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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА 

от 15.11.2013 година 

относно проекта на бюджетен план на АВСТРИЯ 

ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ  

1. С Регламент (ЕС) № 473/2013 се определят разпоредби, с които се предвижда 
засилен мониторинг на бюджетните политики в еврозоната и се гарантира, че 
националните бюджети са съобразени с насоките за икономическите политики, 
издадени в рамките на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) и европейския 
семестър.  

2. Член 6 от Регламент (ЕС) № 473/2013 изисква от държавите членки да предават 
на Комисията и на Еврогрупата в срок до 15 октомври всяка година проект на 
бюджетен план, представящ основните аспекти на състоянието на бюджета на 
сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори за следващата година.  

СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО АВСТРИЯ 

3. Въз основа на проекта на бюджетен план за 2014 г., представен на 15 октомври 
от Австрия, Комисията прие следното становище в съответствие с член 7 от 
Регламент (ЕС) № 473/2013. 

4. По отношение на Австрия понастоящем се прилага корективната част на ПСР. 
Съветът откри процедура при прекомерен дефицит (ППД) за Австрия на 2 
декември 2009 г. и препоръча на страната да коригира прекомерния дефицит до 
2013 г., осигурявайки средногодишно подобрение на структурното салдо с ¾ % 
от БВП. След коригирането на прекомерния дефицит по отношение на Австрия 
ще се прилага предпазната част на ПСР и страната следва да осъществи 
достатъчен напредък за постигането на средносрочната си цел (СЦ). 

5. В макроикономическия сценарий, въз основа на който е изготвен проектът на 
бюджетния план, се допуска, че през 2013 г. започва слабо възстановяване на 
икономиката, което ще се засили през 2014 г. В сравнение с програмата за 
стабилност от 2013 г. прогнозата за растежа за 2013 г. бе значително понижена, 
като сега се предвижда реалният БВП да нарасне с 0,4 % от БВП през тази 
година. Това отразява по-лошите от очакваното резултати през първата 
половина на годината. Предвиждането за по-късно започване на 
възстановяването засяга слабо прогнозата за 2014 г., според която реалният 
БВП ще нарасне с около 1,7 %, като тази прогноза остава като цяло без 
количествена промяна в сравнение с прогнозата в програмата за стабилност. 
Макроикономическите предвиждания в проекта на бюджетния план като цяло 
съответстват на прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. Все пак 
прогнозата на Комисията е по-консервативна по отношение на темпа на 
възстановяването на инвестициите и външното търсене. 

6. Макроикономическите прогнози, на които се основава проектът на бюджетния 
план, са изготвени от Австрийския институт за икономически изследвания — 
WIFO. Дългогодишна практика в Австрия е Министерството на финансите да 
изготвя фискалните си планове въз основа на макроикономическите прогнози 
на този институт. Той е организация с нестопанска цел, а управителният му 
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съвет се състои от представители на финансови институции (в т.ч. 
Австрийската национална банка), предприятия, сдружения на предприятия и 
академичните среди.  

7. В проекта на бюджетния план се потвърждава целта за дефицит от 2,3 % от 
БВП за 2013 г., заложена в последната програма за стабилност. Според 
прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. обаче дефицитът ще бъде малко 
по-висок. В проекта на бюджетния план за 2014 г. също се потвърждава целта 
за дефицит от 1,5 % от БВП, установена в програмата за стабилност. Според 
прогнозата на Комисията обаче дефицитът ще бъде с 0,4 % от БВП по-висок в 
сравнение с предвидения в проекта на бюджетния план. Това се дължи главно 

на по-високите разходи в прогнозата на Комисията, които отчасти се обясняват 
с включването на някои предварителни оценки за помощта, необходима за 
Hypo Alpe Adria Bank през 2014 г. 

8. Прогнозите за фискалната сфера, включени в проекта на бюджетния план, са 
изложени на риск от постигане на по-лоши резултати, произтичащи от 
евентуалната допълнителна помощ за финансовия сектор, по-конкретно във 
връзка с преструктурирането на Hypo Alpe Adria Bank (HGAA). Размерът на 
тази помощ все още не е ясен и ще зависи от различни фактори като развитието 
на пазара и предстоящото решение за създаване на т.нар. лоша банка. Затова и 
предварителните оценки на Комисията може да бъдат значително променени. 
Ефектът на тези условни фактори върху дефицита все още не е ясен. Докато 
коригирането на дефицита през 2013 г. изглежда осигурено, през следващите 
години не може да се изключи повишаването му, което би могло дори да 
засегне трайността на корекцията на прекомерния дефицит, изисквана от 
Съвета.  

9. В проекта на бюджетния план се предвижда съотношението на дълга към БВП 
през 2013 г. да бъде с около 1 процентен пункт по-високо в сравнение с 
програмата за стабилност и да достигне 74,6 %. Очаква се през 2014 г. 
съотношението на дълга към БВП да намалее с около 0,6 % от БВП поради по-
големия отрицателен ефект на първичното салдо. Равнището на дълга ще бъде 
по-високо според прогнозата на Комисията, но обръщането на тенденцията 
през 2014 г. е потвърдено. Очакването на Комисията за по-високо равнище на 
дълга през 2014 г. се дължи главно на предвижданото по-ниско първично 
салдо. 

10. В проекта на бюджетния план са отчетени ефектите на предишните 
дискреционни мерки, одобрени в рамките на стабилизационния пакет през 
пролетта на 2012 г. Очаква се тези мерки да допринесат за общо нетно 
намаление на дефицита с 0,8 % от БВП през 2013 г. и с още 0,4 % от БВП през 
2014 г.  

11. През 2013 г. бюджетният дефицит на сектор „Държавно управление“ ще бъде 
под максималния размер от 3 % от БВП както съгласно проекта на бюджетния 
план, така и според прогнозата на Комисията; това е в съответствие с 
препоръката на Съвета по ППД за коригиране на прекомерния дефицит до 
2013 г. Трябва да се отбележи, че неочаквано дефицитът се оказа под 
максималния размер от 3 % от БВП и през 2012 г. Въпреки това несигурността 
относно размера на помощта за Hypo Alpe Adria Bank би могла да застраши 
спазването на изискването за трайна корекция на дефицита. Комисията очаква 
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през следващите месеци да получи още сведения за размера на помощта и 
времето на предоставянето й.  

12. През 2014 г. Австрия ще бъде в преходен период по отношение на 
изпълнението на критерия за дълга, като въз основа на цялостната оценка на 
проекта на бюджетния план се приема, че тя осъществява достатъчен напредък 
за изпълнението му. Рискът във връзка с тази оценка се дължи и на възможното 
нарастване на дълга през 2014 г. поради помощта за финансовия сектор.  

13. Ако Съветът прекрати ППД за Австрия през пролетта на 2014 г., за страната ще 
се прилага предпазната част на ПСР и тя ще трябва да осигури годишно 
подобрение на структурното салдо за постигане на СЦ с повече от 
0,5 процентни пункта. В проекта на бюджетния план се предвижда изменение 
на структурното салдо с 0,2 процентни пункта през 2014 г., докато според 
прогнозата на Комисията няма да има никаква промяна. Освен това макар че в 
проекта на бюджетния план се прогнозира спазване на референтната стойност 
за разходите, според прогнозата на Комисията прирастът на разходите ще 
допринесе за влошаването на структурното салдо с 0,1 % от БВП. Затова 
анализът на двата показателя, използван за оценяване на спазването на плана за 
корекции за постигане на СЦ, показва според прогнозата на Комисията 
значително отклонение при изменението на структурното салдо, докато 
отклонението от референтната стойност не е съществено. Все пак за да се 
прецени дали Австрия спазва референтната стойност за разходите, от 
решаващо значение е страната да предостави повече сведения за методиката, 
която е била използвана за изчисляване на някои от елементите на 
референтната стойност за разходите, особено по отношение на увеличението на 
приходите, уредено със закон.  

14. Мерките, включени в проекта на бюджетния план, макар и приложени в по-
голямата си част преди представянето на проекта, включват действия и в други 
области на политиката, за които Съветът отправи препоръки в рамките на 
европейския семестър. В областта на пенсиите икономиите, които произтичат 
от по-строгите изисквания за ранно отпускане на пенсии за възраст и отпускане 
на обезщетения за инвалидност, са предназначени за изпълнение на целта за 
повишаване на участието на по-възрастните работници и служители на пазара 
на труда. В областта на образованието ще бъдат извършени разходи за 
повишаване на професионалната квалификация и потенциала за участие на 
имигрантите на трудовия пазар. Разширяването на целодневното училищно 
образование, макар и да не удовлетворява търсенето на тези услуги, ще 
спомогне за поддържането на участието на жените на пазара на труда на пълно 
работно време. В проекта на бюджетния план обаче не са включени никакви 
мерки за намаляване на данъчното бреме за лицата с ниски доходи чрез 
преминаване към облагане с друга данъчна основа, което вреди по-малко на 
растежа. 

15. Проектът на бюджетния план, представен от Австрия на 15 октомври, е 
изготвен въз основа на сценарий за запазване на провежданата политика 
поради общите избори точно преди представянето на проекта. Въз основа на 
прогнозата си от есента на 2013 г. Комисията е на мнение, че проектът на 
бюджетния план на Австрия, представен на 15 октомври, съответства в голяма 
степен на разпоредбите на ПСР. По-конкретно, макар че според прогнозата на 
Комисията през 2013 г. ще бъде постигната трайна корекция на прекомерния 
дефицит, сегашният сценарий за запазване на провежданата политика 
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предполага известно отклонение от плана за корекции за постигане на СЦ през 
2014 г. Комисията смята също така, че Австрия е отбелязала известен напредък 
по изпълнението на структурните фискални мерки, препоръчани от Съвета в 
контекста на европейския семестър. Комисията призовава австрийските власти 
да се съобразят изцяло с разпоредбите на ПСР в рамките на националния 
бюджетен процес за бюджета за 2014 г. и да осигурят по-нататъшен напредък 
при прилагането на препоръките за фискалната сфера, издадени в рамките на 
европейския семестър. 

16. Властите на страната се призовават да представят на Комисията и Еврогрупата 
актуализиран проект на бюджетния план, съобразен с настоящото становище, 
веднага след като новото правителство започне работа. 

Съставено в Брюксел на 15.11.2013 година. 

 За Комисията 
 Olli REHN 
 Заместник-председател 


