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Προβλέψεις ΟΟΣΑ Ταχεία ανάκαμψη της αυστριακής 
οικονομίας μετά την υπέρβαση της πανδημίας με ρυθμούς 
ανάπτυξης 4,6% το 2022 και 2,5% το 2023 προβλέπει ο 
ΟΟΣΑ. Ο πληθωρισμός, περί το 3% για τα έτη 2021 και 
2022 θα ακολουθήσει πτωτική πορεία από το 2023. Η 
χώρα θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 
που συνεπάγονται η μετάβαση σε οικονομία μηδενικών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η γενίκευση 
προωθημένων μορφών ψηφιοποίησης. 

Τουρισμός Σημαντική άνοδο παρουσίασαν τα ταξίδια 
διακοπών των κατοίκων Αυστρίας κατά τη θερινή περίοδο 
2021 (τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου), τόσο έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2020 (+47,8%) αλλά και του 2019 
(+17,7%), ενώ το ποσοστό κατοίκων που ταξίδεψε για 
διακοπές ανήλθε σε 57,3% επί του συνολικού πληθυσμού. 
Αύξηση 79,9%  έναντι του 2020 σημείωσε ο αριθμός των 
ταξιδίων διακοπών (4 και άνω διανυκτερεύσεις) και 19,2% 
των μικρών ταξιδίων (1-3 διανυκτερεύσεις). Περί το ήμισυ των 
ταξιδίων διακοπών (4,1 εκατ.) πραγματοποιήθηκε στο 
εξωτερικό με σημαντικότερους προορισμούς την Ιταλία 
(27,3%), Γερμανία (15,8%), Κροατία (14,2%), Ελλάδα 
(13,1%) και Γαλλία (4,7%). 

Άνοδος πληθωρισμού Σε 4,3% ανήλθε ο πληθωρισμός 
τον Νοέμβριο 2021 έναντι 3,7% τον προηγούμενο μήνα 
Οκτώβριο λόγω της ανόδου των τιμών καυσίμων και 
ενέργειας.  

Απασχόληση Πτώση σε 5,3% παρουσίασε το ποσοστό 
ανεργίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, έναντι ποσοστού 
6,5% το προηγούμενο τρίμηνο του έτους. Το ποσοστό 
τηλεργασίας περιορίστηκε κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες 
έναντι του προηγουμένου τριμήνου σε 15% , με 
κυριότερους τομείς εξ αποστάσεως απασχόλησης την 
πληροφορική και επικοινωνίες, χρηματοοικονομικές και 
ασφαλιστικές υπηρεσίες, εκπαίδευση. Σύμφωνα με την 
έρευνα διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης, σημειώθηκε 
αύξηση κατά 17,2% έναντι του δεύτερου τριμήνου 2021 και 
κατά 26,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, 
κυρίως στους τομείς μεταποίησης και υπηρεσιών. . 

Εξωτερικό εμπόριο Αύξηση του εξωτερικού εμπορίου της 
Αυστρίας παρατηρήθηκε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 
2021 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα η αυστριακή στατιστική υπηρεσία. Οι 
αυστριακές εισαγωγές ανήλθαν σε 129,81 δισεκ.Ευρώ 
σημειώνοντας αύξηση 22,7% έναντι του αντιστοίχου 
διαστήματος του 2020 και οι εξαγωγές σε 122,79 (+16,4%). 
Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 8,02 δισεκατ.Ευρώ έναντι 
1,2 κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020.  Το ίδιο 
διάστημα  οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστρία 
σημείωσαν αύξηση 14,5%, με κυριότερες κατηγορίες τις 30 
(φάρμακα) και 76 (αλουμίνιο) 

Παραγωγή χαρτιού Η εταιρία παραγωγής χαρτιού και 
υλικών συσκευασίας Mondi (https://www.mondigroup.com 
) θα επενδύσει 20 εκατομμύρια Ευρώ σε αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων παραγωγής χαρτοπολτού στην Καρίνθια ( 
νότια Αυστρία) με σκοπό την εξοικονόμηση χημικού 
οξυγόνου και τον περιορισμό των λημμάτων από το 
φθινόπωρο του 2023. Στην εν λόγω μονάδα, ποτ είναι ήδη 
ενεργειακά αυτάρκης και τροφοδοτεί γειτονικές κοινότητες 
και μονάδες παραγωγής,  απασχολούνται σήμερα περί 
τους 450 εργαζόμενους.   

Φαρμακευτική έρευνα Ο ιαπωνικός φαρμακευτικός όμιλος 
Takeda θα αναγείρει στα περίχωρα της Βιέννης νέο κέντρο 
για την πραγματοποίηση ερευνών βιολογίας, γενετικής 
θεραπείας και ανάπτυξης βιολογικών θεραπευτικών 
εφαρμογών στους τομείς ογκολογίας, γαστρεντερολογίας, 
νευροεπιστημών και σπάνιων παθήσεων. Η επένδυση 
εκτιμώμενου ύψους 130 εκατομμυρίων Ευρώ αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2025. Η Takeda απασχολεί ήδη στην 
Αυστρία σε τρεις μονάδες παραγωγής περί τις 4.500 
εργαζομένους  

WKÖ για το μέλλον της Ευρώπης Στην ηλ. διεύθυνση 
https://news.wko.at/news/oesterreich/konferenz-zukunft-
europas-kurzfassung-englisch.pdf έχει αναρτηθεί η 
συμβολή του ομοσπονδιακού οικονομικού επιμελητηρίου 
WKÖ στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο για τον 
καθορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και 
των τρόπων αντιμετώπιση των προκλήσεων. 

Αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Αυστρία Πτώση 1,6% έναντι 
του 2018 σημείωσε το 2020  ο αριθμός εταιριών αλλοδαπών 
συμφερόντων και  ανήλθε σε 11.718,  ενώ αντίθετα οριακή 
αύξηση 1% κατεγράφη στον αριθμό των απασχολουμένων σε 
αυτές και 2,6% επί της αξίας των πωλήσεων. Σταθερός 
παρέμεινε ο αριθμός των θυγατρικών αυστριακών 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό, περί τις 6.000.  

Επιστημονική τεκμηρίωση Στον πρόσφατο κατάλογο 
"Highly Cited Researchers 2021" της αμερικανικής εταιρίας 
δεδομένων Clarivate περιλαμβάνονται 43 ερευνητές που 
εργάζονται στην Αυστρία. Ο πλήρης κατάλογος που 
βασίζεται στα στοιχεία της επί πληρωμή πλατφόρμας 
αναζήτησης επιστημονικών παραπομπών Web of Science 
(https://recognition.webofscience.com/awards/highly-
cited/2021 )  

Υδατοκαλλιέργειες Αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
υδατοκαλλιεργειών κατά 6,5% σε 4,5 χιλ.τόνους και αύξηση 
των επιχειρήσεων κατά 5,2% σε 526 το 2020 έναντι του 2019 
ανακοίνωσε η αυστριακή στατιστική υπηρεσία. Ο κυριότερος 
όγκος παραγωγής αφορούσε σε διάφορα είδη πέστροφας 
και σε μικρότερο βαθμό κυπρίνους και γατόψαρα 

 


