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БИЗНЕС КОМПАС 

за Република Австрия към 31.05.2016 г.  
 

 І. Обща информация 

Територия: 83.871 км2 

Население: 8,58 млн. (от януари 2015 г.), прираст от 0.91% от януари 2014г., средна 
гъстота 104 души/ км2 ) 

Столица: Виена; 1,79 млн. (януари 2015 г. ) 

Религии: католици: ~ 70%, протестанти: ~ 4%, мюсюлмани: ~ 4%, православни: ~ 2%, 
нерелигиозни ~ 12%1 

Национален празник: 26 октомври, Ден на приемането на Закона за постоянния 
неутралитет (1955 г.) 

Национална валута: евро 

Основни официални езици: немски (около 90% от населението) Република  

Форма на управление и административно-териториално деление: Австрия е 
федерална държава, административно разделена на 8 провинции (Bundesländer) и 
приравнената, в административно отношение, столицa Виена. 

 

 ІІ. Кратка историческа и географска информация за страната 

 1. Историческа информация 

През 1867 г. крал Франц Йозеф одобрява основаването на дуалистичната монархия 
Австро - Унгария. След Първата световна война Австро–Унгария е разпокъсана. В резултат 
се обособяват държавите Чехословакия, Австрия и Унгария. Австрия е конституирана като 
държава на 12 ноември 1918 г. През 1938 г. немските войски навлизат в Австрия, която е 
твърде слаба и не може да се противопостави. Присъединена е чрез така наречения 
договор за присъединяване „аншлус” към нацистка Германия. 

След края на Втората световна война, от 1945 г. до 1955 г. Австрия е разделена на 
съветска, американска, английска и френска окупационни зони. На 15 май 1955 г.  между 
съюзниците и представители на Австрия се подписва Договор за възстановяване на 
независимостта на Австрия. На 26 октомври 1955 г. парламентът приема Конституционен 
закон за постоянен неутралитет на страната.  След дългогодишни усилия за участие в 
европейската интеграция, Австрия става членка на Европейския съюз на 1 януари 1995 г. 

 

 2. Географска информация 

Република Австрия е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна 
Европа. Географското положение на страната й отрежда важна роля в редица основни 
европейски транспортни коридори. Граничи с Лихтенщайн и Швейцария на запад, Италия 
и Словения на юг, Словакия и Унгария на изток, Германия и Чехия на север. 

Преобладава планинският релеф - 2/3 от територията са заети от Източните Алпи - 
най-висок връх Гросглокнер (Grosglockner) - 3797 m. На север се намира южната част на 
Чешкия масив, на изток - западната част на Среднодунавската низина. Главни реки - 
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Дунав и притоците му Ин, Драва, Морава и др. Езера - Боденско езеро, Нойзидлер Зее, 
ледникови езера в Алпите. Дъбови и букови гори с височина до 800 m, борови гори, 
ливади и алпийска растителност, 214 защитени ландшафта с обща площ 1,5 млн. ha. 

Климатът в Австрия е умереноконтинентален в по-ниските части на страната и 
планински в по-високите части на Алпите. Зимите във високите части са студени, а летата 
прохладни. В ниските части зимата е мека и по-суха, а лятото топло и влажно. Най-много 
валежи падат през август, а най-малко през януари.  ІІІ.  

 

 III. Държавно устройство 

Република Австрия е федеративна парламентарна република. 

Висш законодателен орган: двукамерен парламент - състои се от Национален съвет 
Nationalrat (183 депутати, избирани за 5 години) и Федерален съвет Bundesrat (63 
депутати, депутати и в парламентите на провинциите). 

Президент: Избори за президент през 2016 г. се проведоха чрез гласуване на два 
тура: на 24 април и 22 май (балотаж). Първия тур се проведе с участието на  шест 
кандидати, като на балотажа учатсваха Норберт Хофер (Партия на Свободата, FPÖ) и д-р 
Александър Ван дер Белен (като независим кандидат, бивш говорител на Зелената 
Партия). На втория тур избирателната активност бе по-висока (72,2%) от тази на 22 април 
(68,5%).  Ван дер Белен печели с разлика от 0,6% 2. Предишният президент Хайнц Фишер 
(АСП) е избран с преки избори на 8 юли 2004 г., мандат 6 години, а на 25 април 2010 г. е 
преизбран за следващите 6 години с 79% от гласовете на избирателите. 

Изпълнителна власт: двупартийно правителство на АСП и АНП от 2013 г., 
федерален канцлер Кристиан Керн (АСП) от май 2016 г. 

След особено ниските резултати за АСП на президентските избори през 2016 г. 
Вернер Файман подава оставка като бундесканцлер и председател на партията АСП. Тези 
функции се поемат след консултации на съответните институции от Кристиан Керн, който е 
бил до тогава председател на управителния съвет на австрийските железници (ÖBB-
Holding AG). Встъпвайки в длъжност като бундесканцлер, той въвежда промени в кабинета. 

Последните избори за парламент се проведоха на 29 септември 2013 г. като в 
резултат се формира отново ляво-дясната коалиция между християндемократите 
Австрийска народна партия (АНП) и социалдемократите (Австрийска 
социалдемократическа партия (АСП), но и двете партии отчитат загуби на гласове в 
сравнение с 2008 г. 

Резултати от парламентарните избори на 29.09.2013 г.: 

- Австрийска социалдемократическата партия (SPÖ) – 52 мандата (2008 г.: 57 
мандата) 

- Австрийска народна партия (ÖVP) – 47 мандата (2008г.: 51 мандата) 

Други партии, преминали 4 % бариера за влизане в парламента, са: 

- Партия на свободата (FPÖ) – 40 мандата (2008г.: 38 мандата) 

- Зелена партия – 24 мандата (2008г.: 20 мандата) 

- Партия на Щронах – 11 мандата (2008г.: 5 мандата) 

- Новата Австрия и Либерален Форум (NEOS) – 9 мандата 

                                                 
2 Bundesministerium für Inneres, www.bmi.gv.at  
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Избирателната активност – 74,91% 

Изборите преди това са проведени предсрочно на 28 септември 2008 г. Те са 
предизвикани от 20-месечното неуспешно управление на коалицията между АНП и АСП, 
дължащо се на противоречия в коалицията по важни за страната проблеми, свързани с 
финансовата политика и поскъпването на живота. 

Следващите избори за парламент ще се проведат през есента на 2018 г. 

  

 ІV. Икономика и основни макроикономически показатели 

Най-голям дял от БВП на Австрия през 2015 г. около 62.84% се формира от 
третичния сектор (на услугите - търговия, транспорт, туризъм, финанси). Вторичният 
сектор (индустрията, добивната промишленост и енергетиката) формират около 24.98% от 
БВП. Данъкът и субсидиите за стоки представляват 11.36% от БВП. С най-малък дял е 
първичният сектор (селското и горско стопанство) - 1.25% от БВП. През 2015 г. секторът 
на услугите е с дял от 206.94 млрд. евро от БВП на страната или ръст от 2.4% спрямо 2014 
г., вторичният сектор е с дял 82.26 млрд. евро в БВП (ръст от 1.2% спрямо 2014 г.), а 
делът на първичния сектор в БВП е 4.11 млрд. евро, което е намаление с 0.2% в 
сравнение с 2014 г.   

Около 3.1% от австрийските компании са притежавани от чуждестранни 
собственици, като формират около една трета (33.3%) от приходите на всички австрийски 
фирми и близо една пета (19.7%/) от наетите служители са заети в тях. Най-голяма част от 
австрийските предприятия под чуждестранен контрол имат седалища в Германия (41%), 
Швейцария (11%) и Италия (5.8%). Приблизително 1.8% от австрийските фирми имат 
дъщерни фирми в чужбина. Те създават над един млн. работни места и около 388 млрд. 
приходи. Най-много са заетите в дъщерни фирми в Германия (12%), както и в по-новите 
страни-членки като Чешка Република, Румъния и Унгария (между 8 и 10% от всички заети 
в чужбина).  

Икономическата концентрация в Австрия е сравнително висока, като 10% от 
територията формира 44% от БВП, което е резултат предимно от планинския релеф на 
страната. Основно икономическата дейност е съсредоточена в северната и източна част на 
страната и около столицата Виена. 

283 5015 предприятия или 97.9% от всички функциониращи на територията на 
Австрия фирми през 2013 г. са малки и средни. Само около 0.3% от австрийските 
компании са големи с над 250 служители. В тях работят една трета (32.9%) от всички 
заети докато в МСП (1-249 служители) приблизително две трети (около 67%).   

Сред предприятията с под 10 работещи през 2013 г се произвежда най-много в 
сектора на услугите 61,3%, докато при фирмите с над 250 работници най-интензивно е 
производството в сектора на стоки (45,7%).  

Австрийската икономика е високо технологична и тясно свързана с научната и 
развойна дейност. Коефициентът на научна и развойна дейност за 2015 г. от БВП е 3.01% 
/около 10 млрд. евро/, което е над средното за ЕС 1.09%. Разходите на Австрия за научни 
изследвания за всяка от последните три години надхвърлят 9 млрд. евро, като всяка 
година отбелязват значителен ръст спрямо предходната. 

 

 1. Основни икономически сектори 

 1.1. Природни ресурси. Добивна промишленост 
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Република Австрия е богата на природни ресурси, като част от тях поради скалния 
релеф са трудни за извличане. Интензивният добив на въглища през миналите векове е 
довел до изчерпване на запасите. Нефт и газ се добиват от фирмите OMV AG и RAG в Горна 
и Долна Австрия. Въпреки това се разчита също и на внос на тези суровини. 

Макар че добивната промишленост е отговорна за едва 0.6% от БВП, без наличието 
на минералните природни ресурси  не биха могли да се реализират останалите 99% от 
БВП. Австрия е в нарастваща степен зависима от вноса на енергийни ресурси, метали и 
минерали за индустрията. В тази връзка „Австрийския план за природните ресурси” 
очертава стратегия за осигуряване на тези ресурси за следващите поколения.  

В сектора добивната промишленост са заети средно годишно 6138 служители в 353 
предприятия. През 2014 г. в страната са добити пясък и чакъл (около 25 млн. т. ),  варовик 
(около 20 млн. т.), твърд и мек доломит (4.4 млн.т респ. 2.7 млн.т.) и солен разтвор (3.8 
млн.т.) През 2014 продукцията на нефт отбелязва леко покачване с 4.1% (от 847 млн.т. на 
883 млн.т.), производството на газ бележи спад с 8,3% (от 1.36 на  1.24 млрд. т. куб.м 
газ). Производството на каменна сол бележи ръст от 33 % (от 184 т. на 245 т.).    

 

В гр. Митерзил, провинция Залцбург, се добива волфрамова руда,  която се 
обогатява на място. Австрия има най-големите залежи на волфрам в Европа. Добиват се и 
значителни количества сол и гипс, които се използват в индустрията. Резервите от нефт и 
природен газ са достатъчни за 10 - 11 годишен добив при намаляващи количества поради 
изчерпване на запасите.  

 

 1.2.Селско и горско стопанство 

Австрия е централноевропейска страна с умереноконтинентален климат,  повлиян 
от преноса на по-влажни въздушни маси от Атлантическия океан. Това определя 
значителната средногодишна влажност и създава подходящи условия за растениевъдство и 
пасищно животновъдство. Растениевъдството се развива в равнинните райони на страната 
– провинции Долна Австрия, Бургенланд, Щирия и Каринтия. Преобладават зърнените и 
техническите култури: ечемик, пшеница,  царевица, дива пшеница, ръж и рапица, тикви, 
цвекло. В същите райони е добре застъпено лозарството и винарството. Поради особените 
климатични условия средната захарност на реколтата е около 18 захарни градуса, което 
налага значителното озахаряване на вината. В полупланинските региони е добре развито 
овощарството, като се произвеждат основно ябълки, сливи, кайсии, круши.  
Зеленчукопроизводство се развива в южните провинции на страната – Щирия и Каринтия, 
където условията са подходящи за отглеждане на краставици,  чушки, домати и 
подправки. В планинските и полупланинските региони е застъпено основно пасищното 
животновъдство. Климатичните условия с висока влажност и валежи създават много добри 
условия и животните се отглеждат почти целогодишно на открито. 

Селското стопанство формира около 1,3% от БВП на Австрия. За 2015 г. селското 
стопанство формира 2.7 млрд. евро от БВП, което е спад от 2.8% в сравнение с 2014 г. И в 
горското стопанство се наблюдава намаление от 4,4% на 1.1. млрд. евро. В сектора са 
ангажирани около 414.410 работници. Делът в произодството на горското стопанство за 
2015 г. е 18.9%, а останалите 81.1% са разпределени между животновъдство и земеделие, 
като делът на земеделието е 40.4%, а на животновъдството 49.7% останалите 9.9% от 
приходите са от съпътстващи дейности в сектора.   

Около 75% от територията на страната е обхваната от селското и горско стопанство. 
Площта за селскостопански цели е 2,72 млн.ха., от които почти 47% са в планински 
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райони. Около 3,47 млн. ха са гористи площи. Средната обработваема площ на ферма е 
18.8 ха. 

Тенденцията през последните години е за нарастващ брой на селските стопани, 
развиващи биопроизводство. През 2015 г. има нарастване с 30.000 хектара на 
обработваните площи за биопродукти (общо 550.000 хектара). Към момента около 17% от 
всички стопанства произвеждат биопродукти като близо 20% от обработвани от площите 
(вкл. планинските региони) се третират по биологични методи 3. Около 17,200 био-
предприятия държат близо 338.000 био-животни. От 2010 г. броят на био-животните 
намалява с около 1% на година. На пазара с най-голям дял на продуктите от био-произход 
са хляб и хлебни изделия (около 20%), яйца (около 17%), мляко и кашкавал 4.  
Съществува и съюз на биопроизводителите „BIO AUSTRIA”, в който членуват около 70% от 
биопроизводителите. Разходите на глава от населението за био-продукти е около 118 
евро, което се нарежда Австрия след Швейцария, Дания и Люксембург 5.  

В животновъдство през 2014 г. с най-голям дял в производството са  
млекопроизводство 36.3% и говедовъдството 26.1%. Свиневъдство се нарежда след това с 
23.1%, производство на яйца 6.5%, птицевъдство 5.4%, други животни 1.3% и други 
животински продукти 1%. Страната покрива потребностите си от говеждо месо на 146% и 
на 106% от свинско месо, докато птичето месо и яйцата покриват съответно 70% и 81% от 
нуждите. Годишно се произвеждат около 3,5 млн.т. мляко, които осигуряват стабилна база 
за развитие на млекопреработвателните предприятия. Броят на отглежданите говеда (2015 
г.) е около 1,9 млн., а този на свине е около 2,85 млн.  Птицефермите в страната 
отглеждат около 12,5 млн.птици, осигуряващи 121 500 т. птиче месо и 1,74 млрд. яйца 
годишно. Овцевъдството и козевъдството са във възход. Към момента се отглежда около 
354 000 животни. Поголовието от кози е около 76 600 бр. като е нараснало значително с 
8,4% в сравнение с миналата година.  

В растениевъдството делът на зърнопроизводството е 24,7%, на фуражните 
култури както и на зеленчуците около 20%,  на виното 14%, маслодайни култури 
включително захарно цвекло около 10% и плодове и картофи съответно с 7,3% и 2,4%. 
През 2014 г. производство на зърнени храни е около 5,7 млн.т., от които около 2,3 млн. т. 
царевица. Производството на маслодайните култури възлиза на около 386 000 т. върху 
площ от 144 хил. хектара, като се отглеждат основно лятна и зимна рапица, слънчоглед,  
соя, тиквено семе, мак. Бобовите култури се отглеждат на около 20 хил. ха. Особено 
голяма реколта през 2014 г. се наблюдава при соята, което в голяма степен се дължи на 
съюза „Donau Soja”, обединяващ общността, политиката и фирми по веригата на 
стойността. Картофите заемат около 20 хил. ха., като годишният добив на картофи възлиза 
на 750 000 т. Захарно цвекло се отглежда върху 50 хил. ха, с обща реколта от 4,2 млн.т.  С 
развитието на производството на биогорива нараства търсенето на зърнени култури и 
захар. Площите, заети със зеленчуци са около 15 900 ха., основно в източната и южната 
част на страната. Произведени са около 690 хил. т.  Отглеждат се предимно лук, моркови, 
маруля, зеле, домати, краставици, целина, аспержи и др. 

Овощарството заема около 9 500 ха. През 2014 г. добивът на десертни плодове е 
272 хил. т. (ябълки, сливи, кайсии, праскови, круши без бъз). Лозовите насаждения са с 
обща площ 44 786 ха., с добив на 2 млн. хектолитра вино през 2014 г. Поради 
метеорологичните условия тази стойност е с около 13% по-ниска от средната за 
последните 5 години. Бялото вино има по-голям дял в производството (1,4 мил. 

                                                 
3 BMLFUW , Bio-Informationsoffensive, https://www.bmlfuw.gv.at/land/bio-lw/Bioinfooffensive.html  
4 BMLFUW, Österreich ist unangefochtener Weltmeister in Sachen Bio-Landwirtschaft, 
https://www.bmlfuw.gv.at/land/bio-lw/Bioweltmeister.html  
 
5 ORF, Wegweiser durch das Siegeldickicht, http://orf.at/stories/2216037/2216038/ 
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хектолитра), докато този на червеното вино възлиза на около ¼ (643 хил. хектолитра). 
Основните сортове бяло грозде са „Grüner Veltliner” и „Welschriesling”, а червените: 
„Zweigelt”, „Blaufränkisch” и „Blauer Portugieser”. Най-много се изнася за Германия (35,5 
мил л.), Швейцария (2,6 мил. л.) и САЩ (1,7 мил. л.). Внасят се около 71 мил. л. 
(предимно от Италия).  

Горските площи заемат 44% от територията на Австрия, от които са частни, 16% 
държавни, 9% общински. Общите запаси се оценяват на 1,1 млрд.куб.м. с годишен прираст 
от 31 млн.куб.м. Поради лекия спад на дърводобива и този на цените на дърво брутната 
продукция през 2014 г. отбеляза също спад с 3,3% на 1,6 мрд. евро.  Така производството 
и дохода в сектора на горското стопанство отбелязват спад трета последователна година. 
През 2014 г. са продобити 17,1 мил. куб. м. дървесина без кора, което е с 1,7% по-малко 
от миналата година (300 хил куб. м.). Около 12 млн. куб. м. (70,4%) са се използвали за 
материал (в дървообработването и промишлеността), докато останалите 5,1 куб. м. 
(29,6%) за енергийни нужди. Иглолистната дървесина е една от най-важните от общо 
добиваната с 81,5%. През последните години значително нараства делът на дървесината, 
предназначена за енергийни нужди. Дървопреработвателната промишленост е силно 
експортно ориентирана и включва различни индустрии (мебелна, хартиена, строителна 
индустрия и др.). Пример е хартиената индустрия, където се произвеждат 5 млн. т., а 
потреблението в Австрия е 2 млн. т. Най-големият дял от износа на дърво съставя с 30% 
дърво в преработена форма (прозорци, врати и др.), 29% изрязани дъски, 24% пресовани 
дъски, 10% фурнири и профилирано дърво, а най-малък – необработеното дърво с 6%.  

 

 1.3 Промишленост 

Промишлеността е един от основните отрасли на австрийската икономика, като след 
влизането на страната в ЕС се развива и насърчава предимно производството на стоки с 
висока принадена стойност. Поради ограничения вътрешен пазар всички производства в 
страната са силно експортно ориентирани и над 55% от продукцията е за износ. Секторът 
се подпомага интензивно чрез държавни програми и структури. Поради високите разходи 
за работна заплата, Австрия провежда съгласувана политика на налагане на марката 
„Произведено в Австрия – гаранция за високо и постоянно качество”. 

Водещи отрасли по дял на износа са автомобилостроенето (89.9% износ), 
металургия (78.9% износ), хартиена промишленост (74.5% износ), текстил и облекло 
(73.6% износ), машиностроене (71% износ). В промишлеността са ангажирани над 402 
хил. работници и служители, като за 2014 г. е произведена продукция на стойност 146,87 
млрд. евро. Най-развита в промишлено отношение е провинция Горна Австрия с 36.28 
млрд. евро приходи от продажба на изделия на промишлеността за 2014 г., след нея се 
нареждат Долна Австрия (29.37 млрд.), Щирия (23.95 млрд.), Виена (20.04 млрд.), Тирол 
(9.06 млрд.), Форарлберг (7.65 млрд.), Каринтия (6.51 млрд.), Залцбург (5.50 млрд.) и 
Бургенланд (2.58 млрд.).  

 

 

Произведена продукция по браншове /млрд. евро/: 

 

Бранш 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 в % 

Машиностроене и 
металопроизводни 

27.43 29.38 33.69 34.45 34.60 33.35 22.7 
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Химическа 

промишленост 

12.84 13.03 14.45 15.39 14.97 15.06 10.3 

Автомобилостроене 8.37 10.55 12.24 12.11 13.11 13.64 9.3 

Електроника и 

електротехника 

11.92 13.41 13.86 13.03 12.63 13.48 9.2 

Доставчици на газ и 

отопление 

5.13 6.41 8.98 13.47 12.90 12.46 8.5 

Петролна индустрия 7.22 8.98 11.42 12.07 10.96 10.12 6.9 

Хранително-вкусова 8.68 8.68 9.53 9.73 10.09 9.72 6.6 

Металургия 5.89 6.63 8.01 7.69 7.50 7.59 5.2 

Дървообработване 6.21 7.06 7.62 7.54 7.46 7.14 4.9 

Строителство 5.60 5.03 5.60 6.05 5.98 5.93 4.0 

Некорозиращи 
метали 

2.34 3.74 4.24 3.92 3.64 3.63 2.5 

Хартиена 

промишленост 

3.02 3.55 3.73 3.70 3.57 3.44 2.3 

Керамика и 
строителни 

материали 

3.24 3.18 3.32 3.18 3.13 3.18 2.2 

Текстил, облекло, 
обувки и кожени 
изделия 

2.72 2.94 3.10 2.96 2.95 3.03 2.1 

Хартиенопроизводни 2.03 2.17 2.30 2.33 2.36 2.43 1,7 

Леярска 
промишленост 

1.05 1.28 1.41 1.40 1.37 1.41 1.0 

Стъкларска 

промишленост 

1.24 1.29 1.33 1.27 1.23 1,24 0.8 

Общо 115.30 127.32 144.84 150.30 148.43 146.87 100.0 

Източник: WKÖ, Industrieproduktion nach Branchen, 2014 

 

През 2014 г. най-големи инвестиции са направени в машиностроене и металургията 
(1 603 млн. евро), химическа промишленост (699 млн. евро), хранителната промишленост 
(451 млн. евро), производство на желязо (408 млн. евро), електроника и електротехника 
(401 млн. евро). 

Инвестиционната квота по групи производства е както следва: 

- стъкларска промишленост (10.2%); 

- хартиена промишленост/преработка (7.1%); 

- химическа промишленост (5.7%); 
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- автомобилостроене (5.7%); 

- некорозиращи метали (4.7%); 

- керамика и строителни материали (4.7%); 

Автомобилостроенето е организирано в няколко клъстера – Линц, Грац и Виена, 
като се характеризира с висока степен на обвързаност с фирми от други страни и бе силно 
негативно повлияно от световната криза. Основно се произвеждат компоненти за немските 
автомобилни концерни. Металургията е отрасъл с традиции в австрийската икономика. 
Голяма част от производството е съсредоточено във фирма „Фьосталпине” в гр. Линц. 
Комбинатът работи на базата 10 на дългосрочни договори за ограничен кръг клиенти. 
Електроиндустрията е традиционно силен отрасъл, като с най-голям дял за 2014 г. са 
производствата на мотори,  генератори и трансформатори – 16,9%, електрическо 
обурудване – 13%, услугите в сектора – 13%, както и разпределители и включватели – 
11,6%. Експортната квота е около 80% с главен търговски партньор Германия, следвана от 
САЩ. Нарастващ дял на експорта се наблюдава и за Унгария, Полша, Словакия, Румъния и 
Хърватска, които имат също влияние за позитивните развития в експорта в ЕС.  

Химическата и фармацевтичната промишленост е разпределена равномерно 
по цялата страна, като се работи в тесни връзки с научно-развойни звена към 
университетите. С най-голяма относителна тежест са пластмасите – 34,3%, фармация – 
14,3%, първични пластмаси – 14,2%, химикали – 13%, химически влакна – 4,8%, каучук – 
2%. Компаниите в сектора са главно средни с около 150 служители и големи с над 250 
служители. 2/3 от продукцията се изнася за ЕС, най-вече в Нидерландия, Франция и 
Полша. Разходите за научната и развойната дейност за 2013 г. са с 2,4% над средното 
ниво за ЕС от 1,7%. В страната се намират централите за ЮИЕ и на редица международни 
компании като Хенкел и Байерсдорф. Австрия се опитва да развива сектора, като набляга 
на внедряване на нови технологии отговарящи на всички стандарти за опазване на 
околната среда, което дава предимство на австрийските компании. Секторът на 
биотехнологиите и фармацията отбелязва бързо развитие. В последните две години 20 
нови компании в сферата на биотехнологиите са започнали да работят. Очаква се 
значението на сектора да се покачи в следващите години като резултат от стабилен 
растеж. Около 336 компании са активни в сектора, което е със 17% повече от 2012 г. 
Повече от половината са активни в научна, развойна и производствена дейност. Всичките 
336 фирми са генерирали около 11.65 млрд. евро оборот, което е с 13% повече от 2012 г. 
Малките фирми са характерни за сектора: 61.2% от биотехнологичните фирми имат по-
малко от 10 работници, следвани от 32.8% за компаниите с 20 до 49 души. Големите 
фирми са изключение за момента: 5 компании имат персонал от 50 до 99, една от 100 до 
249 и само една над 249. Във Виена има най-много действащи компании (216), които 
получават най-много приходи (около 8,7 млн. евро) сравнено с другите провинции. След 
това се нареждат Горна Австрия и Тирол. Компаниите често трябва да милиони евро за 
изследване на определен продукт преди да го доведат до пазара. През 2014 г. секторът 
инвестира около 73% (143.6 млрд. евро) от приходите си за развойна и научна дейност. 

Около 80% от компаниите са позиционирани във Виена, което я нарежда сред 15те 
най-развити биотехнологични центъра в Европа. Австрия формира около 8% от 
биотехнологичната индустрия в Европа.  

Секторът на медицинските технологии отчита голям растеж през последните 
години въпреки компаниите с дългогодишен опит, като е в момента стабилен на високо 
ниво. Функционират около 487 фирми предимно малки и микро предприятия (46,8% 
съответно 37,9%), като около 1/3 са ориентирани към научна и развойна дейност, а 
останалите – към услуги, доставки и продажби. Химическата както и фармацевтичната 
индустрия са силно експортно ориентирани със съответно 60% и 81% експортна квота. 
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50те най-големи промишлени компании в Австрия са: 

№ Компания Нето 
оборот в 
млн. 
евро 

Бранш 

1.  OMV 35.913,00 добив на нефт и газ, химическа 

промишленост 

2.  Strabag SE 13,566,00 строителство 

3.  vostalpine AG 11.189,50 металургия 

4.  Magna International Europe AG 10,906,00 МПС и компоненти за МПС, 
мотори 

5.  Borealis AG 8.330,00 Химикали и химически продукти 

6.  Benteler International AG 7.556,00 МПС и компоненти за МПС, 
мотори 

7.  Mondi AG 5.905,00 Хартия и опаковки 

8.  Andritz AG 5.859,30 Машиностроене 

9.  Red Bull GmbH 5.110,10 Хранително-вкусова 
промишленост 

10.  BMW Motoren GmbH 3.618,00 Автомобилна промишленост 

11.  Porr AG 3.475,00 Строителство 

12.  Alpla Holding GmbH 3.130,00 Опаковъчна промишленост 

13.  Swarowski 3.050,00 Стъкларство 

14.  Henkel Central Eastern Europe 
GmbH (Henkel CEE) 

2.854,00 Химическа промишленост 

15.  Verbund AG 2.835,00 Енергетика 

16.  Wienerberger AG 2.834,50 Строителни материали 

17.  Siemens AG Österreich 2.661,70 Електроника 

18.  Magna Steyr Fahrzeugtechnik 2.523,00 Автомобилостроене 

19.  Agrana Beteiligung-AG 2.493,50 Хранително-вкусова 

20.  Liebherr International Austria 
GmbH 

2.411,00 Машиностроене 

21.  Egger Holzwerkstoffe GmbH 2.218,70 Дървопреработване 

22.  Mayr-Melnhof Karton AG  2.087,40 Хартия и опаковки 

23.  EVN AG 1.974,80 Енергетика 

24.  Swietelsky BauGmbH 1.897,00 Строителство 

25.  Lenzing AG 1.864,20 Производство на влакна, 
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химически продукти, машини 

26.  Energie AG Oberösterreich 1.826,80 Енергетика 

27.  Wien Energie GmbH 1.794,00 Енергетика 

28.  RHI AG 1.721,20 Противопожарни материали 

29.  Constantia Flexibles Group AG 1.711,00 Опаковъчна 

30.  Sandoz GmbH 1.520,00 Фармацевтична промишленост 

31.  Kelag – Kärntner Elektrizitäts-AG 1.441,00 Енергетика 

32.  Blum Verwaltung GmbH 1.440,50 Металургия 

33.  Münze Österreich AG 
(Gruppe/Konzern) 

1.389,40 Металургия 

34.  Energie Steiermark AG 1.366,00 Енергетика 

35.  Greiner Holding AG 1.320,00 Пластмаси и химическа 
промишленост 

36.  Infineon Technologies Austria AG 1.300,50 Електроника 

37.  Prinzhorn Holding GmbH 1.295,38 Хартиена промишленост 

38.  Salzburg AG für Energie, Verkehr 
und Telekommunikation 

1.284,20 Енергетика, транспорт, 
телекомуникации 

39.  Schmid Industrieholding GmbH 1.280,00 Строителство 

40.  Tiwag – Tiroler Wasserkraft AG 1.274,00 Енергетика 

41.  Plansee Holding AG 1.263,00 Металургия 

42.  Zumtobel Group AG 1.246,80 Осветление 

43.  AVL List GmbH 1.150,00 Автомобилостроене 

44.  Münze Osterreich AG 1.141,10 Металургия 

45.  Umdasch AG 1.095,91 Строителни материали 

46.  Cross Industries AG 1.086,30 МПС и компоненти за МПС, 
мотори 

47.  Engel Ludwig KG 1.070,00 Машиностроене 

48.  Palfinger AG 1.063,42 Машиностроене 

49.  MAN Truck & Bus Österreich 1.058,40 Aвтомобилостроене 

50.  Flextronics International GmbH 1.040,60 Телекомуникации, електроника, 
техника, мотори 

Източник: Die erfolgreichsten Unternehmen Österreichs, http://www.trendtop500.at/  
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 1.4. Енергетика и инфраструктура 

Австрия е на четвърто място в ЕС по енергийно потребление на глава от 
населението. Същевременно страната е сред шестте най-енергийно ефективни страни в 
ЕС, като на 1000 евро от БВП се падат 144 кг. нефтен еквивалент. През последните 
десетилетия Австрия успява да разграничи зависимостта на икономическия растеж от 
употребата на енергия.  Независимо от високата си енергийна ефективност Австрия е 
силно зависима от внос на енергийни суровини, около 64% от енергийните си нужди 
страната покрива от внос, което е над средното ниво за ЕС-28 от 53%.  

Най-енергоемките сектори за 2014 г. са транспортът (33.1% от енергията), 
производственият сектор (30% от енергията) и домакинствата (24.9% от енергията). През 
2014 г. Австрия е внесла около 7,83 млн. т. нефт и около 6,1 млрд. куб. м. газ. Нефт се 
внася от различни страни като сред първите са Казахстан, Нигерия и Русия, а газ –  
предимно от Руската Федерация, Норвегия и Германия. Страната е преустановила добива 
на кафяви въглища през 2005 г. поради изчерпване на залежите и се разчита единствено 
на внос. Наблюдава се тенденция за намаляване ролята на въглищата в крайното 
потребление: например за единични потребители роля имат високите цени. В някои 
сектори на индустрията (особено в хартиената) твърдите минерални горива имат все още 
значение в производствения процес. През 2014 г. Австрия е внесла около 1.26 млн.т. кокс 
и около 3.19 млн.т. каменни въглища.   

 

Карта на съществуващите и планирани нефто- и газопроводи на територията на 
Австрия 

 

 

Източник: BMWFW, Energiestatus Österreich 2015 

 

 

Карта на съществуващите и планирани нефтопроводи на територията на Австрия 
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Източник: BMWFW, Energiestatus Österreich 2015  

 

Поради географската си позиция Австрия разполага с два ресурса, които се 
използват традиционно за добив на енергия: водна енергия и биомаса. Взети заедно 
възобновяемите енергии допринасят за три четвърти (78,4%) от общата енергийна 
продукция на страната. Целта на Австрия е до 2020 г. да постигне 34% дял на 
възобновяемата енергия в енергийния микс (според Директивата за потребление на 
енергия от възобновяеми източници). Около 29,4% от потребяваната енергия в Австрия се 
произвежда от ВЕЦ като страната произвежда около 13,1% от ВЕЦ-енергията в ЕС. Австрия 
и Швеция в ЕС имат водещ дял в потреблението на произведената енергия от ВЕЦ, а извън 
ЕС най-вече Норвегия и Швейцария. Производството на биогенни материали за горива в 
Австрия се е увеличило пет пъти от началото на 90-те години. Произведената енергия от 
вятър и фотоволтаик също отбелязва значителен растеж през последните години. 5,4% от 
общата енергийната продукция от възобновяемата енергия на ЕС се произвежда от 
Австрия, което я нарежда на седмо място по този показател в ЕС. 

По произвежданите вредни емисии Австрия се нарежда на пето място в ЕС и е под 
средното ниво за ЕС , както и под средното за ОИСР. Австрия допринася с 1,85% към 
вредните емисии на ЕС. Страната е поела ангажимент в рамките на Протокола от Киото за 
намаляване на вредните емисии в секторите в системата за търговия на емисии с 21% и 
извън тази система се стреми да ги намали с 16% в сравнение с 2005 г. Освен това 
Австрия трябва да повиши енергийната ефективност с 20% и възобновяемата енергия с 
34% според Енергийната си стратегия  6. 

Спрямо 1990 г. емисиите през 2012 г. са нарастнали с 2,8% респективно 2,1 млн. т. 
Към това трябва да се причислят обаче ефектите от новото залесяване в периода 2008-
2012, което води до намаляване на емисиите от 6,8 млн. т. Освен това Австрия отчита 
намаляване на емисиите през 2012 г. спрямо предходната година с 3,3% (с 2,7 млн. т. по-

                                                 
6 BMWFW, Energiestrategie Österreich (2020), 
http://www.bmwfw.gv.at/EnergieUndBergbau/EnergiestrategieUndEnergiepolitik/Seiten/Energiestrategie.aspx  
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малко). Най-големите източници на въглеродни емисии са секторите енергия и индустрия, 
транспорт, земеделие и сгради (BMWFW, Energiestatus Österreich, 2015). 

 

Стълбовете в Енергийната стратегия на Австрия са: 

- подобряване на енергийната ефективност: намаляване на отоплителните и 
охладителните нужди в сгради, както и на енергийното потребление в 
домакинствата и предприятията, предложения за ефициентна мобилност (напр. 
електромобилност)  

- гарантиране сигурността на доставките на енергоресурси чрез диверсифициране 
на източниците и трасетата за пренос в т.ч. и разработване на умни мрежи,  

- разширяване на потребление и производство на енергия от ВЕИ: употреба на 
потенциалите на водна и вятърна енергия, биомасата и фотоволтаик в 
производството на ток, регионални концепции за употребата на топлинна, 
соларна енергия, както и от биомаса, употреба на биогорива и електромобилни 
решения в областта на транспорта (BMWFW, Eckpunkte der Energiestrategie 
Österreich) 

 

Съоръжения в мрежата за високо напрежение на Austrian Power Grid AG 

 

Източник: BMWFW, Energiestatus Österreich 2015,  

 

Австрия е разработила и т. нар. „План за ефективно използване на ресурсите”, 
чийто цели са да се понижи потреблението на ресурси в Австрия чрез повишаване на 
ефективното им използване. Освен това той се стреми да намали негативните влияния 
върху природата, да увеличи конкурентоспособността и социалната справедливост на 
глобално ниво. Основна цел е да се постигне 50% увеличение на ефективното използване 
на ресурси до 2020 г. в сравнение с 2008 г. По този начин употребата на ресурси би 
спаднала с около 20%. 
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Следваща стъпка в тази посока е „Планът за възобновяеми източници”, който 
подпомага етаблирането на биоикономика в Австрия като анализира пазарните потенциали 
на продукти от тези материали и предлага шест конкретни полета на действия7: 

- Осигуряване на принципа на възобновяемост през целия жизнен цикъл на един 
продукт: от производство през употреба до изхвърлянето 

- Стандартизиране на (възобновяемите) източници за установяване на 
общоевропейски стандарти 

- Информиране както на крайните консументи така и на преработвателите за 
създаване на позитивен имидж 

- Обществени поръчки за биобазирани продукти като позитивен пример за 
потребителите 

- Изследване и развитие 

- Осигуряване на достатъчно количество и качество в производството на 
възобновяеми ресурси в конкурентоспособни условия   

Приложението на съществуващи инициативи и планове на национално и европейско 
ниво се прилагат от инициативата RESET 2020, която свързва основни актьори от 
иконимиката, администрацията, обществото и науката за повишаване на ефективността на 
ресурсит. 

Австрия разполага с много добре развита транспортна инфраструктура – 4 865 
км жп пътища8, за които се грижи държавната железница; 133 597 км шосейна мрежа, от 
които 1 718 км. магистрали, 489 км високоскоростни пътища, 100 006 км 
пътища/категория B, 23 636 км пътища/категория L und 97 745 км общински пътища 9. 

Австрийският участък от р.Дунав е общо 350 км. , от които 21 км. са обща граница с 
Германия и 7 км. –със Словакия. По протежението на реката най- важните пристанища са 
Линц, Енс, Кремс, Виена. По реката са изградени 10 шлюза10. 

Най-важните летища са във Виена, Залцбург, Линц, Клагенфурт, Грац и Инсбрук. За 
2014 г. през летище Виена преминават над 22 млн. пътници  и се превозват над 277 хил. т. 
товари11. Летище Виена има най-голяма роля в национален мащаб, което се вижда от дяла 
му превозени пътници (84%), полети (80%), товари (95%) и поща (почти 100%)12. 

ASFINAG (държавната компания за поддържане на инфраструктурата включително 
магистрали и високоскоростни пътища) планира за 2016 г. инвестиции от 1 млрд евро, 
като 520 млн. евро от това са планирани за ново строителство на отсечки и втори туннели, 
останалите 470 млн. евро са предвидени за реконструкция на съществуващи улици и 
туннели. В шест годишната си програма между 2016 и 2021 г. ASFINAG планира да 
инвестира 7,3 млрд. евро в инфраструктурни проекти13.  В областта на жп строителството 
държавните железници инвестират около 2 млрд. евро на година. 

                                                 
7 Aktionsplan zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe, 2015,  
http://www.klimaaktiv.at/erneuerbare/nawaro_markt/aktionsplan.html  
8 ÖBB Infrastruktur, Daten und Fakten  
9 BMVIT, Statistik Straße und Verkehr, 2016 
10 Viadonau,  Locks along the Austrian Danube 
11 Flughafen Wien, Facts Aviation 
12 BMVIT, The Austrian Aviation Sector in the Context of Business Location, Austria, 2014, Steet Davies Gleeve 
13 ASFINAG, Investitionsprogramm 2016 
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Инфраструктурни проекти 2013 – 2018* 

* Извадка, детайлно представяне на ниво Bundesländer 

 

 

 

 

ЖП проекти 

 

 

 
 
 
 
  
 
Автомагистрали  
 

 
Източник: BMVIT, Ausbauplan, Bundesverkehrsinfrastruktur
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Детайлна карта на планираните проекти от държавните железници 

 

Източник: ÖBB Infrastruktur, 2016 

 

Планирани проекти на държавната железница14 

Arlbergachse  Балтийско-адриатски коридор/ Южна 
отсечка  

1 Реконструкция St. Margrethen – 
Lauterach 

20 Модернизиране Nordbahn 

2 Rheintalkonzept Bregenz – Bludenz 21 Модернизиране Wien – Bratislava 

3 Строителство на стоков център 
Wolfurt 

22 Ново строителство  Wien Süd 

Brennerachse/Unterinntal 23 Изграждане на две линии 
Pottendorfer Linie 

4 Brenner Nordzulauf 24 Изграждане на парков покрив Baden 

5 Строителство на тунел Brenner 25 Изграждане Semmering-Basistunnel 

6 Строителство на спирки на 
градски бързи влакове в региона 
на Innsbruck 

26 Саниране Semmering Bestandsstrecke 

7 Модернизиране на гара Schwaz 27 Обновяване на гари и линии 
Bruck/Mur – Graz 

Trauernachse 28 Модернизиране на главната гара 
Graz (готово) 

8 Адаптиране на гара Bad Vigaun 29 Строителство Koralmbahn Graz – 

                                                 
14 ÖBB Infrastruktur, Zahlen, Daten, Fakten, 2016 
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Klagenfurt 

Коридор Rhein-Donau/ западна 
отсечка 

Pyhrn-Schoberachse 

9 Реконструкция Salzburg – 
Freilassing 

30 Мофернизиране на отсечката Wels – 
Passau 

10 Реконструкция Hallwang-
Elixhausen (готово) 

31 Модернизиране Pyhrnbahn Linz – 
Selzthal 

11 Реконструкция  Linz – Wels Други проекти  

12 Източен вход гара Linz 32 Модернизиране на гара Mattersburg 
(готово) 

13 Модернизиране на градското 
пристанище в Linz 

33 Ново строителство на центъра за 
обучение на St. Pölten 

14 Доизграждане Ybbs – Amstetten 34 Строителство Schleife Eisenstadt 

15 Доизграждане St. Pölten – 
Loosdorf 

35 Строителство Ebenfurt 

16 Модернизиране гара Tulln 36 Модернизиране на гара Seefeld 

Регион Виена  

17 Строителство на главната гара 
във Виена (готово) 

18 Връзка между Wien Meidling – 
Wien Hütteldorf 

19 Ново строителство 
Zentrallehrwerkstätte Wien 

 

 

В секторът на строителството функционират предимно малки фирми с до 20 
служители (37% от работещите в сектора), които отговарят за 35% от приходите. 
При компаниите с над 250 служители работят около 1/5 от всички заети в бранша и 
формират 23% от приходите. За 2014 г. строителството има дял от 18.74 млрд. евро 
в БВП (номинално), което е ръст от 1 % спрямо 2013 г. Най-големи приходи са 
декларирани в секторите строителство на сгради (9 620 млн. евро), строителство на 
пътна инфраструктура (7 110 млн. евро) и строителство на тръбопроводи и 
канализация (1 606 млн. евро). 

 

 1.5. Сектор услуги 

Секторът услуги вкл. търговия представлява основен икономически сектор, 
който има не само голям принос в създаване на добавена стойност и в заетостта като 
цяло в икономиката, но и има принос в други сектори. Около 81% от предприятията 
са заети в услугите вкл. търговия. Тези 261 403 фирми са имали 1 874 100 работещи 
и приходи от 443 млрд. евро през 2013 г. Предимно има малки предприятия. В 89% 
от предприятията работят по-малко от 10 души, само 551 предприятия имат над 250 
работещи. Най-много са работещите в търговията, услуги по настаняването и 
гастрономията. Докато при търговията един работещ е отговорен за 509 хил. евро 
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оборот,  при услуги по настаняването и гастрономията това е само 94 хил. евро. 
(Statistik Austria, Österreich: Zahlen, Daten, Fakten, 2016) 

 

 1.5.1. Търговия 

Секторът на търговията е един от основните работодатели в Австрия и един от 
най-динамично развиващите се отрасли на икономиката. През 2014 г. секторът е 
формирал 35.53 млрд. евро от БВП (номинален) на Австрия, което е понижение 
спрямо 2013 г. с 1.1%.   

20,3% от фирмите в сектора са със седалище Виена, 19,4% са със седалище 
провинция Горна Австрия, 16,3% са със седалище провинция Долна Австрия и 13% в 
Щирия, остатъкът от проценти се разпределя почти равномерно сред другите 5 
провинции. В търговията на едро през 2013 г. функционират около 24 хил. фирми, 
което е около 7,4% от всички предприятия в Австрия, като в този сектор на 
икономиката са заети около 7% от работещите или около 203 хил. души.   Секторът 
регистрира приходи от около 150 млрд. евро, което повече от двойно над приходите 
посочени от търговията на дребно (60 млрд. евро). Около 85% от фирмите в 
търговията на едро са малки с до 9 работници, 12% са с от 10 до 49 работника, 2% 
са от 50 до 249 работника и по-малко от 1% са с повече от 250 работника.  

Търговията на дребно се характеризира с все по засилваща се концентрация, 
доминираща роля на големите търговски вериги, намаляване броя на магазините за 
сметка на увеличаване на търговските площи и засилваща се тенденция за 
комбиниране на търговия на едро и дребно и на производство с търговия на дребно. 
Засилва се и ролята на електронната търговия в този сектор. За 2013 г. на 
територията на Австрия функционират 40 905 магазина за търговия на дребно, в 
които са заети около 361 хил. работници /12% от заетите/ и е реализиран оборот за 
около 60 млрд. евро. Най-големи обороти отчитат секторите хранителни стоки, 
търговията с дрехи и мебели. 

 1.5.2. Туризъм 

Туризмът е от изключително значение за Австрия. За 2015 г. добавената 
стойност от сектор туризъм е 17.59 млрд. евро, което е 5,3% от БВП. Нощувките за 
2015 г. са 135,2 млн. като отбелязват растеж с 2,5% от предходната година. 
Нощувки от местни гости достигат през 2015 г. 755 хил. (+2,1%), а тези от 
чуждестранни 98,8 млн. (+2,6%). Секторът осигурява 1/10  от заетостта в Австрия 
(334 хил. заети в сектора). Приходите от чуждестранни туристи за 2014 г. се 
изчисляват на 17.310 млн. евро. Средно изразходваните средства от един 
чуждестранен турист през 2015 г. се изчисляват на 17 960 евро, а от местни на 
20 292 евро. 

През летния сезон на 2015 г. са отчетени общо 69,43 млн. нощувки, което е с 
3,3% растеж от предходната 2014 г. През зимния сезон 2014/2015 също се отбелязва 
растеж от 2,1%  (общо 65,85 млн. нощувки). Броят на нощувките в хотели и подобни 
предприятия се развива позитивно през същата година: относително най-високият 
растеж отчитата 5/4-звездни предприятия (+3,1%), следвани от 2/1-звездни с 
+2,7% и 3-звездни с +0,8%. Най-високият относителен растеж е при ваканционните 
апратаменти с +6,2%. 

Нощувките на чуждестранни гости са се увеличили също с 2,6% (общо 98,8 
млн. евро). През 2015 г. най-голям е бил делът на нощувките на туристи от Германия 
/50.2 млн. нощувки, +1,3%/, Нидерландия /9.2 млн. нощувки, +1,8%/, Швейцария 
/4.9 млн. нощувки, +5,8%/, Великобритания /3.5 млн. нощувки, +5,5%/ и Чехия /2.4 
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млн. нощувки, +7,2%/15. При туристи от други страни се наблюдава спад спрямо 
2014 г.: Белгия (-1,8%), Франция (-1,3%) и Русия (-34%). При страни с малък 
пазарен дял се наблюдава силен растеж: Южна Корея (+20,3%) и Турция (+19,7%). 

 

 1.5.3. Финансови и застрахователни услуги 

Секторът на финансовите и застрахователни услуги за около 4% при 
формирането на БВП на страната. За 2014 г. делът на този сектор в БВП (номинален) 
е 13.51 млрд. евро, което е увеличение спрямо 2013 г. (12.70 млрд. евро). 
Финансовият сектор има 34 млрд. евро приходи и 77 хил. заети в сектора. В Австрия 
финансовият сектор е доминиран от австрийските банки, които предлагат всички 
форми на кредитиране и депозиране на средства. Австрийската банкова мрежа е 
една от най-гъстите мрежи в Европа. Важен фактор за развитието на банковия 
сектор в Австрия е наблюдаваната през последните 20 г. експанзия на австрийските 
банки към пазарите на ЦИЕ. По-големите австрийски банки са: Уникредит Банк 
Аустрия,  Ерсте Груп Банк, Райфайзен банк. Секторът на застраховането също е 
широко представен в страните от ЦИЕ. 

  

 2. Основни икономически показатели за 2015 г. и състояние на 
публичните финанси 

Основни икономически показатели и прогнози за техните стойности 

Показател 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 

БВП /млрд. 
евро/ 

317,38 323,81 327,20 334,98 - - 

БВП на гл. от 
населението 
/евро/, 
покупателна 
способност 

34.700 35.000 35.490 36.390 36.900 37.850 

Икономически 
растеж 

0,8 0,3 0,4 0,7 1,7 1,6 

Публичен 
дълг /% от 
БВП/ 

81,6 80,8 84,2 85,9 85,1 84,0 

Дефицит /% 
от БВП/ 

-2,2 -1,3 -2,7 -1,6 -1,7 -1,7 

Инфлация 
/%/ 

2,6 2,1 1,5 0,8 0,9 1,8 

Безработица 4,9 5,4 5,6 6,0 6,2 6,4 

*Данните са прогнозни 

Източник: Statistik Austria; European Commission / Winter 2016 Economic Forecast 
Austria  

                                                 
15 Statistik Austria, Tourismus, Beherbergung, Nächtigungen, 2015 
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През 2015 г. БВП на Австрия възлиза на 334.98 млрд. евро, което я нарежда 
на 7-мо място в Еврозоната. За 2016 г. и 2017 г. прогнозите са за растеж от 
съответно 1.7% и 1.6%. Основните причини за тези очаквания са в по-високия доход 
на домакинствата и нарастващите инвестиции (най-вече за оборудване). 
Европейската Комисия предвижда, че притокът на бежанци ще има влияние върху 
икономическия растеж чрез увеличаване на правителствените разходи и 
потреблението. По показателя БВП на глава от населението с 36.390 евро Австрия е 
на четвърто място в Еврозоната за 2015 г. За 2016 г. и 2017 г. прогнозите са за БВП 
на глава от населението от 39.900 евро, което отново би било четвърто място в 
Еврозоната.  

През 2015 г. се очаква дефицитът да е отчел намаляване на 1.6%, което се 
дължи на намаляващите разходи, свързани с реструктурирането на банковия сектор. 
През 2014 г. разходите за дружеството за управление на активи HETA (създадено за 
постепенното спиране на дейността на бившата Hypo Alpe Adria Bank) възлизат на 5 
млрд. евро (1.6% от БВП), докато за 2015 г. това са 2 млрд. евро (0.6% от БВП). 
Растежът през 2015 г. е свързан и с повишаване на данъка върху продуктите, както 
и на този върху приходa и състояниетo на домакинствата. Данъците и социалните 
вноски са най-голямата част в държавните приходи през 2015 г. с 88% 16. Най-
голямата част от публичните разходи за същата година е за социални разходи с 
около 46%, на второ място са разходите за персонал с 21%, след това материални 
разходи с 13% и накрая финансиране на различни проекти с приблизително 10%. 
През 2015 г. публичният дълг достига своя пик от 85.9% поради включване под 
правителствен контрол на обезценени активи от финансови институции в процес на 
реконструкция (Kommunalkredit, HETA).  

Австрия е с едно от сравнително ниските нива на безработица за 2015 г. в ЕС 
от 5.7%, което я нарежда на пето място в ЕС след Германия, Чехия, Великобритания 
и Малта. За предишната година младежката безработица е със стойност от 8.1%, 
което поставя Австрия на четвърто място в ЕС. През следващите години се очаква 
повишаване на работната сила от една страна поради приносът бежанците, от друга 
– поради повишения брой на по-възрастни хора на пазара на труда в следствие  
намалените възможности за ранно пенсиониране. Повишаването на работната сила 
би довело и до повишаване на безработицата от 6,2% и 6,4% съответно за 2016 г. и 
2017 г.   

 

 V. Външна търговия на Австрия. Внос и износ на стоки и услуги 

Австрийската икономика е малка, отворена и силно зависима от 
международната търговия. За 2015 г. износът на стоки от Австрия възлиза на 131.6 
млрд. евро (около 39% от БВП), а вносът на 133.6 млрд. евро. Според прогнози на 
Statistik Austria вносът на стоки за 2015 г. бележи ръст от 2.4%, а износът от 2.7% 
спрямо 2014 г. Търговското салдо е отрицателно – 1.4 млрд. евро. С експортна квота 
от 54% от БВП /при средна за ЕС около 44%/ австрийския експортен пазар доминира 
над вътрешния пазар и определя развитието на икономиката17. Средната стойност на 
износа на глава от населението е около 16.000 евро, при средни стойности на този 
показател за Еврозоната (19) от 11.000 евро и за ЕС (28) от 9.500 евро. Тази висока 
експорта ориентираност поставя в зависимост откриването на работни места и 
растежа от международната икономическа обстановка и развитието на 
традиционните за Австрия пазари. Около 70% от австрийската външна търговия е 

                                                 
16 Einnahmen und Ausgaben des Staates, Statistik Austria, 2016 
17 Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft,  http://www.fiw.ac.at/index.php?id=641  



   
 21 
 

ориентирана за страни-членки на ЕС и около 30% за трети страни (Statistik Austria). 
Според индекса за глобализация на ETH Zurich Австрия е една от най- 
глобализираните в икономическо, социално и политическо отношение страни в света 
/класирана е на 4-то място, непосредствено след Нидерландия, Ирландия и Белгия/. 
Близостта на Австрия до ЦИЕ определя голямото значение на тези пазари за 
икономиката на страната, както в областта на търговията така и по отношение на 
инвестициите. Около 20% от експорта е предназначен за района на Източна Европа, 
от които 18% за ЦИЕ и около 2% за бившите съветски републики (ОНД). Сред най-
важните партньори от ЦИЕ са Чехия, Унгария и Полша. Най-голям принос за 
интернационализацията на австрийската икономика има приемането й в ЕС и 
отварянето на пазарите от ЮИЕ и ЦИЕ за страните от Западна Европа. 

През 2016 г. се очаква австрийските износители да намерят начин да 
компенсират намаляващите нужди от пазарите на развиващите се икономики. 
Намаляването на износа за Китай и Русия би могъл да се компенсира с увеличаване 
му за САЩ и основните търговски партньори в Европа. Експортната индустрия ще 
има полза от ниските цени на нефта както и от ниските лихви.
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Разпределение на вноса по страни: 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  Най-важни стоки 
за 2015 г. 

Стран
а / 
Регио
н 

в 
млрд
. 
евро 

Ра
нг 

в 
млрд. 
евро 

Ра
нг 

в 
млрд. 
евро 

Ра
нг 

в 
млрд. 
евро 

Ра
нг 

Дял 
в % 
2015 според 

SICT * 
дял в % 
** 

Герман
ия 

49,59 

1 49,02 1 48,54 1 49,09 1 36,9 машини и 
превозни 
средства 

37,1 

Италия 

8,21 

2 8,01 2 8,03 2 8,20 2 6,2 машини и 
превозни 
средства 32,3 

Китай 

6,75 

4 6,79 4 7,32 3 7,91 3 5,9 машини и 
превозни 
средства 47,1 

Швейц
ария 

6,87 

3 6,82 3 6,63 4 7,50 4 5,6 химическ
и 
продукти
*** 35,5 

Чехия 

4,89 

5 5,26 5 5,41 5 5,56 5 4,2 машини и 
превозни 
средства 39,3 

САЩ 

4,11 

6 4,32 6 4,40 6 5,25 6 3,9 химическ
и 
продукти
*** 45,5 

Франц
ия 

3,73 

9 3,76 7 3,00 8 3,58 7 2,7 машини и 
превозни 
средства 39,2 

Нидер
ландия 

3,59 

10 3,41 9 3,48 9 3,51 8 2,6 машини и 
превозни 
средства 26,1 

Унгари
я 

3,76 

8 3,73 8 3,82 7 3,41 9 2,6 машини и 
превозни 
средства 40,7 

Полша 

2,64 

12 2,58 12 2,57 11 2,97 10 2,2 машини и 
превозни 
средства 29,7 

Словак
ия 

3,18 

11 3,02 11 2,87 10 2,96 11 2,2 машини и 
превозни 
средства 31,1 

Велик
обрита
ния 2,18 

13 2,04 14 2,31 12 2,45 12 1,8 машини и 
превозни 
средства 47,7 
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Руска 
Федер
ация 4,09 

7 3,19 10 2,29 13 2,33 13 1,8 
горива и 
енергия 86,8 

Испан
ия 

2,03 

14 2,14 13 2,17 14 2,23 14 1,7 машини и 
превозни 
средства 46,6 

Белгия 

1,98 

15 1,93 15 2,06 15 1,92 15 1,4 химическ
и 
продукти
*** 31,0 

Япони
я 

1,78 

16 1,69 16 1,75 16 1,88 16 1,4 машини и 
превозни 
средства 71,9 

Слове
ния 

1,74 

17 1,65 17 1,70 17 1,72 17 1,3 машини и 
превозни 
средства 27,6 

Казахс
тан 1,43 

18 1,33 18 1,65 18 - - - - - 

Турция 

1,09 

21 1,20 20 1,29 19 1,44 18 1,1 машини и 
превозни 
средства 31,0 

Румън
ия 

1,11 

20 1,11 22 1,21 21 1,23 19 0,9 други 
готови 
стоки 35,0 

Швеци
я 

1,40 

19 1,28 19 1,27 20 1,23 20 0,9 машини и 
превозни 
средства 36,4 

Източник: Statistik Austria 

(*Standard International Trade Classification, **дял в % от общата търговия, 
***не са назовани по друг начин) 

 

Разпределение на износа по страни: 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  Най-важни 
стоки 

Стран
а / 
Регио
н 

в 
млрд
. 
евро 

Ран
г 

в млрд. 
евро 

Ран
г 

в млрд. 
евро 

Ра
нг 

в 
млрд. 
евро 

Ра
нг 

Дял 
в % 
2015 според 

SICT * 

дял 
в % 
** 

Герман
ия 

37,84 

1 37,87 1 38,08 1 39,46 1 30,0  машини и 
превозни 
средства 

41,1 

САЩ 

6,93 

3 7,06 3 7,78 3 9,08 

2 6,9  

машини и 
превозни 
средства 56,8 
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Италия 
8,45 

2 8,23 2 8,24 2 8,27 
3 6,3  

преработен
и стоки 28,3 

Швейц
ария 

6,23 

4 6,34 4 6,69 4 7,12 

4 5,4  

машини и 
превозни 
средства 25,5 

Франц
ия 

5,64 

5 5,91 5 6,27 5 5,88 

5 4,5  

машини и 
превозни 
средства 30,6 

Чехия 

4,47 

6 4,39 6 4,35 6 4,77 

6 3,6  

машини и 
превозни 
средства 38,1 

Унгари
я 

3,69 

7 3,85 7 4,29 7 4,31 

7 3,3  

машини и 
превозни 
средства 38,7 

Велик
обрита
ния 3,41 

9 3,60 8 3,94 8 4,17 

8 3,2  

машини и 
превозни 
средства 47,5 

Полша 

3,44 

8 3,60 9 3,84 9 4,13 

9 3,1  

машини и 
превозни 
средства 37,1 

Китай 

3,03 

11 3,14 11 3,38 10 3,31 

10 2,5  

машини и 
превозни 
средства 57,4 

Словак
ия 

2,66 

12 2,51 12 2,61 12 2,72 

11 2,1  

машини и 
превозни 
средства 42,2 

Слове
ния 2,30 

13 2,51 13 2,53 13 2,69 
12 2,0  

преработен
и стоки 24,2 

Испан
ия 

1,86 

16 1,95 15 2,14 15 2,29 

13 1,7  

машини и 
превозни 
средства 50,6 

Нидер
ландия 

1,87 

15 2,02 14 2,14 14 2,14 

14 1,6  

машини и 
превозни 
средства 30,8 

Румън
ия 

1,95 

14 1,80 16 1,88 16 1,99 

15 1,5  

машини и 
превозни 
средства 35,7 

Руска 
Федер
ация 3,18 

10 3,47 10 3,19 11 1,98 

16 1,5  

машини и 
превозни 
средства 37,5 

Белгия 

1,70 

17 1,69 17 1,71 17 1,69 

17 1,3  

машини и 
превозни 
средства 32,0 

Швеци
1,30 

19 1,41 18 1,38 18 1,44 
18 1,1  

машини и 
превозни 

45,4 
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я средства 

Турция 

1,23 

20 1,24 20 1,21 20 1,40 

19 1,1  

машини и 
превозни 
средства 44,5 

Япони
я 

1,31 

18 1,35 19 1,33 19 1,35 

20 1,0  

машини и 
превозни 
средства 42,9 

Хърват
ия 1,11 

21 1,11 21 1,18 21 - 
- - - - 

Източник: Statistik Austria 

(*Standard International Trade Classification, **дял в % от общата търговия) 
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Структура на търговията 

    2015** 2014 

Изменение 
спрямо 
предходната 
година Дял 2015 г. 

    Внос Износ Внос Износ Внос Износ Внос Износ 

  SICT* в млрд. евро в % 

  Общо 133,0 131,6 129,8 128,1 2,4 2,7 100,0 100,0 

0 Храна 9,0 7,4 8,7 7,4 3,7  0,1  6,8  5,6  

1 
Напитки и 
табак 0,8 2,0 0,8 1,7 -4,3  18,0  0,6  1,5  

2 Суровини 5,6 3,9 5,7 3,8 -3,2  3,2  4,2  3,0  

3 Горива, Енергия 10,4 2,6 13,0 3,1 -19,8  -15,8  7,8  2,0  

4 

Животински и 
растителни 
масла, мазнини 0,4 0,2 0,4 0,2 1,3  -8,2  0,3  0,1  

5 
Химически 
продукти 18,4 17,9 17,6 17,8 4,1  0,7  13,8  13,6  

6 
Преработени 
стоки 21,0 29,0 20,1 28,2 4,3  3,1  15,8  22,1  

7 

Машини и 
превозни 
средства 45,3 52,2 42,9 50,0 5,7  4,4  34,1  39,7  

8 
Други готови 
стоки 20,0 15,2 19,0 14,9 5,1  2,4  15,1  11,6  

9 Стоки*** 2,2 1,1 1,5 1,1 40,9  -0,8  1,6  0,9  

 

Източник: Statistik Austria, 2016 

(*Standard International Trade Classification, **прогноза, ***не са назовани по друг начин) 
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Външна търговия според страни-партньори за 2015 г. / Прогноза  

 

Данните са изобразени като дял (в процент) от общата търговия на Австрия. Делът 
описва потенциалната част на търговския интензитет (сумата на износа и вноса) на 
страните-партньори от общата външна търговия на Австрия 

 

 

 VІ. Привлечени преки чуждестранни инвестиции в Австрия и местни 

инвестиции в чужбина 

Според Австрийската Национална Банка през 2015 г. се наблюдава 
увеличаване на състоянието на австрийските инвестиции в чужбина, като те се 
оценяват на 191 295 млн. евро при 178 377 млн. евро през 2014 г., което е 
увеличение с 3% 18. Въпреки това трябва да се отбележи, че инвестиционния поток 
през 2014 г. отчита масивен спад на глобално ниво от 67% (3 818 млн. евро, 2013: 
11 725 млн. евро) и през 2015г. (11 180 млн. евро) достига отново нивото от 2013 г. 
Спадът основно се дължи на намаление на инвестициите в финансовия сектор, 
хранително-вкусовата и стъкларската/керамична промишленост, както и в 
хотелиерството. 

Интересът на австрийските компании към инвестиции в чужбина следва 
световните тенденции. Слабият растеж на европейските икономики през последните 
години намалява интереса и на потенциалните австрийски инвеститори за нови 
инвестиции или за разширяване на съществуващите такива. Стремежът днес на 
австрийския финансов сектор, който по-рано бе основен двигател на експанзията, е 
фокусиран по-скоро върху консолидирането и укрепването на ангажиментите в 
страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа. В тази зависимост са и едни от 
най-слабите отчетени преки чуждестранни инвестиции на Австрия в чужбина през 
последните две години. Въпреки че повечето инвеститори продължават да се 

                                                 
18 Bestände aktiver Direktinvestitionen nach Regionen, Österreichische Nationalbank, 
https://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=9.3.01  
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придържат към ангажиментите си в Централна, Източна и Югоизточна Европа, те все 
повече се насочват към по-малко рискови алтернативи. В тази връзка се отчита спад 
на австрийската инвестиционна активност в страните от Централна, Източна и 
Югоизточна Европа, спрямо годините отпреди кризата. Независимо от това обаче, 
Австрия продължава да поддържа своята "специална" роля в страните от Югоизточна 
Европа и остава най-големият чуждестранен инвеститор в страни, като Словения, 
Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, на второ място по инвестиции в Румъния, 
Словакия и България и на трето място в Чехия, Унгария и Албания. Австрийската 
икономика се възползва в значителна степен от европейските интеграционните 
процеси в ЮИЕ и особено от традиционните търговски отношение със страните от 
региона и своевременното й навлизане на тези пазари. Икономическите отношения 
на Австрия със страните от региона са така силно преплетени, както на никоя друга 
държава в ЕС, което я утвърждава като важен икономически партньор и един от най-
важните инвеститори. 

През 2015 г. потокът на чуждестранните инвестиции в Австрия също бележат 
спад почти с 50% в сравнение с 2014 г., когато са били 7 028 млн. евро, за 2015 г. те 
се оценяват на 3 460 млн. евро. Спадът основно се дължи на намаление на 
инвестициите в машиностроенето, финансовия сектор и бизнес услугите. 

 

Поток на австрийските активни директни инвестиции (в чужбина) по 
региони и страни (в млн. евро) 

 
Регионална подредба според седалището на чуждестранните дъщерни дружества 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Глобално 26186 19598 7917 7237 15763 10203 11725 3818 11180 

БРИКС 3356 1799 1352 2169 2264 749 601 990 1174 

ЦИЕ 17566 10002 2990 3168 6165 4928 2464 1705 4977 

Европа 22922 17363 5031 4823 12114 8659 11143 8052 7195 

ЕС 28 19248 11329 3074 1137 7125 3215 9549 6228 5721 

Еврозона 19 6422 6411 1719 1463 3390 84 6965 5885 2964 

Белгия 656 686 714 120 -45 20 24 -170 658 

Германия 2757 475 1180 673 3476 -952 2924 -402 586 

Естония 11 37 28 -17 19 6 62 6 67 

Финландия -26 21 68 -139 -297 -67 -139 -89 35 

Франция 766 -47 -178 -242 1 307 -334 2005 -197 

Гърция 30 144 597 -84 -25 -70 -7 -31 3 

Ирландия -134 82 -134 12 20 18 20 -18 2 

Италия 565 432 926 131 -137 699 -949 -3 840 

Латвия 97 34 -41 64 20 9 17 -11 -6 

Литва 13 1 -13 -3 26 -1 13 2 24 
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Люксембург 268 347 41 115 -24 3942 390 43 457 

Малта 113 162 -92 -151 -115 182 71 -770 -96 

Нидерландия 
-1893 3758 

-
2157 856 -44 -4352 5335 5503 411 

Португалия 25 42 63 82 -33 -78 -19 23 -9 

Словакия 848 122 180 288 336 209 -233 -416 -18 

Словения 298 360 -96 116 201 -62 -135 434 391 

Испания 50 -361 -48 169 20 121 -74 -28 -14 

Кипър 1977 117 682 -526 -10 154 -1 -193 -171 

Други страни 
от ЕС 12826 4918 1355 -327 3734 3131 2584 343 2757 

България 1441 378 431 115 338 0 129 284 269 

Дания 480 -8 -433 -855 31 -61 -24 -34 25 

Хърватия 5367 791 372 161 453 90 -8 -25 1319 

Полша 587 56 449 -755 392 719 107 92 72 

Румъния 1310 1012 1000 461 744 825 789 171 1254 

Швеция 17 75 -19 -237 -74 141 -1 -47 -61 

Чехия 1220 1587 217 692 371 1400 819 438 161 

Унгария 2009 1047 -743 136 390 227 -357 164 -243 

Великобритания 396 -19 80 -45 1090 -208 1130 -699 -40 

Други страни 
от Европа 

  

Албания 56 55 118 85 72 -17 -46 72 8 

Босна и 
Херцеговина 196 227 -172 92 73 89 -50 39 460 

Македония 4 87 6 -11 83 48 68 60 124 

Черна Гора 13 22 29 -14 5 -5 -9 10 252 

Норвегия -33 3 53 -11 92 0 2042 504 417 

Русия 3004 1427 985 1235 1386 686 917 409 -15 

Швейцария -3056 685 -149 651 590 1294 -210 289 -102 

Сърбия 507 381 195 164 535 175 146 -18 468 

Турция 3276 180 586 1251 1676 1540 -1503 272 -37 

Украйна 530 2254 7 360 716 539 97 19 426 

Америка 
972 704 1263 799 2057 741 1003 

-
5831 1678 

Аржентина 33 -8 16 3 15 2 7 4 -5 
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Бразилия 101 100 70 139 205 78 69 142 335 

Чили 34 34 70 88 11 44 24 -95 20 

Канада -8 34 555 -249 90 35 119 -347 27 

Колумбия 1 1 23 7 6 8 -1 6 26 

Мексико 47 14 23 79 33 179 38 -48 90 

САЩ 380 245 593 165 791 537 1602 1003 452 

Азия 2088 1161 1423 1350 1358 764 -457 1353 2109 

Китай 182 162 419 690 624 -263 -440 360 657 

Хонгконг 38 35 -12 -15 39 188 32 10 127 

Индия 5 33 64 62 -23 8 16 44 54 

Япония -3 4 -14 48 23 11 13 19 38 

Казахстан 1757 552 358 102 260 104 -322 -4 -4 

Малайзия -6 1 16 50 -7 54 -72 15 27 

Сингапур 19 201 114 102 6 201 -215 248 130 

Южна Корея -16 32 47 86 68 36 81 172 153 

Тайланд 12 11 -3 8 12 11 12 5 22 

Близък Изток 77 149 412 193 315 359 383 428 907 

Саудитска 
Арабия 2 1 28 22 40 4 0 31 72 

Обединени 
Арабски 
Емирства 52 110 365 173 258 331 366 435 851 

Африка 61 37 -175 66 171 111 40 41 -1 

Южна Африка 27 42 -173 57 34 51 8 25 16 

Океания 142 314 374 198 64 -73 -2 203 199 

Австралия 69 266 266 167 100 -95 -22 163 209 

Източник: Österreichische Nationalbank 

*прогнозни данни за 2015 г. 

 

 

Поток на австрийските активни инвестиции по браншове (в млн. евро) 

Разпределение по браншове на чуждестранните дъщерни дружества 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Селско 
стопанство, 
добивна 

102 24 167 440 1008 410 2616 1048 x 
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промишленост 

Хранително-
вкусова пром., 
напитки, табак 218 411 206 32 37 10 -152 -473 x 

Текстил, 
облекло, кожи -23 26 -11 14 7 17 2 13 x 

Дървообработва
не, хартиена 
индустрия, 
печат 714 992 -85 219 205 -42 751 -37 x 

Химия, 
изкуствени 
материали, 
фармацевтични 2142 798 -962 824 564 1678 1123 238 x 

Стъкларска и 
керамична 
пром. 406 614 51 -252 69 -33 -118 -357 x 

Металургия 372 -118 -117 231 329 33 279 183 x 

Електротехника, 
Електроника, 
Оптика 1198 597 -638 1125 361 813 153 42 x 

Машиностроите
лство 470 -83 306 110 875 -66 -687 -16 x 

Автомобилостро
ене -106 176 -249 371 406 50 114 214 x 

Други стоки, 
Поправки 187 11 106 80 -76 23 6 230 x 

Елекро, 
водоснабдяване
, 
рециклиране на 
отпадъци 478 243 2993 1329 1745 1346 -1250 1130 x 

Строителство 242 2264 -118 133 64 439 258 -159 x 

Търговия 1405 2676 2345 -16 1172 1168 453 1494 x 

Транспорт и 
логистика 91 712 -246 -120 350 -9 94 48 x 

Хотели, 
ресторанти -6 -21 -28 25 185 -167 131 -238 x 

ИТ, 
комуникации -1056 331 -172 678 -20 -105 190 -2 x 

Финанси, 
застраховане 

1281
1 4805 1127 2493 7872 4889 648 414 x 
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от тях холдинги 

-69 -150 462 
-
1361 4433 -251 -620 -1363 x 

Недвижими 
имоти 461 196 34 146 448 -238 -400 374 x 

Свободни 
професии, 
научни и 
технически 
услуги 3570 1420 380 

-
1262 398 28 5622 503 x 

от тях седалища 3215 1184 -244 -918 138 -280 5836 679 x 

Бизнес услуги 282 503 -174 -96 -211 -121 1770 -116 x 

Обществени и 
лични услуги 2229 3021 3002 737 -26 79 123 46 x 

Общо 2618
6 

1959
8 7917 7237 

1576
3 

1020
3 

1172
5 3818 11180 

Източник: Österreichische Nationalbank 

* прогнозни данни за 2015 г.; растеж (+) 

 

Поток на австрийските пасивни инвестиции по региони и страни (в млн. 
евро)10 

Регионална подредба според седалището на чуждестранното дъщерно дружество 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Глобално 18620 4933 6672 1945 7636 3105 4308 7028 3460 

БРИКС 1675 301 493 1340 1333 1507 5518 4266 1213 

ЦИЕ 1213 -397 -83 24 824 603 3561 1499 1373 

Европа 14727 5430 3251 4400 5990 3061 2954 3437 7041 

ЕС 28 13682 5018 2899 3795 3846 2962 -939 1827 6042 

Еврозона 19 11353 4231 2549 3318 3116 3038 108 3199 5311 

Белгия 1260 -198 319 238 63 -281 -311 16 -12 

Германия 
-8410 4307 

-
1168 -255 2490 2466 1309 

-
1177 2223 

Финландия 116 -829 312 256 -137 -25 -402 -49 1 

Франция 444 42 171 197 123 110 -678 559 201 

Италия 
10424 668 237 2418 273 -689 

-
1724 203 389 

Люксембург 2478 72 276 134 74 147 1081 887 1959 

Нидерландия 3086 -87 176 1340 -235 485 1127 2107 326 

Австрия 337 -25 -43 -679 366 177 74 337 -31 
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Словакия 1 59 -9 14 6 51 -20 2 -15 

Словения 6 27 -50 6 39 -8 -30 57 19 

Испания -320 682 1398 289 64 320 -66 -425 -79 

Кипър 415 -355 969 -998 -53 154 -48 581 450 

Други страни 
от ЕС 2329 787 350 477 729 -76 

-
1047 

-
1371 731 

Дания -194 24 98 -46 -4 9 -72 22 9 

Полша 35 7 7 7 -3 21 -16 -6 46 

Швеция 
128 1027 292 -36 158 248 

-
1377 -83 3 

Чехия -95 76 -23 -8 -5 20 -23 2 69 

Унгария 0 5 16 31 18 -42 2 -23 -1 

Обединеното 
Кралство 2540 -36 -74 538 433 -325 430 

-
1265 617 

Други страни в 
Европа 

  

Лихтенщайн -79 15 -61 39 58 10 45 243 314 

Норвегия -207 6 -119 69 1 6 77 -79 34 

Русия 1358 -222 -46 254 591 624 3663 1475 1245 

Швейцария -66 419 482 556 701 -355 311 -60 -616 

Турция 23 21 126 -55 6 2 -15 -3 -12 

Америка 
3579 

-
1802 3054 -404 895 31 983 -833 

-
3635 

Бразилия 24 -7 340 507 749 677 1393 -376 -141 

Канада 
-45 

-
1087 580 367 251 -58 -180 143 -141 

САЩ 
3313 -979 2784 

-
1441 -559 -609 -565 -686 

-
3680 

Азия 
-221 774 468 

-
1637 900 -217 506 1257 772 

Китай 10 -12 275 343 71 -7 -1 -401 0 

Хонгконг 189 49 56 107 81 75 636 351 -147 

Индия 88 -28 17 22 -1 7 -2 13 21 

Япония -245 39 -18 -161 174 51 -30 1104 395 

Близък Изток 
174 194 403 

-
1291 503 -56 -92 -69 308 

Саудитска 
Арабия -2 -14 52 -28 -27 -6 -1 12 4 
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Обединените 
Арабски 
Емирства 168 207 331 

-
1255 532 -50 -89 -87 299 

Африка 8 521 -153 106 -158 130 -172 3186 238 

Океания 528 11 51 -520 10 92 37 -19 -956 

Източник: Österreichische Nationalbank 

* прогнозни данни за 2015 г. 

 

 

Секторно разпределение на потока на австрийските пасивни инвестиции по 
браншове (в млн. евро) 

Разпределение по браншове на чуждестранните дъщерни дружества 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Селско 
стопанство, 
добивна 
промишленост 16 -16 -21 19 -2 12 18 43 x 

Хранително-
вкусова пром., 
напитки, табак 139 -512 36 -45 174 156 26 125 x 

Текстил, 
облекло, кожи 3 46 -1 -3 -34 18 -9 51 x 

Дървообработв
ане, хартиена 
индустрия, 
печат -16 119 -43 -260 83 -55 -55 61 x 

Химия, 
изкуствени 
материали, 
фармацевтичн
и 269 137 12 261 503 -241 894 803 x 

Стъкларска и 
керамична 
пром. -16 13 35 177 47 73 50 138 x 

Металургия 4 31 141 86 108 179 185 196 x 

Електротехник
а, 
Електроника, 
Оптика -448 287 697 28 -2329 1780 -282 260 x 

Машиностроит
елство 305 260 -258 0 256 156 203 -332 x 

Автомобилостр 130 298 -264 -190 -191 440 265 453 x 
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оене 

Други стоки, 
Поправки -26 48 -15 7 43 9 92 27 x 

Елекро, 
водоснабдяван
е, 
рециклиране 
на отпадъци 51 78 -42 50 19 268 20 5 x 

Строителство -216 170 23 -42 50 152 -16 38 x 

Търговия 1762 2166 3370 -3024 2346 3011 811 2560 x 

Транспорт и 
логистика 24 187 41 -22 -168 78 49 286 x 

Хотели, 
ресторанти -12 44 -6 8 3 -35 19 22 x 

ИТ, 
комуникации -853 300 193 377 -51 -599 -5 624 x 

Финанси, 
застраховане -9061 -2611 -330 2948 -258 1258 457 -1040 x 

от тях 

холдинги 3036 -2214 -712 805 280 193 1189 -1746 x 

Недвижими 
имоти 205 87 261 -57 -55 -232 225 371 x 

Свободни 
професии, 
научни и 
технически 
услуги 

2479
3 3251 1434 1406 3498 -3474 1377 433 x 

от тях 

седалища 

2379
8 3302 1111 1411 2905 -3399 1119 98 x 

Бизнес услуги 133 -225 825 53 258 171 6 -304 x 

Обществени и 
лични услуги 1434 775 583 169 3336 -20 -21 24 x 

Общо 1862
0 4933 6672 1945 7636 3105 4308 7028 3460 

Източник: Österreichische Nationalbank 

* прогнозни данни за 2015 г., растеж (+) 

 

 VІІ. Данъчна система. Условия за бизнес в Австрия 

Според проучване на Световната Банка за условията за бизнес  (ease of doing 
business) Австрия се нарежда на 20-то място от 189 страни, участвали в проучването 
(World Bank, Ease of doing Business, 2016).  По показател условия за стартиране на 
бизнеса Австрия се нарежда на 106 място (World Bank, Starting a business, 2016). 
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Особено неблагоприятни са показателите на страната по отношение на изискуемите 
лицензионни режими (8 бр. при 4,7 бр. за OECD), средната  продължителност на 
регистрацията на нова компания е 22 дена при 8,3 дeнa средно за OECD. Минимално 
изискуемият капитал е 13,1% от дохода при 9,6% средно за OECD. Благоприятни се 
оказват разходите, които се оценяват на 0,3% от дохода при 3,2% за OECD. Сред 
най-неблагоприятните условия за бизнеса са данъците (74-то място), взимането на 
кредит (59-ро място) и придобиването на разрешение за строителство (47-то място). 
Австрия е на първо място по показател трансгранична търговия и на челни позиции 
по тези за изпълнение на договори (6-то място), получаване на електричество (17-то 
място) и процедура по несъстоятелност (18-то място). 

През последните години Австрия загуби част от конкурентоспособността си,  
като място за правене на бизнес поради високото ниво на бюрокрация, сравнително 
високата данъчна тежест, липсата на гъвкави схеми за заплащане на труда, 
неблагоприятните условия за корпоративно финансиране, високите разходи за 
венчърен капитал и високите нива на публичен дълг. Като благоприятни фактори 
могат да се посочат доброто ниво на здравна и образователна система, добра 
инфраструктура, технологичен напредък и комплексност на бизнеса. Според 
проучване на Световния икономически форум Австрия е на 23-то място от 140 страни 
по показател конкурентоспособност на бизнес средата19. Независимо, че напоследък 
се наблюдава засилваща се диференциация между бедните и богати хора, Австрия 
продължава да е страна с голям дял на средната класа и сравнително нисък риск от 
обедняване на населението. Сред страните от OECD, Австрия се нарежда на 5-то 
място по социални облаги на домакинствата като процент от БВП с 19,5%. Разходите 
за социални осигуровки и данъчни облекчения със социални цели възлизат на 
28,9%, което е над средното за OECD20. По отношение на разпределението на 
доходите /т. нар. Gini коефициент/ Австрия е над средното за ЕС ниво (Eurostat, Gini 
coefficient of equivalised disposable income).  

Корпоративният данък в Австрия е в размер на 27,5% от печалбата (от 
1.1.2016 г., преди това 25%). Минимален корпоративен данък е предвиден при ниски 
печалби или загуби като той възлиза на 5% от минималния акционерен капитал 
(35,000 евро), т.е. 1750 евро21. През юни 2015 г. се въвежда редуциран минимален 
корпоративен данък за първите пет години на новооснована Дружества с ограничена 
отговорност от 500 евро и за следващите пет години от 1000 евро. 

Размерът на ДДС е 20%, като съществува преференциална ставка от 10% или 
13% при например наем на жилища, събиране на боклук, доставки на книги 
списания, хранителни продукти и съответно доставка на живи животни и растения, 
отдаване под наем на имоти с цел къмпинг, доходи на творци или кинопрожекции22.  

Данъкът върху многоосови превозните средства (Kraftfahrzeugssteuer) под 3,5 
тона се определя от мощността им като може да бъде между 6,82 евро и 80 евро на 
месец, а за тези над 3,5 тона варира според теглото между 15 и 80 евро на месец. За 
мотори и превозни средства до 3,5 тона с ниска мощност (motorbezogene 
Versicherungssteuer) се заплаща застраховка между 6,20 и 72 евро на месец.23  

Данъкът за придобиване на имот е 3.5% от базата за оценка, като има ставка 
в зависмост от степента и стойността на придобивката, която варира между 0,5% и 
                                                 
19 World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015-2016 
20 OECD, Social benefits, Social spending, 2016 
21 Bundesministerium für Finanzen, Körperschaftsteuer, https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-
unternehmer/koerperschaftsteuer/koest-steuersatz.html  
22 Bundesministerium für Finanzen, Steuerumsatz 
23 Bundesministerium für Finanzen, Fahrzeuge 
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3,5% 24. Данъкът върху имотите се определя на равнище общини и варира. От 2016г. 
данъкът върху продажба на имоти е 30%. Размерът на наемите на бизнес помещения 
зависи от локацията. 

Сериозни упреци от страна на някои страни членки на ЕС има към т.нар. закон 
за „фамилното” облагане, според който в Австрия се облагат финансовите резултати 
на фирмената група, като могат да се приспадат разходите от филиалите им зад 
граница. Австрийските търговски служби провеждат активна политика за привличане 
на холдингови структури, които да откриват централите си в страната. 

 Данъчна реформа 

На 13 март 2015 г. двете коалиционни партии във Федералното правителство 
на Австрия: Австрийска социалдемократическа партия (АСП/SPÖ) и Австрийска 
народна партия (АНП/ÖVP) постигнаха споразумение помежду си по условията на 
подготвяната данъчна реформа в страната. Договореният пакет най-общо предвижда 
постигане на данъчни облекчения за населението в размер на приблизително 5 млрд. 
евро годишно, които са въведени на един етап считано от 01.01.2016 г.  

Основна част от договорената данъчна реформа представлява увеличаването 
на покупателната способност на населението чрез въвеждане на нов данъчен 
тарифен модел при трудовото възнаграждение, включващ седем данъчни ставки, 
вместо настоящите четири ставки. Предвижда се доходите до 11 000 евро годишно да 
останат както до момента необлагаеми. Минималната начална данъчната ставка ще 
важи за доходи от 11 000 до 18 000 евро и ще бъде намалена на 25% (в момента е 
36,5% за доходи от 11 000 до 25 000 евро годишно). Разпределението на следващите 
данъчни ставки е както следва: 35% за доходи между 18 000 и 31 000 евро (в 
момента е 43,2% за доходи между 25 000 и 60 000 евро); 42% за доходи между 31 
000 и 60 000 евро; 48% за доходи между 60 000 и 90 000 евро (в момента е 50% за 
доходи над 60 000 евро) и 50% за доходи от 90 000 до 1 млн. евро. За доходи над 1 
млн. евро. се въвежда данъчна ставка от 55%, чиято валидност обаче ще бъде 
ограничена до 5 години.  

Освен облекченията в данъчния тарифен модел при трудовото 
възнаграждение се предвижда също така увеличаване на детските надбавки от 220 
на 440 евро за дете; увеличаване на данъчния кредит за лицата с ниски доходи (под 
1100 евро месечно) от 110 евро на 375 евро; въвеждане на данъчен кредит на 
стойност приблизително 100 евро годишно за пенсионерите с доход под 1100 евро 
месечно; увеличаване на данъчния кредит на лицата живеещи в едно населено място 
и работещи в друго населено място и увеличаване на необлагаемия доход от 
притежавания от служителите дял в компанията в която работят от 1460 евро на 
3000 евро годишно. 

За финансиране на данъчната реформа се залага основно върху засилване на 
борбата с данъчните измами, от което се очакват приблизително 900 млн. евро. 
Премахва се фирмената банкова тайна при извършването на данъчни ревизии. Освен 
това за финансиране на реформата се предвижда също така увеличаване на данъка 
за доходите от дивиденти от 25% на 27,5% с което се увеличава и общата данъчна 
тежест на корпоративната печалба от сегашните 43,75% на 45,625%. Предвижда се 
увеличаване на данъка върху доходите от недвижими имоти от сегашните 25% на 
30%. Увеличават се данъците при покупко-продажба и прехвърляне (дарение и 
наследство) на недвижими имоти, като се променя базата за изчисляване на данъка - 
от данъчната оценка като база в момента занапред ще се изчислява на база 

                                                 
24 Bundesministerium für Finanzen, Grunderwerbsteuer, https://www.bmf.gv.at/steuern/immobilien-
grundstuecke/grunderwerbsteuer/steuersatz.html   
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пазарната стойност на имота, при което се въвежда данъчна тарифа от 0,5% за 
имоти на стойност до 250 000 евро, 2% за имоти между 250 001 и 400 000 евро и 
3,5% за имоти над 400 000 евро. Увеличава се максималния осигурителен праг със 
190 евро до размера на 4 840 евро, както. Предвижда се също така увеличаване на 
ДДС от 10 на 13% в сферата на услугите в областта на културата, въздушния 
транспорт, нощувките в хотели и др;  

Изказванията и оценките на бизнеса по представените параметри на 
данъчната реформа са сравнително скептични, особено по отношение на очаквания 
положителен икономически ефект върху икономиката с въвеждането на реформата. 
От една страна ефектът от намаляването на данъчната тежест при трудовите 
възнаграждения ще бъде ограничен чрез предвиденото паралелно увеличаване на 
другите данъци. От друга страна намаляване на данъчната ставка и същевременно 
промяна на границата на доходите също ще доведе до минимална промяна в 
покупателната способност на работещите. Предвидените промени ще доведат и до 
известно натоварване за икономиката на страната, като например увеличението на 
данъка за доходи от дивиденти, увеличаването на ДДС за хотелиерските нощувки и 
др. 

 

 VІІІ. Двустранни търговско – икономически отношения между 
България и Австрия 

Стокообменът между България и Австрия през 2015 г. възлиза на 1,121 
млрд. евро, като размерът му остава сравнително константен през последните 
години. През 2015 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на износа на 
българските стоки за Австрия и спад на вноса на стоки от Австрия.   

За 2015 г. износът за Австрия е в размер на 411.5 млн. евро (8.6% ръст в 
сравнение с 2014 г., 1.8% дял и 15-то място в българския износ), а вносът от Австрия 
възлиза на 709.7 млн. евро (4.4% спад спрямо 2014 г., 2.7% дял от общия внос, 13-то 
място във вноса). Салдото е отрицателно за България и е на стойност -298.2 млн. 
евро. 

За периода януари-февруари 2016 г. износът на български стоки за Австрия 
е в размер на 63.6 млн. евро (4.1% ръст в сравнение със същия период на 2015 г., 
1.8% дял и 15-то място в българския износ), а вносът от Австрия възлиза на 109.5 
млн. евро (4.5% спад спрямо първите 2 месеца на 2015 г., 2.9% дял от общия внос, 
13-то място във вноса). През отчетния период салдото е отрицателно за България и е 
на стойност -45.9 млн. евро. 

Водещи стоки в износа за Австрия през 2015 г. са спортни съоръжения 
(9.2%), двигатели (9.15%), машини за кондициониране на въздуха (7.15%) и др. 
Водещи стоки във вноса от Австрия през 2015 г. са медикаменти (8.5%), автоматични 
машини за обработка на информация (4.6%), електрически апарати (2.9%), и др.  

Структурата както на износа, така и на вноса през 2015 г. запазва облика си 
в сравнение с 2014 г. и 2013 г.  

По предварителни данни на БНБ за периода януари-март 2016 г. 
привлечените австрийски инвестиции възлизат на 53.3 млн евро, с което страната 
се нарежда на 3-то  място по преки чужди инвестиции за периода след Нидерландия и 
Германия.  

По предварителни данни на БНБ за 2015 г. привлечените австрийски 
инвестиции възлизат на 52.7 млн евро, с което страната се нарежда на 8-мо  място по 
преки чужди инвестиции за периода.  
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Австрийските фирми проявяват съществен интерес за участие при 
реализирането на нови проекти в страната ни, най-вече в строителния бизнес и 
предимно с възможности за усвояването на европейско финансиране. 

 В областта на туризма след отчетения през 2014 г. значителен ръст (39.4% 
срямо 2013 г.) на австрийските граждани посетили България през 2015 г. се 
наблюдава обратна тенденция, като се отчита спад на техния брой.  

През 2015 г. 139 942 австрийски граждани са посетили България, което 
представлява спад с 20.0% спрямо 2014 г. Австрия заема 15-то място сред водещите 
страни по брой чуждестранни туристи и 8-мо място сред страните членки на ЕС.  

През 2015 г. 118 145 българи са посетили Австрия, с което се отбелязва ръст от 
7.3% ръст спрямо предходната година. Австрия заема 9-то най-предпочитано място 
сред българските туристи след съседните страни, Германия, Италия и 
Великобритания. 

 За периода януари-март 2016 г. 14 959 австрийски туристи са посетили 
България, с което се отчита спад с 6.1% спрямо същия период на предходната 
година. С този показател Австрия се нарежда на 13-то място в ранг-листата на 
държавите по брой чуждестранни туристи и на 6-то място сред страните членки на ЕС.  

За периода януари-март 2016 г. 27 050 български туристи са посетили Австрия, 
с което се регистрира 33.4% ръст спрямо първите 3 месеца на 2015 г. и 9-то място 
като предпочитана туристическа дестинация.  

 

Виена, юни 2016 г.  

 

 


