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Резюме: Австрия е една от най-богати-
те и стабилни страни в Европа. Тя е явява 
един от традиционните и важни търговски 
и икономически партньори на България. Из-
следването представя и анализира основни-
те тенденции във външната търговия на Ав-
стрия като цяло и конкретно – в търговията 
й с България за периода 2004-2018 г. от глед-

на точка на динамиката на търговските по-
тоци, мястото на всяка от двете държави в 
стокообмена на другата и условията на тър-
говия. Оценени са връзките между наблю-
даваните тенденции и е направен опит да се 
открият причините за тях.

Ключови думи: България, Австрия, 
търговия, внос, износ

Abstract: Austria is one of the wealthiest 
and most stable countries in Europe. The coun-
try is one of the traditional and important trade 
and economic partners of Bulgaria. The study 
presents and analyzes the main trends in Aus-
tria’s foreign trade in general and in particular – 
in the country’s trade with Bulgaria for the peri-

od 2004-2018 in terms of trade flows dynamics, 
the place of the two countries in the trade of the 
other and the terms of trade. The paper assesses 
the relations between the observed tendencies in 
search of the reasons behind them.

Keywords: Bulgaria, Austria, trade, im-
ports, exports
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Въведение
Като изразител на външния сектор на да-

дена икономика външнотърговският стоко-
обмен е показателен за нейната отвореност, 
за участието й в международното разпреде-
ление на труда, международната й търговска 
специализация и конкурентоспособност. 

Задълбочаването и разширяването на 
външнотърговските отношения могат да бъ-
дат едновременно ключов фактор за открива-
не на различни перспективи пред българската 
икономика и катализатор за нейното развитие. 
Българската икономика е една от най-отворе-
ните, като само за последните седем години 
показателят за отвореност на търговията е на-
раснал от 56 на 69%. Отвореността би трябва-
ло да съдейства за повишаване на конкурен-
тоспособността, но българските компании 
трудно съумяват да устоят на конкуренцията 
на Единния пазар, което допълнително забавя 
сближаването (Бобева, 2017, с. 22). Периодът 
след приемането на централноевропейските 
държави в ЕС се характеризира със значител-
на регионална конкуренция между тях, което 
се отразява негативно върху търговията им с 
нашата страна. След присъединяването Бъл-
гария възстановява сравнително бързо тър-
говските си отношения с държавите от ЕС 
(Панушев, 2017а, с. 66). 

Австрия е сред най-богатите и стабил-
ни страни в Европа. Отличава се с висок 
стандарт на живот и социалноориентирана 
пазарна икономика. По данни от 2018 г. тя 
заема 27-мо място в света от гледна точка на 
номиналния БВП на човек от населението. 

Страната е един от традиционните и ва-
жни търговски и икономически партньори 
на България. Началото на външнотъргов-
ските отношения между двете страни е по-
ставено още през първите години след въз-
становяването на българската държавност 
през 1878 г. След 1990 г. в България започват 
да работят редица австрийски фирми, които 
инвестират в области като енергетика, фи-
нанси, машиностроене, търговия и др. До 
ден днешен Австрия има дейно участие в 
търговския обмен на страната ни. 

Изследването представя и анализира ос-
новните тенденции във външната търговия 

на Австрия като цяло и конкретно в търго-
вията на страната с България от гледна точка 
на динамиката на търговските потоци, място-
то на всяка от двете държави в стокообмена 
на другата и условията на търговия. Оценени 
са връзките между наблюдаваните тенден-
ции в опит да се намерят причините за тях. 
Наред с това се търси отговор на въпроса 
какво влияние оказват външните шокове и 
особено глобалната финансова криза от 2008 
г. върху двустранните външнотърговски по-
тоци, тъй като съществуват предположения, 
че е възможно кризата на продължи да тлее 
десетилетия с наличие на съответни колапси 
и съживявания като израз на краткосрочната 
и средносрочната икономическа цикличност 
(Бянова, 2018, с. 138).

Времевият обхват на изследването е 
2004 – 2018 г. Периодът е избран, от една 
страна, за да е налице достатъчно дълъг 
времеви ред за извеждането на определени 
заключения, а от друга – за да може да се 
оцени въздействието върху двустранните 
отношения на присъединяването на Бълга-
рия към ЕС, глобалната финансова криза 
и дълговата криза в Еврозоната от края на 
2009 г. В рамките на изследването са из-
ползвани собствени изчисления на базата 
на данни от Световната банка (WB, World 
development indicators) и Международния 
търговски център (ITC, Trademap).

Основни тенденции в икономическо-
то развитие на Австрия

Икономически растеж
През периода 2004-2008 г. се наблюдава 

видим растеж на австрийската икономика 
(Фиг. 1). През 2008 г. в номинално израже-
ние тя достига 430 млрд. USD, което е с око-
ло 130 млрд. USD повече в сравнение с на-
чалото на изследвания период. Глобалната 
финансова криза има ясно изразено негатив-
но отражение – в края на 2008 и началото на 
2009 г. започва значителен спад в стойности-
те на БВП, като през 2010 г. размерът му се 
свива до 391 млрд. USD. След кратко покач-
ване през 2012 г. стойностите на БВП отново 
се понижават до 409 425 млрд. USD. Следва 
още една вълна на растеж и спад, като през 
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2015 г. той се намалява още повече, дости-
гайки 381 млрд. USD. В края на периода се 
наблюдава тенденция към нарастване и през 
2018 г. размерът на австрийската икономика 
достига до връхната си точка за изследвания 
период – 455 млрд. USD.

Може да се направи изводът, че въпреки 
спадовете през 2010, 2012 и 2015 г. като цяло 
икономиката на Австрия бележи тенденция 
към растеж – през периода 2004 – 2018 г. той 
е около 1.5 пъти.

Отвореност на икономиката
Традиционен индикатор, който се из-

ползва при анализа на външната търговия, 
е „отвореността на икономиката“ (Кругман, 
Обстфелд и Мелиц, 2013; Съботинова, 2015). 
Той представлява отношението на външната 
търговия към БВП и служи като показател за 
равнището на интегрираност на икономика-
та на дадена държава в световната, т.е. като 
измерител на степента на международното й 
свързване (Appleyard and Field, 2014; Соти-
рова и Иванова, 2015). Чрез изследване на 
степента на отвореност на националната ико-
номика се оценява нейното участие в между-
народното разделение на труда, интеграция-
та й в световното стопанство, зависимостта й 
от процесите в глобалната икономика (Савов, 
1995; Appleyard and Field, 2014).

През периода 2004 – 2018 г. в Австрия 
съотношението външнотърговски стокооб-
мен към БВП (Фиг. 1) постоянно е над 73%, 
което свидетелства за висока степен на отво-
реност на икономиката на страната. Изклю-
чение прави 2009 г., когато стойността спада 
до 66.9%. Две години по-късно – през 2011 
г., тя достига връхната си точка от 81.6%.

Почти идентичен е трендът на отворе-
ността на икономиката, изчислена спрямо 
износа. През периода 2004 – 2018 г. съот-
ношението износ към БВП постоянно е над 
36.6%. Изключение прави 2009 г., когато 
стойността на отвореност достига своя ми-
нимум – 32.8%. Най-високата стойност е 
през 2007 г. – 40.3%. 

Австрийската икономика става все 
по-отворена – и по показателя външнотър-
говска квота, и по износна квота, като и в 

двата случая е нараснала около 1.1 пъти. 
Фиксираният валутнокурсов режим също 
може да се разглежда като един от фактори-
те, допринасящи за по-голямата отвореност 
на икономиката (вж. Спасова, 2018, с. 29).

Тенденции във външната търговия на 
Австрия

Външната търговия на Австрия е ос-
новният двигател за развитието на страна-
та. Най-важните търговски партньори на 
Австрия са Германия, САЩ, Италия, Швей-
цария и Франция. Близостта на Австрия до 
държавите от Централна и Източна Евро-
па (като България) е ключов фактор за на-
растващото значение на търговията и иконо-
мическите отношения с тези страни. Делът 
на австрийския износ в тези региони през 
2018 г. достига 18.9%.

От 2004 до 2008 г. в динамиката на об-
щата търговия на Австрия (Фиг. 2) се отчита 
осезаемо увеличение. През 2008 г. тя дости-
га до 347 млрд. USD, което е със 125 млрд. 
USD повече в сравнение с началото на из-
следвания период. В края на 2008 г. започва 
значителен спад в стойностите в резултат от 
световната финансова криза, като през 2009 
г. размерът на външната търговия намалява 
до 267 млрд. USD. След кратко покачване 
през 2012 г. тя отново бележи спад в стой-
ността си до 328 млрд. USD. Следва още 
една вълна на повишаване и спад, като през 
2015 г. общият обем на търговията се свива 
до 293 млрд. USD. В края на периода се на-
блюдава тенденция към покачване на стой-
ностите и през 2018 г. размерът на общата 
търговия достига до своя пик за разглежда-
ния период – 361 млрд. USD.

През периода 2004-2018 г. се наблюда-
ва съвсем лек превес на вноса над износа 
(Фиг. 2). От 2004 до 2008 г. и при износа, 
и при вноса има осезаемо увеличение, като 
през 2008 г. те достигат съответно 172 млрд. 
и 175 млрд. USD. В края на 2008 г. започва 
спад, като през 2009 г. обемите се свиват до 
131 млрд. USD за износа и 136 млрд. USD 
за вноса. След кратко покачване през 2012 
г. стойностите им отново намаляват – 158 
млрд. USD при износа и 169 млрд. USD при 
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Фигура 1. Размер и отвореност на икономиката на Австрия (млрд. USD)
Източник. Собствени изчисления по данни от World Development Indicators 

Фигура 2. Динамика на търговията на Австрия (млрд. USD)
Източник. Собствени изчисления по данни от ITC - TradeMap Trade statistics. 

 
 

Фигура 3. Нетен износ (млн. USD)
Източник. Собствени изчисления по данни от ITC - TradeMap Trade statistics.



62
ГОДИШНИК „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ,  ДЕП. „ИКОНОМИКА“,  2020

вноса. През 2015-2016 г. следва още една 
вълна на повишаване и спад, след което 
се наблюдава тенденция към растеж. През 
2018 г. стойностите на двата показателя дос-
тигат връхните си точки - 176 млрд. USD за 
износа и 184 млрд. USD за вноса.

Във връзка с баланса по текущата смет-
ка (Фиг. 3) е редно да се спомене, че с из-
ключение на 2007 г., когато е с положителна 
стойност от 533 млн. USD, през целия пе-
риод 2004 – 2018 г. той е отрицателен, като 
най-ниската стойност е регистрирана през 
2011 г. – 13 млрд. USD. Негативните стой-
ности се дължат на факта, че през разглеж-
дания период вносът превишава износа.

Изводът е, че въпреки спадовете през 
отделни години (2009, 2012 и 2015) като 
цяло през периода 2004 – 2018 г. външната 
търговия на Австрия е нараснала около 1.6 
пъти, като страната е внасяла повече, откол-
кото е изнасяла.

Външнотърговски отношения между 
Австрия и България

Двустранен външнотърговски режим
След присъединяването на Австрия 

(01.01.1995 г.) и на България (01.01.2007 г.) 
към ЕС те стават равноправни участници в 
Единния вътрешен пазар без граници. Той 
е двигател за изграждането на по-силна и 
по-справедлива икономика на ЕС, предос-
тавяйки възможност на хората, стоките, ус-
лугите и капиталите да се движат свободно. 

Двете страни осъществяват свободен 
търговски обмен помежду си без заплаща-
не на мита, дискриминационни такси или 
квоти за внос, защото като инструменти за 
регулиране на взаимната им търговия при-
лагат Общата митническа тарифа и Общата 
търговска политика на ЕС. 

Регистрираните по ДДС търговци по-
дават VIES декларация, за да се осигури 
правилното отчитане и заплащане на ДДС в 
рамките на съюза. ДДС за доставка на сто-
ките не се начислява и се плаща на граница-
та, а се прилага правилото за „самоначисля-
ване“ на данък при съответна за страната му 
ставка - и за Австрия, и за България стан-
дартната ставка е 20%.

Фирмите, осъществяващи вътрешно-
общностни транзакции над определен обем, 
са задължени да подават декларации по 
системата Интрастат – система за събиране 
на статистическа информация за вътреш-
нообщностната търговия със стоки между 
държави – членки на ЕС, която заменя мит-
ническите декларации. 

С изключение на действащия в ЕС тър-
говски режим между Австрия и България 
няма спогодби за преференциална търговия, 
но са сключени следните спогодби за съ-
трудничество (МИ, 2020):

- Спогодба между Народна република 
България и Република Австрия за научно и 
техническо сътрудничество, подписана във 
Виена, 17.04.1969 г.;

- Спогодба за сътрудничество в облас-
тта на туризма между правителството на 
Народна Република България и Австрийско-
то федерално правителство, подписана във 
Виена, 22.02.1972 г.; 

- Спогодба между правителството на 
Република България и Австрийското фе-
дерално правителство за икономическо, 
индустриално, техническо и технологич-
но сътрудничество, подписана във Виена, 
02.06.1995 г.; 

- Договор между Република България и 
Република Австрия за взаимно насърчаване 
и защита на инвестициите, 01.11.1997 г.;

- Спогодба между Република България 
и Република Австрия за избягване на двой-
ното данъчно облагане на доходите и иму-
ществото, 03.02.2011 г.

Тенденции в двустранния стокообмен
През периода 2004-2008 г. общият сто-

кообмен между Австрия и България (Фиг. 4) 
нараства 2.4 пъти и през 2008 г. той дости-
га максималната си стойност от 1784 млн. 
USD. В края на същата година започва зна-
чителен спад и през 2009 г. размерът му се 
свива до 1152 млн. USD. След кратко покач-
ване през 2012 г. стокообменът отново беле-
жи понижение – 1283 млн. USD. Следва още 
една вълна на повишаване и спад, като през 
2015 г. той намалява до 1161 млн. USD. След 
това се наблюдава тенденция към покачва-
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не на стойностите и през 2018 г. се отчита 
вторият най-голям общ стокообмен за целия 
изследван период – 1478 млн. USD.

През периода 2004 – 2018 г. износът от 
Австрия за България преобладава в пъти над 
вноса от България. От 2004 до 2008 г. и при 
износа, и при вноса се наблюдава увеличе-
ние, но при износа то е по-силно изразено 
– той нараства около 2.7 пъти. През 2008 г. 
износът достига пика си от 1322 млн. USD 
– с 286.2% повече от вноса през същата го-
дина. След 2008 г. започва спад в стойността 
на износа и през 2010 г. размерът му се сви-
ва до 796 млн. USD. След кратко покачване 
през 2012 г. той отново бележи намаление 
– 803 млн. USD.

Следва още една лека вълна на пови-
шение и през 2015-2016 г. отново настъпва 
спад. После се отчита тенденция към покач-
ване и през 2018 г. износът достига 867 млн. 
USD. Общо през периода 2004 – 2018 г. из-
носът от Австрия за България се е увеличил 
около 1.8 пъти.

Що се отнася до вноса от България, при 
него се наблюдава постоянна тенденция към 
покачване през целия изследван период. 
През 2009, 2012 и 2015 г. има леки спадове в 
стойностите, но като цяло той нараства около 
2.4 пъти и през 2018 г. вече е 611 млн. USD.

През 2004-2008 г. търговското салдо 
се повишава около 3.7 пъти и през 2008 г. 
достига връхната си точка от 860 млн. USD. 
През следващите години обаче се наблюда-
ва тенденция към понижаване на стойност-

та му, която може да се обясни с това, че 
салдото се влияе пряко от разликата между 
износа за България и вноса от България. 
През 2017 г. то достига най-ниската си точка 
– 184 млн. USD.

Изводът е, че въпреки спадовете през 
2009-2010, 2012 и 2015 г. като цяло в търго-
вията на Австрия с България се наблюдава 
тенденция към нарастване. През разглеж-
дания период стокообменът се увеличава 
2 пъти, като Австрия е изнасяла повече за 
България, отколкото е внасяла от нея. До-
като във времето преди кризата дефицитът 
на текущата сметка на платежния баланс е 
една от причините за нарастване на макро-
икономическия дисбаланс, то в посткризис-
ния период спадът в износа и вноса на Бъл-
гария е причина за стопяването на дефицита 
на текущата сметка на платежния баланс 
(Христова-Балканска, 2017, с. 130).

Mястото на България като търговски 
партньор на Австрия

Делът на България в общата търговия 
на Австрия (Фиг. 5) нараства с 0.18% до 
2008 г., когато е отбелязан и най-големият 
му размер – 0.51%. След това до края на 
изследвания период се наблюдава пониже-
ние, особено през 2012-2013 г., когато спада 
до 0.39%. През 2018 г. България има дял от 
0.41% в общата търговия на Австрия. Като 
цяло през периода 2004 – 2018 г. делът на 
България в общата търговия на Австрия на-
раства с 0.08%.

Фигура 4. Двустранна търговия (млн. USD)
Източник. Собствени изчисления по данни от ITC - TradeMap Trade statistics.
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Фигура 5. Място на България в търговските отношения на Австрия (%)
Източник. Собствени изчисления по данни от ITC - TradeMap Trade statistics.

Фигура 6. Място на Австрия в търговските отношения на България (%)
Източник. Собствени изчисления по данни от ITC - TradeMap Trade statistics.

Фигура 7. Съотношение на износа към вноса (%)
Източник. Собствени изчисления по данни от ITC - TradeMap Trade statistics.
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През 2004 – 2018 г. делът на България 
в износа на Австрия е по-голям от този във 
вноса. От 2004 до 2008 г. износът се увели-
чава с 0.33% и през 2008 г. достига пика си 
от 0.77%. След това до края на наблюдава-
ния период делът на България в износа бе-
лежи тенденция към понижение, като през 
2018 г. е 0.49%. Като цяло през 2004 – 2018 
г. делът на България в износа на Австрия се 
покачва с 0.05%.

Що се отнася до дела на България във 
вноса на Австрия, при него се наблюдава 
постоянна тенденция към увеличение през 
целия изследван период и през 2017 г. той 
достига връхната си точка – 0.35%. През 
2007, 2009, 2012 и 2015 г. има леки спадове 
в стойностите, но общо през разглеждания 
период делът на вноса нараства с 0.10%.

Представеният анализ води до заключе-
нието, че през периода 2004 – 2018 г. делът 
на България в общата търговия на Австрия 
нараства с 1.2 процентни пункта. Общата 
промяна на делa във вноса (1.5 процентни 
пункта) е по-осезаема, отколкото тази в из-
носа – 1.1 процентни пункта. Като цяло през 
разглеждания период делът на България в 
износа на Австрия е по-голям, отколкото 
във вноса, т.е. Австрия е изнасяла повече за 
България, отколкото е внасяла от нея.

Mястото на Австрия като търговски 
партньор на България

През 2004 – 2018 г. делът на Австрия 
в общата търговия на България (Фиг. 6) се 
понижава. От 2004 до 2007 г. той намалява 
с 0.33% и през 2007 г. е 2.68%. След крат-
ко нарастване през 2008 г. той бележи вто-
рата си по големина стойност – 3%. Оттук 
нататък този дял само намалява и в края на 
периода достига най-ниската си величина – 
2.07%. Като цяло през разглеждания период 
делът на Австрия в общата търговия на Бъл-
гария намалява с 0.94%.

През разглеждания период делът на 
Австрия във вноса на България е по-голям, 
отколкото в износа. От 2004 до 2006 г. той 
видимо намалява и през 2006 г. е 3.01%. 
Следва период на възход и през 2008 г. той 
достига максималната си стойност от 3.57%. 
Оттогава до края на разглеждания период се 

наблюдава тенденция към понижение, като 
най-ниската стойност е отчетена през 2017 
г. – 2.26%. Като цяло през периода 2004 – 
2018 г. делът на Австрия във вноса на Бъл-
гария намалява с 1.06%.

И при дела в износа през разглеждания 
период отново е налице тенденцията към 
спад. През 2007 г. той се свива до 1.89%, но 
за разлика от кривата на дела на Австрия във 
вноса след края на 2007 г. не настъпва ряз-
ко повишение, а се наблюдава плавен преход 
към втора вълна на понижение през 2009 г. 
Тя е последвана от възход и нов спад, като 
през 2013 г. се достига най-ниската стойност 
– 1.75%. Към края на периода се отчита мал-
ко покачване и през 2018 г. този дял е 1.83%. 
Като цяло през 2004 – 2018 г. делът на Ав-
стрия в износа на България намалява с 0.71%.

Въз основа на направеното изследване 
може да се обобщи, че през разглеждания пе-
риод 2004 – 2018 г. делът на Австрия в общата 
търговия на България намалява с 1.5 процент-
ни пункта. Общата промяна на делa във вноса 
(1.5 процентни пункта) е по-осезаема, откол-
кото тази в износа – 1.4 процентни пункта. 
Като цяло през разглеждания период делът 
на Австрия във вноса на България е по-голям, 
отколкото в износа, т.е. България е внасяла 
повече от Австрия, отколкото е изнасяла.

Условия на търговия 
Условията на търговия представляват 

съотношението, в което една стока се заменя 
за друга на световния пазар (вж. Савов, 1995; 
Appleyard and Field, 2014; Съботинова, 2015). 
Те могат да изразяват отношението между 
цени, между количества или между комбина-
ция от двете при размяна (вж. Appleyard and 
Field, 2014; Сотирова и Иванова, 2015).

През периода 2004 – 2018 г. общите ус-
ловия на търговия на Австрия (Фиг. 7) пре-
търпяват много леки изменения, като съот-
ношението на износа и вноса на страната е 
най-голямо през 2007 г. (100.3%) и най-малко 
през 2011 г. - 93%. Като цяло през разглежда-
ния период стойността на общите условия на 
търговия на Австрия намалява с 3.5%.

През изследвания период тенденцията 
при условията на търговия с България е към 
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намаляване. От 2004 до 2006 г. съотношение-
то на износа за страната и вноса от нея нама-
лява и през 2006 г. е 188.7%. Следва период 
на възход и през 2008 г. то достига върховата 
си стойност от 286.2%. Оттогава до края на 
разглеждания период се наблюдава тенден-
ция към понижение, като най-ниската стой-
ност е през 2017 г. – 131.2%. Като цяло през 
периода 2004 – 2018 г. стойността на услови-
ята на търговия с България намалява с 49.9%.

Изводът е, че през разглеждания пери-
од общите условия на търговия на Австрия 
намаляват с 1.0 процентни пункта, а усло-
вията на търговия с България - с 1.4 про-
центни пункта.

Връзки между наблюдаваните тен-
денции

През периода 2004 – 2018 г. и при общия 
внос на Австрия, и при вноса от България 
се наблюдават тенденции към нарастване. 
Двете криви са много сходни, като само през 
2006-2007 г. и 2013-2014 г. се отчитат раз-
лики. През 2006-2007 г. вносът от България 
намалява, докато общият внос на Австрия се 
увеличава. През 2013-2014 г. се случва обра-
тното – общият внос спада, а вносът за Бъл-
гария нараства. През 2018 г. стойностите и на 
двата показателя достигат връхните си точки 
– 184 195 млн. USD (общ внос) и 611 млн. 
USD (внос от България). Може да се заклю-
чи, че въпреки спадовете през 2009, 2012 и 
2015 г. като цяло през периода 2004 – 2018 г. 
общият внос на Австрия е нараснал около 1.7 
пъти, а вносът от България – 2.4 пъти.

При общия износ на Австрия и износа за 
България също се наблюдават тенденции към 
увеличение. Разликата е, че през 2004-2008 г. 
се отчита по-драстично покачване в износа на 
Австрия за България (2.7 пъти), отколкото в 
общия износ на Австрия (1.6 пъти). Износът 
за България достига върха си през 2008 г.(1322 
млн. USD), докато пикът при общия износ на 
Австрия е през 2018 г. (177 млрд. USD). Ос-
вен това през 2009-2010 г. общият износ на 
Австрия се увеличава, а износът за България 
спада. Като цяло през периода 2004 – 2018 г. 
общият износ на Австрия е нараснал около 
1.6 пъти, а износът от България – 1.8 пъти.

При увеличаване на общата търго-
вия на Австрия (1.6 пъти) и отвореността 
на икономиката ѝ (1.1 пъти) се наблюдава 
ръст и в общия стокообмен с България (2.0 
пъти) през разглеждания период. България 
печели от това, понеже ръстът в общия сто-
кообмен с България е по-голям от този на 
Австрия като цяло.

Това, което прави впечатление, е, че 
през 2004-2008 г. има по-драстично покач-
ване в стокообмена с България (2.4 пъти), 
отколкото в общата търговия на Австрия 
(1.6 пъти). През останалата част от периода 
тенденциите са сходни. Стокообменът с 
България достига пика си през 2008 г. (1784 
млн. USD), докато общата търговия на Ав-
стрия през 2018 г. е 361 млрд. USD.

Търговските потоци на Австрия се уве-
личават със същия темп, с който расте ико-
номиката ѝ, като растежът през 2004 – 2018 
г. е импортноориентиран, защото вносът 
преобладава над износа (с изключение на 
2007 г.). Прави впечатление, че през 2009-
2010 г. има спад в БВП на Австрия, докато 
в търговските потоци се отчита покачване. 
През останалата част от периода тенденци-
ите отново са сходни.

Относно това как динамиката на търгов-
ските потоци влияе върху търговското салдо – 
общо и при България, трябва да се отбележи, 
че връзката е пряка, защото търговският ба-
ланс e разликата между величината на износа 
и на вноса на страната. Когато вносът преви-
шава износа, салдото е отрицателно – така е 
през всички години от разглеждания период 
с изключение на 2007. Понеже вносът на Ав-
стрия бележи тенденция към нарастване, с 
времето дефицитът се увеличава, като той е 
най-голям през 2011 г. (-12.8 млрд. USD).

При търговските отношения на Ав-
стрия с България се наблюдава противопо-
ложната тенденция. Износът за България 
превишава вноса и салдото е положително. 
Понеже тенденцията при износа за Бълга-
рия е към нарастване, с времето излишъкът 
се увеличава, като той е най-голям през 
2008 г. (860 млн. USD).

През 2004 – 2018 г. икономиката на Ав-
стрия нараства, като се отваря по отношение 
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както на търговията, така и на износа. Що се 
отнася до търговските потоци, и износът, и 
вносът на страната се повишават. 

Сходна тенденция към увеличение се 
наблюдава и при дела на България в обща-
та търговия на Австрия – той нараства с 1.2 
процентни пункта. 

При дела на Австрия в общата търговия 
на България обаче тенденцията е обратна, 
към понижение – той намалява с 1.5 про-
центни пункта.

Трябва да се отбележи, че и при БВП, и 
при търговските потоци, и при дела на Бъл-
гария в общата търговия на Австрия, и при 
дела на Австрия в общата търговия на Бъл-
гария се отчита покачване на стойностите 
през 2007-2008 г. Забелязва се също, че през 
разглеждания период Австрия заема много 
по-голям дял в търговските отношения на 
България, отколкото България в нейните.

Влиянието на външните шокове е ед-
накво за общата търговия на Австрия и за 
търговията ѝ с България – наблюдават се 
спадове през съответните години.

Заключение
В началото на изследвания период 

2004 – 2018 г. България увеличава произ-
водството и износа си вследствие на акти-
визиране на икономиката след въвеждането 
на паричния съвет у нас. Много български 
фирми започват да използват системи за 
управление на качеството, а това подобря-
ва стоковия им обмен с Австрия, където 
потребителите изискват продукти с гаран-
тирано качество. 

Обменът се засилва след 2005 г., кога-
то става ясно, че предстоящото членство на 
България в ЕС е близо. След присъединява-
нето ни към ЕС през 2007 г. стокообменът 
между двете страни значително нараства. 
Те започват да осъществяват свободна тър-
говия помежду си без заплащане на мита, 
дискриминационни такси или квоти за внос. 
Още през първата половина на 2007 г. ав-
стрийски фирми инвестират в страната ни 
1.2 млрд. EUR – така Австрия става най-го-
лемият инвеститор в България на човек от 
населението (Черкезова, 2012).

Членството ни в ЕС обаче има и нега-
тивно влияние – то позволява по-бързото 
пренасяне на външни шокове. Поради тази 
причина общата търговия на Австрия и тър-
говията ѝ с България са засегнати от наблю-
даваните през периода кризи.

Вследствие на световната финансо-
ва криза (2007-2008 г.), определяна като 
най-тежката след Голямата депресия от пър-
вата половина на XX век, в много региони по 
света е засегнат жилищният пазар, а спадът в 
богатството на потребителите се оценява на 
трилиони щатски долари. В Австрия обаче 
последствията се усещат чак когато настъп-
ва световната рецесия през 2009 г. вследствие 
на намалената икономическа активност. Тя 
се характеризира със спад на брутния свето-
вен продукт и е смятана за най-тежката гло-
бална икономическа криза след Втората све-
товна война. През този период интересът на 
австрийския бизнес към България намалява 
поради нарасналата несигурност относно ин-
вестиционния климат и перспективите за до-
ходност у нас. Износът за страната ни спада 
със 76.7% спрямо 2008 г., а вносът - с 60.1%.

През 2010-2011 г. отново настъпва подем 
в австрийската икономика, който се дължи 
на експортното ѝ ориентиране и на сравни-
телно малкия спад в инвестициите. Тя започ-
ва да прилага Triple-I-Strategy (Innovation, 
Internalization, Integration) – стратегия, при 
която иновациите стимулират конкурентос-
пособността и растежа, интернализацията е 
основен принцип на политиката за околната 
среда, а интеграцията продължава да е от съ-
ществено значение за пазарите, политиките 
и обществата. В резултат от чувствително-
то подобряване на международните иконо-
мически условия през 2010 г. австрийската 
външна търговия бележи ръст от 34% спря-
мо предходната година.

Междувременно икономиката на Бълга-
рия също се съвзема и страната ни отново ста-
ва атрактивна за австрийските инвеститори. 
Привличат ги ниските разходи за поддържане 
на задгранично представителство, включи-
телно опростената процедура и ниските такси 
за неговото вписване в регистъра на Българ-
ската търговско-промишлена палата.
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През 2012 г. обаче в Австрия започват да 
се усещат ефектите от дълговата криза в Ев-
розоната – през февруари 2012 г. тя е на пър-
во място по безработица в Еврозоната (4.2%). 

Кризата причинява и спад в общата тър-
говия на Австрия и в търговията ѝ с Бълга-
рия, но страната прилага фискален стимул 
и успява да се справи по-добре от очаква-
ното. Още през 2013-2014 г. двустранният 
търговски обмен между Австрия и България 
отново започва да расте. През 2015 г. обаче 
австрийската икономика отново се свива (с 
16.4% спрямо предходната година) в резул-
тат от мигрантската криза в Европа. През 
2016 г. общата стойност на разходите на Ав-
стрия за имигранти е 0.3% от БВП на стра-
ната, а по данни на австрийското Министер-
ство на финансите мигрантската криза стру-
ва на Австрия около 1 млрд. USD. 

Междувременно в България освен 
мигрантската криза се влошава и пазарна-
та конюнктура и се отчита рязка загуба на 
установени български експортни позиции. 
Страната има проблеми и с корупцията в съ-
дебната и правораздавателната система. На 
това се дължи и малкият брой австрийски 
фирми, които се решават да инвестират у 
нас. На България се гледа до голяма степен 
като на дестинация, която не предлага необ-
ходимите за инвестиции предпоставки като 
правна сигурност и предвидимост.

В края на изследвания период обаче 
външнотърговските взаимоотношения меж-
ду двете страни отново се подобряват. Близо 
10% от най-големите чуждестранни инвес-
титори в България през 2018 г. са австрий-
ски компании. Около 173 австрийски фирми 
имат филиали у нас, а австрийските инвес-
тиции обхващат почти всички ключови сек-
тори (МИ, 2019):

• финанси (Raiffeisenbank, Uniqua), 
• енергетика (EVN), 
• строителство (STRABAG, Alpine 
Bau), 
• телекомуникации (А1), 
• машиностроене (Palfinger), 
• търговия (Eurobilla, OMV), 
• производство (Kronospan) и др.

В заключение може да се обобщи, че 
въпреки проблемите, пред които се изпра-
вят двете страни през периода 2004 – 2018 
г., Австрия и до днес остава един от тради-
ционните и важни търговски и икономиче-
ски партньори на България и участва актив-
но в търговския обмен на страната ни. 
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