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1. Εξωτερικό εμπόριο Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας, η συνολική αξία των 
εισαγωγών για το 2021 ανέρχεται σε 178,45 δισεκ. Ευρώ, 
αυξημένες κατά 23,6% συγκριτικά με το 2020 ενώ οι 
εξαγωγές σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 16,1%  με την 
αξία τους στα 165,59 δισεκ. Ευρώ. Συνεπώς, το έλλειμμα 
για το 2021 ανέρχεται σε 12,86 δισεκ. Ευρώ σημειώνοντας 
αύξηση κατά 11,01 δισεκ. Ευρώ σε σχέση με το 2020. 

2.  Δημόσιο χρέος- Α΄τρίμηνο 2022 Στα 348,8 δισεκ. 
Ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος της Αυστρίας για το Α΄ 
τρίμηνο του 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 14,7 
δισεκ. Ευρώ συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο Σε 
ποσοστό επί του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε 
84,1% από 82,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνo  
σημειώνοντας αύξηση κατά 1,3 %. 
 

3. Ρυθμός πληθωρισμού  Στο 7,7% ανήλθε ο ρυθμός 
πληθωρισμού τον Μάιο του 2022 σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία της χώρας με το δείκτη διαμορφωμένο στις 110 
μονάδες  (CPI 2020), αυξημένος κατά 0.8% συγκριτικά με 
τον Απρίλιο. Οι δαπάνες για μεταφορές σημείωσαν τη 
μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το Μάιο του προηγούμενου 
έτους (+19,1%) 

4.  Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία  Στις 
117.8 μονάδες ανήλθε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη 
Βιομηχανία (IPPI 2021) για τον Μάιο του 2022 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,9% σε σχέση με τον 
Μάιο του 2021. Είχε προηγηθεί ετήσια αύξηση κατά 
21,2% και 21,6% το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2022. 
Σημαντικός παράγοντας της αύξησης ήταν η αύξηση 
κατά 50,1% στις τιμές στον κλάδο της αγοράς ενέργειας. 

5. Κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές 
Κατά 47,7% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία 
και τις κατασκευές για το μήνα Μάιο του τρέχοντος έτους 
συγκριτικά με τον Μάιο του 2021, αυξημένος επίσης  κατά 
54,5% σε σχέση με τον Μάιο του 2019 (προ κρίσης 
επίπεδα). 

6. Υγειονομικές δαπάνες Αύξηση κατά 15,8% 
σημείωσαν οι κρατικές δαπάνες για την υγεία στην 
Αυστρία το 2021 σε σχέση με το 2020 διαμορφωμένες 
στα 49,02 δισεκ. Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 12,2 % 
του ΑΕΠ για το 2021.  

7. Περιβαλλοντική βιομηχανία στην Αυστρία Στα 41,7 
δισεκ. Ευρώ ανήλθε η αξία της παραγωγής της 
περιβαλλοντικής βιομηχανίας στην Αυστρία για το 2020, 
απασχολώντας 198.600 άτομα. Σημειώνεται ότι ο κλάδος με 
τη μεγαλύτερη παρουσία είναι η διαχείριση ενεργειακών 
πόρων, η οποία αντιπροσωπεύει το 43,6% της συνολικής 
αξίας. 

8. Έρευνα και ανάπτυξη Με ποσοστό άνω του 3% του 
ΑΕΠ (3,26%), η Αυστρία είναι μια εκ των πέντε χωρών 
της Ε.Ε. οι οποίες πετυχαίνουν τον στόχο για δαπάνη 
στο 3% του ΑΕΠ για έρευνα και ανάπτυξη μαζί με 
Σουηδία, Βέλγιο, Γερμανία και Δανία. Για το 2022, 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 14,15 δισεκ. Ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3% σε σχέση με το 2021. 

9.Αυστριακή εταιρεία startup στον τομέα των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων Η αυστριακή startup εταιρεία 
AVILOO έγινε η πρώτη εταιρεία η οποία ανέπτυξε 
διαγνωστικό τεστ για μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η 
συγκεκριμένη επιχειρηματική καινοτομία αποτελεί σημαντικό 
βήμα στη μελλοντική διαδικασία εκτίμησης της αξίας των 
ηλεκτρικών οχημάτων δεδομένου του ότι αυτή εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την κατάσταση της μπαταρίας των 
οχημάτων ενώ ανοίγει το δρόμο και για τη μελλοντική αγορά 
μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων. Επισημαίνεται ότι, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία 
μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας (EIC Fund). 

10. Συνεργασία μεταξύ Proxygen και  Merck 
Στρατηγική πολυετής συνεργασία υπεγράφη μεταξύ της  
αυστριακής εταιρείας μοριακής βιολογίας Proxygen και 
της γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας Merck. Σκοπός της 
επιχειρηματικής συνεργασίας είναι ο από κοινού 
εντοπισμός και δημιουργία μοριακών αποικοδομητών 
κόλλας μέχρι τη διαδικασία του κλινικού σταδίου, οι 
οποίοι χάρη στη δομή τους και στην ικανότητά τους να 
διαμορφώνουν ειδικές  κατηγορίες πρωτεϊνών, πιθανώς 
να οδηγήσουν μελλοντικά σε καινοτόμες θεραπείες για 
διάφορες ιατρικές ανάγκες. 


