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БИЗНЕС КОМПАС 

 

За Австрия   

 

Август 2021г. 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Територия: 83 882,56кв.м. 

Население: 8 901 064 (към 01.2020) 

Столица: Виена 

Регион:  

Национален празник: 26ти Октомври 

Национална валута: евро 

Основни официални езици: немски 

 

Като федерална република Австрия се състои от девет независими провинции със свои 

конституции, парламенти и правителства: Бургенланд, Каринтия, Долна Австрия, Горна 

Австрия, Залцбург, Щирия, Тирол, Форарлберг и Виена /столицата със своите 23 района 

(Bezirkе) има статут на провинция/. 

 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 

Форма на управление: Федерална република, Президентска-парламентарна демокрация 

Висш законодателен орган: Федерално събрание (Парламент), състои се от две камари: 

Национален Съвет / долна камара / от 183 депутати / и Федерален съвет/горна камара / 

от 61 депутати, назначени от  парламентите на провинциите 

Изпълнителна власт: Федерални министри 

Правителство: 

 

Действащ Парламент: 

Последни проведени избори:29.09.2019 

Управляваща партия: ÖVP (Австрийска Народна Партия) 

Опозиционни партии: SPÖ (Социалдемократическата партия на Австрия), Grünen 

(Зелената), FPÖ (Партия на свободата на Австрия), NEOS (Новата Австрия и 

либералният форум) 

 

 

ИКОНОМИКА  

Актуално икономическо развитие: 



През 2020 г. австрийската икономика отбеляза спад с 6,6% в реални измерения. Това е 

най-големият спад след 1945 г. По този начин БВП отбеляза спад, по-голям с 2,8 

процентни пункта повече отколкото през 2009 г. – годината на финансовата и 

икономическа криза, когато спадът на БВП беше 3,8%. Австрия беше засегната 

сравнително по-силно от останалите европейски страни. Това се дължи на 

обстоятелството, че нейната икономика е в значително по-голяма степен зависима от 

хотелиерството и ресторантьорството. Тяхната тежест в създаването на стойност е три 

пъти по-голяма отколкото в икономиката на Германия. 

 

Спадът в производствената сфера (реално -5,8%) е малко по-малък отколкото в 

сферата на услугите (реално -6,7%), като при това третичният сектор (обществено 

управление, здравеопазване, образование) оказа стабилизиращо влияние в това 

отношение. Най-слабо бяха засегнати от кризата в производствения сектор бяха 

водното стопанство и преработката на отпадъци, чийто дял обаче в създаването на 

стойност е относително малък. Спадът в строителството с -2,3% е значително по-малък 

отколкото в останалите индустриални отрасли. Производството на стоки с реален спад 

от -7,2% и на енергийното стопанство (-7,7%) са с най-значителен спад в тази сфера. 

Най-засегнатите отрасли са тези на услугите, на хотелиерството и ресторантьорството – 

реално -35,2%, културата, развлекателната индустрия и персоналните услуги - -15,5%. 

Търговията като най-значителен отрасъл в рамките на услугите се сви през 2020 с 

5,6%. 

 

Тъсенето на инвестиционни стоки отбеляза значителен реален спад с -4,9%, като 

това засегна всички инвестиционни категории с изключение на нематериалните 

(софтуер, изследователска и развойна дейност) – реално +1,7%. Най-силно бяха 

засегнати автомобилостроенето (-14,2%), следвано от инвестициите в машиностроенето 

(-12,1%). По-умерен беше спадът на инвестициите в строителството (реално -3,3%), 

следвано от инвестициите за производство в областта на информационните и 

комуникационната технологии (реално -1,1%). 

 

През 2020 г. сериозен спад с -9,6% отбелязаха потребителските разходи. Това е 

свързано преди всичко със спада на частните домакинства с -9,8%. Най-силно бяха 

засегнати услугите в сферата на ресторантьорството и хотелиерството, транспорта, 

личните услуги. Потребителските разходи на държавата нараснаха с 0,8%, като това се 

дължи на закупуването на стоки, свързани с пандемията. 

 

Спадът на производството на стоки се отрази и на износа, който намаля с -6,9%. 

Сходен беше и спадът на вноса на стоки с -7,4%. Значително по-голям беше спадът 

при вноса и износа на услуги – съответно -18,0% и -17,4%, като основна причина е 

спадът на туризма. 

 

В резултат на кризата през 2020 г. намаляха и отработените часове с 8,8%. В 

резултат на предприетите мерки броят на самостоятелно и несамостоятелно заетите 

намаля през 2020 само с 1,8% с 87 000 души, като броят им възлиза на малко над 4,7 

милиона души. Заплащането на наемните работници намаля също с 1,8%. 

 



За 2021 и 2022 г. прогнозите за развитието на икономиката са положителни. Основните 

причини са високата степен на ваксиниране на населението, което позволи практически 

всички бизнеси да бъдат отворени след стриктния локдаун, продължил почти до края на 

май 2021 г. Според прогнозите на ЕК първоначално се очакваше ръст на БВП на 

Австрия за 2021 г. от 2%, който в началото на май 2021 г. беше коригиран на 4,3%. 

Това е очакваният среден ръст на БВП за всички страни на ЕС за 2021 г., а за 2022 г. се 

очаква ръстът да бъде 4,4%. Според ЕК икономиката на страните от ЕС трябва да 

достигне равнището от преди кризата в края на 2022 г. 

 

За пазара на труда в Австрия очакванията зя 2021 и 2022 г. са също позитивни. След 

спад от 1,7% през 2020 г. се очаква ръст за 2021 г. Безработицата трябва да намалее 

през 2021 г. на 5%, а за 2022 г. – на 4,8%. По този начин Австрия има по-добра 

прогноза отколкото средната за ЕС, която за 2021 г. е 7,6% и за 2022 – 7%. 

 

В следващите таблици са обобщени основните макроикономически показатели до края 

на 2020 г., които дават ясна и детайлна представа както за цялостното развитие на 

австрийската икономика през 2020 г., така и за развитието на отделните отрасли: 

 

Реална промяна на брутния вътрешен продукт на Австрия по тримесечия 2018 – 2020 

 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Източник: STATISTIK AUSTRIA, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. – Stand März 2021.

-3,6 -13,5 -3,7 -5,7

2020

В % към съответното тримесечие 

на предишната година нормално

В % към съответното тримесечие 

на предишната година номинално

-3 -10,7 11,8 -2,7

2,1 3 2,2 1,4 1,7 0,4

2018 2019

0,2 0,9 0,8 -0,3 0,3 -0,5

 
 

 

 

Развитие на брутния вътрешен продукт на годишна основа – абсолютен размер, процентна 

промяна спрямо миналата година 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

БВП номинално, млрд евро 318,65 323,91 333,15 344,27 357,61 369,34 385,36 397,58 375,56

-6,6
В % към миналата година, реален 

ръст
0,7 0 0,7 1 2 2,4 2,6 1,4

 
Източник: STATISTIK AUSTRIA, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. – Stand März 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Реални промени на отделни сектори по тримесечия 

 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

В % към предишното тримесечие, 

коригирани -0,6 0,7 1,3 -0,5 0 -0,5 -3,2 -7,8 8,4 -3,3

В % към предишното тримесечие, 

некоригирани 0,1 1,4 1,1 0,8 1,6 0,6 -3,5 -11,5 -4,1 -6,9

В % към предишното тримесечие, 

коригирани -0,4 0,4 1,5 -0,6 -0,4 -0,4 -4,9 -11,4 12,4 -5,5

В % към предишното тримесечие, 

некоригирани -0,2 1,2 0,4 1,1 1,2 0,5 -5,2 -16,4 -6,1 -11,2

В % към предишното тримесечие, 

коригирани -1 2,6 2,3 0,7 -1,2 -2,1 -0,5 -7,5 6,9 0,4

В % към предишното тримесечие, 

некоригирани 2,5 5 7,6 4,5 4,7 0 -3,5 -12,8 -2,7 -0,7

В % към предишното тримесечие, 

коригирани -0,8 1,2 2,7 -1,4 0,3 -0,2 -4,5 -18,2 18 -0,2

В % към предишното тримесечие, 

некоригирани 5,2 5,3 4,4 2,4 2,6 2,2 -4,4 -22,1 -7,1 -8,4

Потребление

Потребление на частните домакинства

Брутни инвестиции в оборудване (капиталови инвестиции)

Износ на стоки и услуги 

20192018 2020

 
Източник: STATISTIK AUSTRIA, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. – Stand März 2021. 

 

 

Разходи по сектори, годишно 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Потребление, номинално, в милиарди евро 233,64 238,33 243,86 249,4 257,17 265,9 274,58 282,86 267,98

В % към миналата година 2,8 2 2,3 2,3 3,1 3,4 3,3 3 -5,3

Брутни капиталови инвестиции, номинално, 

в милиарди евро 72,17 74,63 75,49 78,14 82,59 87,26 92,43 98,14 94,93

В % към миналата година, коригирано 3,6 3,4 1,2 3,5 5,7 5,6 5,9 6,2 -3,3

В % към миналата година, некоригирано 0,9 1,6 -0,4 2,3 4,3 4,1 3,9 4 -4,9

Износ на стоки и услуги, номинално, в 

милиарди евро 171,99 173,1 177,86 172,77 187,41 199,64 214,61 220,95 197,63

В % към миналата година, коригирано 2,8 0,6 2,7 2,8 2,5 6,5 7,5 3 -10,6

В % към миналата година, некоригирано 1,4 0,6 2,9 3 3 4,9 5,5 2,9 -10,4

В % към миналата година, реално 0,4 0,1 0,4 0,6 1,6 1,6 1,1 1 -6,5

 
Източник: STATISTIK AUSTRIA, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. – Stand März 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реални промени в определени икономически сектори – стойности по 

тримесечия 

 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Производствена сфера

В % към предишното тримесечие, коригирано  1,3 2,3 0,2 -0,9 -0,8 -1,9 -1,2 -14 14,5 0,6

В % към предишното тримесечие, некоригирано  4,5 6,7 5 1,9 0,9 -3,4 -5,2 -17,3 -3,4 -1,6

Строителство

В % към предишното тримесечие, коригирано  0,4 1 0,6 0,7 0,7 0,8 -0,2 -9,2 10,6 -2,4

В % към предишното тримесечие, некоригирано  1,7 2,4 2,5 2,5 2,8 2,8 1,8 -8,3 0,6 -2,7

Търговия, транспорт, ресторантьорство и 

хотелиерство 

В % към предишното тримесечие, коригирано  -0,5 1,1 0,4 -0,4 1,4 -1 -8 -21,2 29,6 -15,6

В % към предишното тримесечие, некоригирано  1,4 2,7 0,3 1 2,8 0,7 -8,1 -26,6 -6,9 -19,7

Обществено управление, възпитание, 

образование, здравеопазване и социални 

дейности

В % към предишното тримесечие, коригирано  0,1 0,1 0,3 0,3 0 0,1 0,1 -0,3 0,7 0,4

В % към предишното тримесечие, некоригирано  0,7 0,8 0,9 0,4 0,5 0,7 0,5 -0,7 0,5 1

2018 2019 2020

 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство на стоки, номинално, милиарди 

евро 53,23 53,43 55,17 57,46 60,96 62,2 65,06 66,06 59,43

В % към миналата година 3,4 0,4 3,3 4,2 6,1 2 4,6 1,5 -10

В % към миналата година, реално 2 0,3 2,2 0,9 4,4 3,7 5,3 0,7 -7,2

Строителство, номинално, милиарди евро 18,03 18,55 18,96 19,17 19,95 21,15 22,43 24,19 24,49

В % към миналата година 3,2 2,9 2,2 1,1 4,1 6 6,1 7,8 1,2

В % към миналата година, реално -0,6 -1,2 -2,3 -2,5 -0,1 3,3 1,8 2,7 -2,3

Търговия, номинално, милиарди евро 36,41 35,41 36,64 37,53 37,97 37,87 40,69 40,42 38,22

В % към миналата година 0,5 -2,8 3,5 2,4 1,2 -0,3 7,4 -0,7 -5,5

В % към миналата година, реално -1,7 -2,3 2,2 2,1 0,6 0,1 2,9 0,6 -5,6

Ресторантьорство и хотелиерство, номинално, 

милиарди евро 14,04 14,48 15,12 15,7 16,66 17,22 18,1 19,14 13,33

В % към миналата година 5,1 3,2 4,4 3,8 6,2 3,4 5,1 5,8 -30,3

В % към миналата година, реално 1,8 -0,2 -0,4 -0,2 1,7 0,7 1,3 2,1 -35,2

Информация и комуникация, номинално, 

милиарди евро 9,41 9,8 10,36 10,7 11,46 11,72 12,87 13,54 13,69

В % към миналата година 2 4,2 5,7 3,2 7,1 2,3 9,8 5,2 1,1

В % към миналата година, реално -0,8 2,2 1,4 1,5 5,6 2,1 9,8 3,7 1,8

Терени и жилища, номинално,  милиарди евро 26,37 27,74 28,68 29,9 31,01 32,69 34,07 35,31 36,74

В % към миналата година 4,3 5,2 3,4 4,3 3,7 5,4 4,2 3,6 4

В % към миналата година, реално 1,7 1,9 0,9 -0,5 1 1,3 1,1 1,2 1,9

Обществено управление, образование, 

възпитание, здравеопазване и социални 

дейности, номинално, милиарди евро 49,38 50,26 51,62 53,71 55,93 57,64 59,65 61,68 62,98

В % към миналата година 2,9 1,8 2,7 4 4,1 3,1 3,5 3,4 2,1

В % към миналата година, реално 0,4 0,1 0,4 0,7 1,6 1,2 0,8 0,6 0,3  
 

На годишна основа ковид-епидемията не оказа съществено влияние върху инфлацията 

в Австрия, въпреки същественото моментно колебание на цените на отделни продукти и 

услуги в рамките на годината в резултат на променената и променяща се в зависимост 

от карантинните мерки потребителско търсене. В крайна сметка инфлацията за 2020 г. 

беше 1,4%, прогнозата за 2021 г. е 2,2%, а за 2022 – 2,0%. 

 

 



Инфлация            Развитие на цените   Промяна на     Хармонизиран  

  Индекс 1995 =100   базовата инфлация          индекс на потреб. 

                                                         в %                цени 

 
1995 2,2   100,0   ---      1,7 

 

2017  2,1    148,3    2,2       2,2 

2018  2,0    151,2    1,9       2,1 

2019  1,5    153,5    1,6       1,5 

2020  1,4    155,6    2,0       1,4 

2021  2,2    159,1    2,0       2,3 

2022  2,0    162,3    2,1       2,1 

 
Забележка: Данните за 2021 и 2022 са прогнозни. 
Източник: Statistik AUSTRIA, WIFO 

 

 

 

 

АВСТРИЯ в сравнение с останалите страни: промяна на БВП към предишната 

година в проценти 

 

 
 

 

 

 



Природни ресурси: 

 

Австрия се смята за една от най-богатите нации в света. Икономическият й просперитет 

се дължи на няколко фактора, най-вече на използването на природните ресурси, които 

включват обработваема земя (силно селско стопанство), красивата природа (туризъм) и 

полезните изкопаеми (индустрия). 

Обработваема земя 

Информацията, публикувана на уебсайта на „Икономика на търговията“, показва, че 

през 2015 г. обработваемата земя представлява 16,31% от общата площ на земята в 

Австрия. Основните култури, отглеждани в Австрия, включват пшеница, ръж и плодове. 

Най-продуктивните земеделски земи в Австрия са разположени в източния край на 

страната. Преди Втората световна война селското стопанство е важен компонент на 

австрийската икономика, но след войната значението на сектора намалява. Въпреки 

спада в относителния принос на селското стопанство към австрийската икономика 

(което се дължи не на спад в абсолютен размер, а на ръста на индустрията), 

работещите в сектора все още имат значително влияние в страната.  

Захарно цвекло 

Захарните цвекло са едни от най-важните култури в Австрия. Оценките на австрийското 

правителство сочат, че през 2016 г. в страната са произведени повече от 3,5 милиона 

тона захарно цвекло. Според оценки на австрийското министерство на труда, в Австрия 

има близо 6 500 земеделски производители. Около 174 квадратни мили австрийска земя 

е посветена на отглеждането на захарно цвекло. 

Зърнени храни 

Данни от австрийското правителство сочат, че през 2016 г. австрийските производители 

на зърнени култури са произвели близо 5,7 милиона тона зърнени култури.  

Гори 

Горите покриват повече от 46, 85% от общата площ на страната. Горското покритие на 

Австрия постепенно се е увеличило от 2004 г., когато е било приблизително 46, 6%. 

Огромната площ, покрита с гори в Австрия, се дължи на вековната култивация. 

Австрийското правителство въведе системи за управление на горите, които отчитат 

някои фактори, особено естествения цикъл на растежа на горите. Най-често срещаният 

сорт дървета е иглолистната. Близо 50 000 души са заети в горския сектор на Австрия. 

Риба 



Въпреки че Австрия е държава без излаз на море, тя има значителни рибни ресурси в 

своите реки и езера. Една от основните риболовни зони в Австрия е река Гейл, която е 

дом на различни видове пъстърва като дъгова пъстърва и кафява пъстърва. Реката е 

особено популярна сред любителите на риболова. Други реки в Австрия, където 

риболовът е общ, включват река Steyr, река Salza и река Walster. Риболовът също е 

често срещано явление в езерото Ецлзее и най-често срещаното разнообразие от риби в 

езерото е алпийската сьомга. 

Полезни изкопаеми 

В Австрия има доста разнообразен набор от минерали, но много малко от тях са от 

значение извън страната. Изключение е магнезитът, който се използва за производство 

на огнеупорни материали и отчасти за производство от неметален магнезий. Магнезитът 

се добива в Щирските, Каринтийските и Тиролските Алпи. В страната има също 

находища на желязна руда и лигнит. 

Енергийните минерали са много малко. Това са много скромни находища на нефт (23 

милиона тона) и природен газ (20 милиарда кубически метра) в Долна и отчасти в 

Горна Австрия. Дори при австрийския мащаб на производство тези резерви се очаква да 

бъдат изчерпани в рамките на две десетилетия. Запасите от кафяви въглища са малко 

по-големи (в Щирия, Горна Австрия и Бургенланд), но те са с ниско качество. 

Сравнително висококачествени железни руди с високо съдържание на метал, се 

намират в Щирия (Ерцберг) и малко в Каринтия (Хютенберг). Руди от цветни метали се 

срещат в малки количества: оловно-цинкови в Каринтия (Блейберг) и медни в Тирол 

(Митерберг). От химическите суровини от практическо значение е само обикновената 

сол (в Залцкамергут), а от други минерали - графит и фелдшпат. 

Значението на минната индустрия за икономиката на Австрия постоянно намалява след 

Втората световна война. Въпреки намаляващото си значение, в нея работят близо 7000 

души.  

Вятър 

Поради местоположението си, вятърът е един от най-важните природни ресурси на 

Австрия, като се използва за производство на електричество. Страната се смята за един 

от най-големите производители на вятърна енергия в света. 

 

 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

Австрия е член на ЕС, активен  участник в ООН, ОССЕ, ОИСР, СТО, Съвета на Европа и 

други международни организации. В качеството си на ротационен председател на ОССЕ 

през 2017 г. Виена положи усилия за укрепване на мерките по възстановяване на 

доверието, включително в кризисни региони, както и за борбата с радикализма. 

Австрия е посредник при решаване на международни кризи, спорове и място за 

провеждане на диалог. Виена е едно от основните седалища на ООН и други 

международни организации. 

 

 



 

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  

 

87% от инвестициите в Австрия са частни инвестиции, които са особено силно 

засегнати от настоящата криза. Насърчаването на частни инвестиции създава много по -

силен ефект на лоста върху икономическото развитие, отколкото увеличените публични 

инвестиции. 

 

Инвестициите в интелектуална собственост придобиват все по -голямо значение и през 

2020 г. достигат рекордно ниво от 22,2% от общите инвестиции в капиталови стоки в 

Австрия. 

 

Коронната криза доведе до масивен спад на частните инвестиции в Австрия през 2020 

г. Инвестиционната премия се доказа като стабилизиращ инструмент за компаниите и 

тяхното местоположение. Инвестициите увеличават производителността, осигуряват 

работни места и са важен двигател на растежа. Следователно допълнителните 

инвестиционни стимули гарантират устойчиво завръщане на австрийската икономика. 

 

Спадът на инвестициите през 2020 г. се дължи почти изцяло на спада на частните 

инвестиции. Частните инвестиции са и винаги са били по -високи в Австрия от тези в 

публичния сектор. Дори ако инвестициите в % от БВП в Австрия по принцип са 

намалели от 1960 г., спадът на частните брутни инвестиции е по -слабо изразен от този 

на държавните инвестиции. Между 2017 и 2022 г. частните инвестиции представляват 

средно 87% от инвестиционния процент на Австрия, а публичните инвестиции само 

13%. Подобрените рамкови условия за частни инвестиции създават много по -силен 

ефект на лоста върху икономическото развитие, отколкото увеличените публични 
инвестиции. По този начин инвестициите в Австрия могат да бъдат увеличени дори по време на 
кризата. 
 
По отношение на инвестиционния бонус, бизнес тестът на WIFO от октомври 2020 г. 

показа, че около 57% от 1403 -те анкетирани компании използват инвестиционния 

бонус. От тях 60% съобщават, че инвестиционната премия е повлияла на техните 

инвестиционни планове, а 23% заявяват, че дори са увеличили инвестициите си в 

резултат на това. 



 
 

По данни на ОИСР от 15 април 2021 г. ковид пандемията доведе до глобален спад на 

преките чуждестранни инвестиции (Foreign Direct Investments – FDI) през 2020 г. в 

глобален мащаб с 38% спрямо 2019 г., като възлезе на 846 милиарда щатски долара. 

Това е най-ниското им равнище от 2005 г. насам. Направените в страните на ОИСР ПЧИ 

намаляха с 51%, докато направените от тях ПЧИ намаляха с 48% до исторически ниски 

равнища. 

 

Направените в Австрия ПЧИ през 2019 г. са били 1 милиард щатски долара, а през 2020 

г. отливът им е бил 17 милиарда долара. 

 

На свой ред направените от Австрия ПЧИ през 2020 г. са - 3 милиарда щатски долара, 

докато през 2019 г. възлизат на 11 милиарда щатски долара, т.е. през 2020 г. страната 

е изтеглила от направените през предишните години ПЧИ 3 милиарда щатски долара. 

 

Около 33% от австрийската икономическа дейност зависи от чуждестранните пазари, 

което я поставя на същото равнище като Белгия и Дания.  

 

 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

 

Австрийската износна икономика страда от пандемията Covid-19. Австрийската външна 

търговия обаче вече намаляваше преди блокирането в Европа през март. 

Според предварителните резултати на Статистика Австрия за 2020 г. вносът е намалял с 

8,6% в сравнение с предходната година. Те възлизат на 144,2 милиарда евро. Износът 

е спаднал със 7,5% до 141,9 млрд. Евро. Търговският дефицит е спаднал до 2,3 млрд. 

Евро в сравнение със същия период на миналата година е значително по-нисък. 



Износът за чужбина е спаднал с 12,3% повече от този за Европа (6,2%). В рамките на 

Европа износът за ЕС е намалял с 6,5%, за останалата част от Европа с 8,0% и за EFTA 

само с 0,6%. Тук от особено значение е големият износ на лекарствени продукти, 

съдържащи хормони, за Швейцария. 

Експортната икономика трябва да може да расте отново през 2021 г. Пред кризисното 

ниво обаче е малко вероятно да бъде достигнато до 2022 г. 

 

Хранителната промишленост е един от най-големите сектори в Австрия. Приблизително 

200 компании с техните 27 000 директни служители генерират годишен обем на 

производство от над 9 милиарда евро. Около 7,9 милиарда евро от тях се изнасят в над 

180 страни. Продуктите на хранително-вкусовата промишленост съставляват над 60% 

от общия селскостопански износ и по този начин остават определящ двигател за износ 

„Made in Austria“. През 2020 г. със своите експортни показатели индустрията допринесе 

значително за първото леко положително селскостопанско външнотърговско салдо на 

Австрия с +11 милиона евро. 

Износът остава централен стълб за хранителната индустрия: две от три храни отиват в 

чужбина. По този начин австрийската хранителна индустрия създава работни места и 

добавена стойност в Австрия и допринася за просперитета на нашата страна. 

Докато общият износ на Австрия е спаднал значително със 7,5% през 2020 г., целият 

селскостопански сектор е успял да увеличи износа с 3,9% (+ 474 млн. евро) до 12,8 

млрд. леко положително външнотърговско салдо от 11 милиона евро за първи път.  

Решаващият фактор за това леко положително външнотърговско салдо беше фактът, че 

бяха внесени 1,4% по-малко селскостопански продукти, тъй като нямаше търсене 

например от туризма. В същото време 4,5% повече селскостопански продукти са 

доставени в чужбина. Това развитие намали традиционно отрицателното 

външнотърговско салдо за селскостопански стоки с 305 милиона евро до минус 1. 911 

милиона евро. През същия период местната хранителна промишленост увеличи износа 

си с 3,5% (= 148 милиона евро) до плюс 1.922 милиона евро и допълнително разшири 

традиционно положителното си външнотърговско салдо. С други думи: миналата година 

отново се изнася повече преработена храна, отколкото внася. В резултат на това 

развитието доведе до леко положително външнотърговско салдо за целия 

селскостопански сектор в размер на 11 милиона евро. 

ЕС остава най-важният пазар за австрийската храна: Около 67% от износа на храни 

отива в ЕС (5,3 милиарда. eвро; + 4.7% в сравнение с 2019 г.), около 33% в трети 

страни (2.6 млрд. eвро; + 1.1%). 

След Германия (2,7 милиарда евро; + 4,4%) са САЩ (1,1 милиарда евро; + 5,1%), 

Италия (502 милиона евро; + 0,8%) и Швейцария (313 милиона евро; + 9,1%) сред 

водещите страни по износ . Местните напитки (енергийни напитки, студен чай и 

лимонади), млечни продукти като сирене, сладкарски изделия и тестени изделия, както 

и голям брой полуфабрикати остават бестселъри „Произведено в Австрия“. 

 

Основни страни партньори при износ – Германия, САЩ, Италия, Швейцария, Франция  

Основни страни партньори при внос – Германия, Италия, Китай, САЩ, Чехия, 

Швейцария 

 



 

 

 

 

 

 

Външна търговия по сектори  

 

Външна търговия по сектори  Внос 2020 Износ 2020 

Преработени стоки  22.943.421 28.730.822 

Машиностроене и превозни средства 50.449.961 54.397.798 

Други готови стоки 21.826.017 16.018.538 

Други стоки 2.532.553 2.145.341 

Храна и живи животни 10.161.304 8.835.568 

Напитки и тютюн 1.009.637 2.897.408 

Суровини (с изключение на храни и горива) 5.817.597 4.276.434 

Смазочни материали за минерални горива 8.257.965 2.810.158 

Животински и растителни масла, мазнини 471.848 272.385 

Химически продукти 20.950.913 22.181.992 

 

 

Външна търговия по групи страни  

 

Държава 

ВНОС 2020 

в % 

ИЗНОС 2020 

в % 

ОИСР 81 85 

ЕС-27 68,4 67,5 

ЦИЕ 16,5 19,1 

Азия 14,3 8,8 

Америка 4,7 9 

НАФТА 4,1 8,1 

Африка 1 1,2 

Австралия, Океания 0,1 0,8 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

 

Търговия 

 

Външна търговия на Австрия с България в 1.000евро 

  ВНОС ИЗНОС 

[(V).vorläufig временно (E).endgültig 

финално] 

Януари-

Декември 

2019 

финално 

Януари-

Декември 

2020 

временно 

Януари-

Декември 

2019 

финално 

Януари-

Декември 

2020 

временно 

Храна и живи животни 28.067 21.806 53.912 52.035 

Напитки и тютюн 1.454 1.756 4.357 3.905 

Суровини (с изключение на храни и горива) 15.146 16.243 20.514 16.753 

Смазочни материали за минерални горива 245 221 3.414 2.908 

Животински и растителни масла, мазнини 1.561 1.568 252 128 

Химически продукти 24.631 44.686 139.979 122.847 

Преработени стоки 67.195 65.148 159.584 163.245 

Машиностроене и превозни средства 189.928 175.905 302.301 263.695 

Други готови стоки 201.295 172.888 127.599 109.238 

Други стоки 68 182 1.159 2.168 

ОБЩО 529.588 500.403 813.071 736.924 

 

 

 

Инвестиции в България 

Общо: Според Австрийската народна банка нивото на австрийските преки инвестиции 

през 2020 г. е 2,603 млрд. eвро, което прави Австрия вторият по големина 

чуждестранен инвеститор в България. Две трети от клоновете изобщо не са били 

засегнати или са били леко засегнати от кризата с Covid. Австрийският износ на стоки 

за България е намалял с 9,4% до 737 милиона евро в сравнение с предходната година, 

а вносът от България с 5,5% до 500 милиона евро. България беше 28 -ият най -важен 

търговски партньор на Австрия за износ и 37 -и за внос през 2020 г. 

По сектори: 

 

Водещи инвеститори: Telekom Austria Group, Kronospan, EVN, OMV, Reifeisen bank, 

Wienerberger, Palfinger  

 

 



 

 

 

 

 

Туризъм 

Общи приходи от туризъм 

През календарната 2020 година в австрийските места за настаняване са регистрирани 

97,88 милиона нощувки, което съответства на намаление от 54,83 милиона или 35,9% 

(2019: 152,71 милиона нощувки). 

Затварянето на компании, свързани с COVID 19, международните ограничения за 

пътуване и карантинните разпоредби имаха голямо влияние върху туризма в Австрия. 

След пика на нощувките от над 150 милиона през 2019 г., броят на нощувките през 

годината на корона 2020 падна до малко под 98 милиона, до нивото от началото на 

1970 година. 

Нощувките на гости от Германия, най -важният пазар, спаднаха с 32,1% до 38,51 

милиона през 2020 г. Гостите от Холандия останаха с 28,4% по -малко, тези от 

Швейцария и Лихтенщайн с 36,2% по -малко. Нощувките на местни гости спаднаха с 

20,8% до 31,63 милиона. 

Общият значителен спад беше много различен в отделните федерални провинции. 

Докато федералните провинции, които традиционно се характеризират с местни гости, 

като Каринтия (-17,1%), Щирия (-24,5%) и Бургенланд (-27,2%), отчитат сравнително 

ниски загуби от нощувки, броят на нощувките в столицата Виена е намалял със 74,0%. 

Само в Каринтия се наблюдава положително развитие спрямо предходната година, 

увеличение от 5,4% при нощувките от местни гости. Във федералните провинции с най-

силен туризъм, Тирол (-33,4%) и Залцбург (-32,3%), са регистрирани около една трета 

по-малко нощувки, отколкото през рекордната 2019 година. 

 

Водещи партньори в областта на туризма – Германия, Нидерландия, Швейцария, 

Лихтенщайн, Италия  

Туристи от Австрия, посетили България през 2020г – 58 120 общо, 6 643 с цел почивка 

и екскурзия  

Български туристи, посетили Австрия през 2020г – 41 143 общо, 10 634 с цел почивка и 

екскурзия  

 

 

ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

Важни институции: 

Водещи търговско-промишлени палати, стопански камари и браншови организации: 

Правно-нормативни източници: 

www.bmdw.gv.at – Федерално министерство на дигитализацията и икономиката  

www.wko.at – Австрийска търговска камара  

www.advantageaustria.org – Българо-Австрийска търговска камара 

www.messen-austria.at– Панаири и изложения 

www.statistik.at – Статистическа служба на Австрия 

www.oenb.at –  Австрийска национална банка 

http://www.bmdw.gv.at/
http://www.advantageaustria.org/
http://www.statistik.at/
http://www.oenb.at/


investinaustria.at – Агенция за инвестиции и бизнес в Австрия 

www.migration.gv.at – Официален портал на федералната администрация по въпросите и 

условията за работа и живот в Австрия 

www.aba.sg – Асоциация на австрийския бизнес 

www.austriatourism.com  – Портал за австрийски туризъм 
 

 

 

КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 

 

Посолство на Република България във Виена 
Schwindgasse 8, 1040 Wien 
Тел.: + 43 1 505 31 13 
Факс: +43 1 505 14 23 
e-mail: Embassy.Vienna@mfa.bg 

 

Постоянно Представителство на България за ООН, ОССЕ и други международни 
организации 
Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien 
Тел.: + 43 1 585 66 03 
Факс: +43 1 585 20 01 
e-mail: bg.mission@bulgvert.at 

 

Служба търговско-икономически връзки 

Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien 
Тел.: + 43 1 581 3226    
e-mail: d.stoyanova@mi.government.bg 
            e.abadjiev@mi.government.bg  
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