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1. Εξωτερικό εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας, η συνολική αξία 
των εισαγωγών για το Μάιο του τρέχοντος έτους 
ανέρχεται σε 18,23 δισεκ. ευρώ, αυξημένες κατά 
28,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 
ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 
25,8% με την αξία τους στα 16,66 δισεκ. ευρώ. 
Συνεπώς, το έλλειμμα ανέρχεται σε 1,58 δισεκ. ευρώ. 

2. Ρυθμός πληθωρισμού  Στο 8,7% ανήλθε ο ρυθμός 
πληθωρισμού τον Ιούνιο του 2022 σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία της χώρας με το δείκτη 
διαμορφωμένο στις 111,5 μονάδες  (CPI 2020), 
αυξημένος κατά 1,4% συγκριτικά με τον 
προηγούμενο μήνα. Οι δαπάνες για μεταφορές 
σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 
Ιούνιο του προηγούμενου έτους (+21,9%) 

3.  Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία  Στις 
118.9 μονάδες ανήλθε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού 
στη Βιομηχανία (IPPI 2021) για τον Ιούνιο του 2022 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,8% σε σχέση με τον 
Ιούνιο του 2021. Είχε προηγηθεί ετήσια αύξηση κατά 
20,9% και 21,6% το Μάιο και τον Απρίλιο του 2022. 
Σημαντικός παράγοντας της αύξησης ήταν η αύξηση 
κατά 51,4% στις τιμές στον κλάδο της αγοράς 
ενέργειας. 

4. Κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις 
κατασκευές Κατά 28,9% αυξήθηκε ο κύκλος 
εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές για το 
μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους συγκριτικά με τον 
Ιούνιο του 2021, αυξημένος επίσης  κατά 55,8% σε 
σχέση με τον Ιούνιο του 2019. Στις επιμέρους 
κατηγορίες, ο κλάδος της βιομηχανίας σημείωσε 
αύξηση 32,7% ενώ ο κλάδος των κατασκευών 8,1%. 

5. Δείκτης Τιμών Χονδρικής Στις 137,3 μονάδες  
ανήλθε ο Δείκτης Τιμών Χονδρικής  (GHPI 2020)  για 
τον Ιούνιο του 2022 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
22,8% σε σχέση με τον Ιούνιο του προηγούμενου 
έτους. Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 
κατέγραψε πτώση 1,5%. Στους επιμέρους κλάδους, η 
μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα στερεά 
καύσιμα (+117,9%). 

6.  Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευών Αύξηση κατά 
8,4% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευών 
για κατοικίες στην Αυστρία τον Ιούλιο του 2022 
συγκριτικά με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους. 
Στους υπόλοιπους κλάδους, σημειώθηκε αύξηση 
κατά 18,8% σε οδικές κατασκευές, αύξηση 9% στις 
κατασκευές γεφυρών και αύξηση 13,1% στην 
κατασκευή υγειονομικών εγκαταστάσεων. 

7. Κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο Αύξηση κατά 
7,6% σε ονομαστικούς όρους (0,2% σε πραγματικές 
τιμές) παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στο 
λιανεμπόριο για το Α’ εξάμηνο του 2022 συγκριτικά 
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο 
κλάδος των τροφίμων, ποτών και καπνού σημείωσε 
αύξηση κατά 0,8% (-4,9% σε πραγματικές τιμές) ενώ 
οι λοιπές κατηγορίες σημείωσαν αύξηση 9,7% (4% σε 
πραγματικές τιμές) επιβεβαιώνοντας την επίδραση 
των πληθωριστικών πιέσεων στην πορεία του κύκλου 
εργασιών του λιανεμπορίου στην Αυστρία. 

8. Supercharge GmbH Σε δραστηριοποίηση στη 
Βιέννη αναμένεται να προχωρήσει η εταιρεία 
Supercharge GmbH, μια εκ των κορυφαίων, ταχέως 
αναπτυσσόμενων τεχνολογικών εταιρειών 
παγκοσμίως σύμφωνα με τους Financial Times 
(FT1000) και Deloitte (EMEA Fast500). Στόχος της 
εταιρείας είναι η εγκαθίδρυσή της ως μια εκ των  
δέκα μεγαλυτέρων εταιρειών παγκοσμίως στην 
καινοτομία λογισμικού σε επίπεδο ποιότητας και 
υπηρεσιών μέχρι το 2025 ενώ μέχρι στιγμής η 
εταιρεία απασχολεί εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 
150 ατόμων σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βουδαπέστη. 
 

9. Σχέδιο παραγωγής υδρογόνου Στο πλαίσιο της 
μείωσης της εξάρτησης μελλοντικά από τους διεθνείς 
παρόχους ενέργειας, η Αυστρία προωθεί ένα 
φιλόδοξο σχέδιο παραγωγής υδρογόνου με την 
κατασκευή μονάδας συσκευής ηλεκτρόλυσης (η 
μεγαλύτερη στη χώρα) η οποία θα κατασκευαστεί 
στην περιοχή του Burgenland. Η παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου αναμένεται να ανέλθει σε 40,000 τόνους 
μέσω 300 MW  προερχόμενα από πηγές  ηλιακής και 
αιολικής ενέργειας. 

10. Raiffeisen Bank International Κέρδη 1,71 δισεκ. 
ευρώ κατέγραψε το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους 
ο αυστριακός τραπεζικός όμιλος Raiffeisen Bank 
International (RBI) παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
Ο όμιλος με ισχυρή παρουσία στην Ανατολική 
Ευρώπη, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, 
κατέγραψε υψηλά κέρδη κυρίως χάρη στην πώληση 
της θυγατρικής τράπεζας της Βουλγαρίας τον 
περασμένο Ιούνιο. 


