPPI 2021) στην 
Αυστρία για το 2022 συγκεκριμένα στο +19,4% σε σχέση 
με το 2021. Η προηγούμενη ετήσια αύξηση του 2021 σε 
σχέση με το 2020 ήταν στο +7,9%.  Στους επιμέρους 
κλάδους, η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάστηκε στην 
ενέργεια (+49,1%), στα ενδιάμεσα αγαθά (+15,4%) 
καταναλωτικά αγαθά (+6,6%) και κεφαλαιουχικά αγαθά 
(+4,1%). Σημειώνεται ότι, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού 
στη Βιομηχανία παρουσιάζει συνεχή αύξηση από το 
προηγούμενο έτος με το Δεκέμβριο του 2022 να 
σημειώνει αύξηση κατά 13,3% σε ετήσια βάση ενώ τον 
Οκτώβριο του 2022 παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη 
ετήσια αύξηση για το 2022 (+18,5%). 
 

3.Εξωτερικό εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας, η συνολική 
αξία των εισαγωγών για τον Νοέμβριο του 2022 
ανέρχεται σε 19,71 δισεκ. ευρώ, αυξημένες κατά 
17,8% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 
ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 
14,7% με την αξία τους στα 18,13 δισεκ. ευρώ. 
Συνεπώς, το έλλειμμα για τη συγκεκριμένη 
περίοδο ανέρχεται σε 1,58 δισεκ. ευρώ. 
 

4.  Δείκτης Τιμών Χονδρικής  Σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας ο Δείκτης Τιμών 

Χονδρικής για τον Ιανουάριο του 2023   (WPI 2020) 
παρουσίασε αύξηση κατά 13.2% συγκριτικά με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021 διαμορφωμένος στις 134.8 
μονάδες. Σε επιμέρους προϊόντα οι σημαντικότερες 
αυξήσεις παρουσιάστηκαν στα χημικά προϊόντα 
(+61,2%), στερεά καύσιμα (+53,9%) προϊόντα 
πετρελαίου και συναφή προϊόντα  (+41,1%) καθώς και 
στα γαλακτοκομικά, έλαια και λίπη (+32%).  

5.Κατασκευές  Σημαντική ήταν η αύξηση του 
Δείκτη Τιμών Κατασκευών για το 2022 καθώς 
ανήλθε στο 9,8% κατά μέσο όρο συγκριτικά με το 
2021. Για το σύνολο του κλάδου οικοδομικών 
κατασκευών και πολιτικών μηχανικών το τέταρτο 
τρίμηνο του 2022, ο δείκτης έφθασε τις 118,8 
μονάδες αυξημένος κατά 10% σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε αύξηση 1%. Επίσης, 
για το 2022, ο δείκτης τιμής παραγωγής 
κατασκευών για την κατασκευή κτιρίων ανήλθε σε 
125,1 μονάδες (+15,6 % σε ετήσια σύγκριση). Στα 
κτίρια προς κατοικία για το 2022, ο δείκτης 
σημείωσε αύξηση κατά 15% σε σχέση με το 2021 
διαμορφωμένος στις 124,2 μονάδες. Επιπλέον, ο 
δείκτης οδοποιίας αυξήθηκε στις 102,9 μονάδες 
(+1,4 % σε ετήσια σύγκριση), ο δείκτης για την 
κατασκευή γεφυρών στις 103,5 μονάδες ( +1,7 % 
πάνω από το 2021), και ο δείκτης για άλλα έργα 
πολιτικού μηχανικού έφτασε τις 101,8 μονάδες 
(+0,7 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος). 

6. Στοιχεία για το λιανεμπόριο Σύμφωνα με την έκθεση 
επιχειρηματικού κύκλου λιανικής που διενήργησε το 
Αυστριακό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας σε 
συνεργασία με την αυστριακή ένωση λιανικού 
εμπορίου, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία του 
λιανικού εμπορίου στην Αυστρία είναι θετικές παρά την 
επιβράδυνση της αυστριακής οικονομίας κατά  το Β΄ 
εξάμηνο του 2022 και τον αυξημένο ρυθμό 
πληθωρισμού συνολικά του προηγούμενου έτους. Το 
2022, οι εγχώριοι λιανοπωλητές πραγματοποίησαν 
πωλήσεις περίπου 72,5 δισεκατομμυρίων ευρώ 
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας, το 
οποίο αντιστοιχεί σε ονομαστική αύξηση 8,1 % σε σχέση 
με το 2021.  Για το 2023, το ένα τρίτο των  εγχώριων 
λιανοπωλητών αναμένει αύξηση των πωλήσεων κατά 
34%, διατηρώντας επιφυλακτικότητα ωστόσο σε ότι 
αφορά την πορεία των εσόδων. Σχετικά με  το ποσοστό 
αποταμίευσης αυτό κινήθηκε στο 7,3% για το 2022 ενώ 
για το 2023 προβλέπεται πτώση καθώς αναμένεται να 
φθάσει το 6,4%. 
 



7.Αισθητήρες MEMS Ολοκληρώθηκε με 
πρωτοβουλία της INFINEON AUSTRIA  το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Listen2Future” με τη 
συμμετοχή 27 εταίρων στους τομείς της 
βιομηχανίας, της ιατρικής και της επιστήμης από 7 
χώρες για την ανάπτυξη νέων και μικρότερων 
αισθητήρων μικροφώνου και υπερήχων για 
εξετάσεις στη βιομηχανία και την ιατρική. Στόχος 
του προγράμματος είναι η παραγωγή μικρο-
ηλεκτρομηχανικών αισθητήρων, "αισθητήρες 
MEMS", σε παραγωγή μεγάλου όγκου με 
ανταγωνιστικό κόστος παγκοσμίως με σκοπό να 
τους διαθέσουν για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών 
για τη βιομηχανία και την ιατρική. Η έρευνα θα 
αποφέρει υψηλότερες αναλύσεις εικόνας σε 
ανιχνευτές υπερήχων, ισχυρά μίνι βοηθήματα 
ακοής με ποιότητα ήχου πρώτης κατηγορίας και 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Σημειώνεται ότι, η  
Ευρώπη κατέχει ήδη ηγετική θέση στους 
αισθητήρες MEMS, με παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 
άνω του 40%. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από αυτό το ερευνητικό έργο θα ενισχύσουν 
περαιτέρω τη θέση των ευρωπαϊκών εταιρειών 
στην αγορά. 

8. Συνεργασία της REWE GROUP με την KÖRBER 
SUPPLY CHAIN Με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας του, ο κορυφαίος όμιλος 
υπεραγορών τροφίμων της Αυστρίας REWE GROUP  
προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία  
Körber Business Area Supply Chain με έδρα το 
Αμβούργο χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης 
αποθήκης της εταιρείας (VMS) για τα επόμενα χρόνια, 
το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί σε κόμβους 40 
ευρωπαϊκών τοποθεσιών, κυρίως σε κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη. Η νέα στρατηγική που αναμένεται 
να ακολουθηθεί θα περιλαμβάνει έντονα το στοιχείο 
της ψηφιοποίησης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να διαρκέσει 
εως το 2028 φθάνοντας και στις 40 τοποθεσίες. Η 
διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Στην 
πιλοτική φάση μέχρι τα μέσα του 2025, η Körber θα 
εφαρμόσει το WMS σε πέντε τοποθεσίες για ξηρές και 
φρέσκες ποικιλίες . Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η 
σύνδεση με το υπάρχον σύστημα ERP της REWE. Οι 
επιπλέον 35 τοποθεσίες θα μετατραπούν με την 
υποστήριξη της Körber μέσω της REWE International.  

9. Κέντρο Ιατρικής Ακριβείας Ξεκίνησε ήδη η 
κατασκευή του φιλόδοξου σχεδίου του 
Πανεπιστημίου της Βιέννης για τη δημιουργία ενός 
υπερσύχρονου κέντρου ιατρικής ακριβείας. Το 
σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία έκτασης 6.000 
τ.μ. με την υποστήριξη εταιρειών στον τομέα της 
ιατρικής τεχνολογίας και ιατρικών μηχανημάτων. 
Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2026,  περίπου 
200 ερευνητές στο Ινστιτούτο Eric Kandel - Κέντρο 
Ιατρικής Ακριβείας θα έχουν την ιδανική υποδομή 
για την ανάπτυξη προληπτικών, διαγνωστικών και 
θεραπευτικών μεθόδων προσαρμοσμένων σε 
μεμονωμένους ασθενείς. Το κόστος που ανέρχεται 
σε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθεί 
από  δωρεές και  κονδύλια της ΕΕ. Τα περισσότερα 
από 6.000 m² επιφάνειας στο νέο ερευνητικό 
κτήριο θα παρέχουν χώρο σε διάφορες άκρως 
εξειδικευμένες μονάδες για να εξερευνήσουν τις 
ευκαιρίες της εξατομικευμένης και ψηφιακής 
ιατρικής, τις δύο πιο σημαντικές τάσεις στην 
ιατρική επιστήμη του 21ου αιώνα όπως για 
παράδειγμα, περίπου 500 m² ενώ οι χώροι που 
προορίζονται για έργα  βιοϊατρικής στην 
πλειονότητά τους θα περιέχουν υπολογιστή, 
τεχνολογικές πλατφόρμες και μια βιοτράπεζα. 

10. Στοιχεία για την αγορά αυτοκινήτου στην Αυστρία  
Σημάδια αδυναμίας έδειξε η αγορά αυτοκινήτου το 
2022 καθώς οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν 
κατά περισσότερο από 10% (10,3%) με τον αριθμό των 
ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων να είναι στα επίπεδα 
που ήταν πριν από 43 χρόνια και συγκεκριμένα στα 
215.050 αυτοκίνητα.. Σε ότι αφορά τις πωλήσεις νέων 
αυτοκινήτων, η τάση προς οχήματα υψηλής 
ιπποδύναμης συνεχίστηκε. Η πλειοψηφία των νέων 
αγοραστών αυτοκινήτων εξακολουθούν να είναι 
εταιρείες. Σε σύγκριση με το 2019 πριν από την κρίση, 
οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 
περισσότερο από το ένα τρίτο. Συνολικά 305.332 
οχήματα ταξινομήθηκαν πρόσφατα το προηγούμενο 
έτος, 17,8 τοις εκατό λιγότερα από το 2021 και 30 % 
λιγότερα από το 2019. Σε σύγκριση με το 2019, υπήρξε 
μείωση 61,9 % για τους πετρελαιοκινητήρες και 55,5 % 
για τους βενζινοκινητήρες. Στην περίπτωση των αμιγώς 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, από την άλλη πλευρά, 
σημειώθηκε αύξηση 269,7%. Το 2022, ταξινομήθηκαν 
34.165 ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Στα τέλη του 2022, 
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας, 
υπήρχαν συνολικά 5,15 εκατομμύρια αυτοκίνητα, 
σχεδόν 500.000 φορτηγά και σχεδόν ο ίδιος αριθμός 
τρακτέρ. Ο αριθμός των μοτοσυκλετών ήταν ελαφρώς 
μεγαλύτερος (593.000) ενώ  περίπου 36.000 τροχόσπιτα 
είναι εγγεγραμμένα σε όλη την Αυστρία. 



 


