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مقدمه

اقتصاد  وزیر  توسط   2020 اکتبر   14 تاریخ  در  اتریش  جمهوری   2021 بودجه  طرح 
اتریش به »شورای ملی« )پارلمان( ارائه شد. طرح بودجه پیشنهادی دولت اتریش برای سال 
2021 کاماًل متأثر از بحران کروناست. »ِگرنود بلومِل«، وزیر دارائی اتریش ضمن ارائه طرح 
بودجه 2021 به پارلمان عنوان داشت که »پاسخ بودجه ای به بحران کرونا بسیار گران تمام 
با ثبات در سال های گذشته می تواند از  شده است، ولی اتریش به پشتوانه سیاست بودجه ای 
دولت  بودجه  مختلف  ابعاد  به  اختصار  به  اول  بخش  در  پیش رو  برآید«. گزارش  آن  پس 
فدرال اتریش در سال 2021 و در واقع تأثیرات بحران کرونا بر بخش های مختلف این بودجه 
می پردازد. در بخش دوم گزارش، روند شکل گیری و اجرایی اصالحات قانونی در »قانون 

بودجه گذاری« اتریش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. )وزارت دارایی اتریش،2020(

مهمترين محورهای جديد بودجه ای اتريش برای سال 2021

»تقویت بازار کسب و کار«، »حمایت از شاغالن تعلیق شده«، »تست کرونا« و »حفاظت 
کرونا  بحران  باوجود  هستند.   2021 سال  بودجه  در  جدید  محورهای  جمله  از  اقلیم«  از 
به  مربوط  هزینه های  توانسته است  اتریش  دولت  آن،  با  همراه  اقتصادی  آسیب های  و 
سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی حوزه های مختلف را در بودجه 2021 لحاظ کند. با 
این وجود تمرکز اصلی بودجه بر تقویت بازار کار قرار گرفته است، به نحوی که در بودجه 

2021 بیش از 29 میلیارد یورو برای این حوزه اختصاص داده شده است. )بلومل، 2021(

در حال حاضر )نوامبر 2020( بیش از 700 هزار نفر در اتریش بدلیل بحران کرونا بیکار 
هستند و یا در حال سپری »کار کوتاه مدت«1 هستند. این بودجه دولتی برای حمایت دولت 
از کارفرمایان/شرکت های اتریشی برای پرداخت حقوق شاغالن دورکار و یا معلق از کار 
بدلیل شیوع کرونا و همچنین حمایت مستقیم از افرادی است کار خود را ازدست داده اند. 
بودجه 700 میلیون یورویی برای »تست کرونا« و همچنین حمایت از پزشکان و پرستاران 

1. تعلیق از کار بدلیل بحران مالی شرکت ها برای مدت کوتاه با و یا بدون دریافت حقوق و در بیشتر موارد دریافت 
»کار  به  بودجه موسوم  با  بیکاری، دولت  با  مبارزه  مالی شرکت ها و در جهت  برای جبران خسارت  حقوق حداقلی. 

کوتاه مدت« با حمایت مالی شرکت ها، مسیر پرداخت حقوق کارکنان تعلیق شده را هموار می کند.
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از دیگر هزینه های اضافی دولتی متأثر از بحران کرونا است که در بودجه سال 2021 لحاظ 
شده  است. 

یکی دیگر از محورهای جدید بودجه ای در 2021 »حفاظت از اقلیم« است که بر اساس 
آن بودجه بیش از 1 میلیارد یورویی برای چارچوب بودجه 2021-2024 برای هزینه های 

دولتی در خصوص »تغییرات آب و هوا« در نظر گرفته شده است.)بلومل،2021( 

کاهش درآمدهای دولت، متأثر از بحران کرونا 

میزان درآمدهای دولت با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی )مالیات بردرآمد، مالیات 
شرکت ها و مالیات برارزش افزوده و غیره( تا پایان سپتامبر 2020 نسبت به مدت زمان مشابه 
بدلیل  مقابل،  در  بوده  است.  کمتر  درصد(   12.9( یورو  میلیارد   7.7 به  نزدیک   ،2019 در 
هزینه های اضافی که دولت در بحران کرونا و در جهت حمایت از شرکت ها و کسب و کار 
با مدت مشابه  پایان سپتامبر 2020 در مقایسه  تا  متحمل شده است، میزان هزینه های دولتی 
سال گذشته نزدیک به 9 میلیارد یورو )16 درصد( افزایش داشته است. لذا، برآورد می شود 

که دولت اتریش در سال 2020 با کسری بودجه 28.5 میلیارد یورویی مواجه خواهد بود.

هزينه ها و درآمدهای بودجه 2021

به صورت کلی در برنامه مصوب بودجه سال 2021 دولت اتریش 97.4 میلیارد یورو 
بنابراین، دولت اتریش در  »هزینه« و 76.4 میلیارد یورو »درآمد« در نظر گرفته شده است. 
سال 2021 با کسری بودجه 21 میلیارد یورویی روبرو خواهد بود. برای سال 2021 و 2022 

به ترتیب کسری بودجه 6.3% و 3.5% در نظر گرفته شده است. 

در کنار »بودجه کرونا« حوزه های »امنیت«، »آموزش«، »حفاظت از اقلیم«، »دادگستری« 
و »بازار کار« از محورهای اصلی بودجه 2021 هستند. برای این حوزه ها مجموعاً 1.1 میلیارد 
»بودجه  و  کرونا«  بحران  »صندوق  برای   2021 بودجه  در  شده است.  گرفته  نظر  در  یورو 
»بسته رونق کسب و کار کوید  درنظرگرفته شده است.  یورو  میلیارد  معادل 9.2  دورکاری« 

19« در سال 2021 شامل 5.9 میلیارد یورو درآمد و 1.3 میلیارد یورو هزینه می باشد. 
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کسری بودجه و افزايش بدهی های دولتی در دوران کرونا

کسری بودجه معادل 5.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. کسری بودجه با در 
نظر گرفتن ایالت ها، کمون ها و صندوق های بیمه 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد 
می شود. لذا، در عمل ضوابط مربوط به اتحادیه اروپا در خصوص کسری بودجه رعایت 
بود  خواهد  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   84.8 احتماالً  دولت  بدهی  میزان  شد.  نخواهد 
)70.5 درصد در سال 2019 و 84 درصد در سال 2020(. پیش از این بیشترین نرخ بدهی 
دولتی مربوط به بحران اقتصادی سال 2008 و 2009 معادل 84.9 درصد بود که سپس در 
سال 2017 تا 70.5 درصد تولید تاخالص داخلی کاهش یافت. در سال 2020 و 2021 بار 
ناخالص داخلی  به 80 درصد و 80.8 درصد تولید  به ترتیب  بار دیگر  دیگر بدهی دولت 

افزایش خواهد یافت. 

رشد اقتصادی اتريش متأثر از کرونا

در شکل زیر میزان درآمدها و هزینه های دولت اتریش در سال های 2018 تا 2021 نشان 
رشد   )WIFO( اتریش«  اقتصادی  تحقیقات  »مؤسسه  برآورد  آخرین  طبق  شده است.  داده 
منفی اقتصادی اتریش در بحران کرونا در سال 2020 معادل 6.8 درصد تولید ناخالص و 
رشد اقتصادی اتریش در 2021 معادل 4.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. شاخص 
ماستریخت اقتصاد کالن اتریش در سال 2018 و 2019 مثبت بوده است. این شاخص در سال 
2020 در پی آسیب های اقتصادی بحران کرونا به منفی 9.5 درصد )تصویر 1( تولید ناخالص 
داخلی خواهد رسید. کسری 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی نیز در این شاخص برای سال 

2021 برآورد می شود. 
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تصویر1: شاخص ماستریخت اقتصاد کالن اتریش

قانون بودجه 2021 اتريش در يک نگاه

»قانون بودجه فدرال2021« )گزارش بودجه 2021، وزارت دارایی اتریش( و همچنین 
و  اکتبر  در   )2024-2021 میان مدت  بودجه  )چارچوب  میان مدت«  بودجه ای  »چارچوب 
نوامبر 2020 مورد بحث و بررسی نمایندگان پارلمان اتریش قرار گرفت. نمایندگان »شورای 
ملی« )پارلمان اتریش( در تاریخ 19 نوامبر 2020 در بررسی قانون بودجه 2021، 33 مورد 
اصالحات قانونی و تصویب پنج قانون جدید مرتبط با بودجه را در دستور کار قرار دادند. 
»تحلیل بودجه ای« که هرساله پس از تصویب بودجه از طرف »سرویس علمی بودجه ریزی« 
پارلمان اتریش ارائه می گردد، گزارش کاملی از تمامی محورها و آمار و ارقام بودجه سال 

2021 ارائه می نماید. )تحلیل بودجه ای،2020(

می کند.  منتشر  بودجه«  »گزارش  عنوان  تحت  گزارشی  نیز  فدرال  دولت  همه ساله 
گزارش بودجه 176 صفحه ای دولت اتریش دربردارنده جزئیات کامل سیاست ها، اهداف و 
اولویت های بودجه ای به همراه آمار و ارقام ردیف های مختلف بودجه دولت فدرال اتریش 

است. )گزارش بودجه 2021(
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هزینه ها و درآمدهای دولت در سال 2021 به شکل خالصه در جدول زیر قابل 
مشاهده است:

202120202019ارقام به میلیارد یورو

97.4102.478.9هزینه های دولت

9.220صندوق بحران کرونا به عالوه بودجه حمایت از »کارکوتاه مدت«
1.3بســته رونق کسب و کار )بخش هزینه ها(

1.1محورها و ردیف های جدید
76.481.880.4درآمدهای دولت

5.9بســته رونق کسب و کار )بخش درآمدها(

ذیل  شرح  به  زیرمجموعه   30 و  اصلي  سرفصل  پنج  ذیل  شده  پیش بیني  هزینه هاي 
تخصیص یافته است:

به میلیون یوروپنج ستون اصلی بودجه و زیرمجموعه ها

11173حقوقی و امنیتی 

11.5 نهاد ریاست جمهوری
379.1 قوه مقننه فدرال )نهاد قانونگذاری(

18.1 دادگاه عالی قانون اساسی
22.3 دادگاه عالی اداری

12.4مدعی العموم/دادستانی کل
36.5 دیوان محاسبات

458.1دفتر صدراعظمی
3172 داخله

550 خارجه
1796 قضایی و تحوالت
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2673نظامی
1131 مدیریت مالی

0 درآمدهای عمومی
598.4خدمات عمومی و ورزش

314.8حوزه پناهجویان و مهاجران
47723اشتغال، امور اجتماعی، سالمت و خانواده

11325 اشتغال
4131امور اجتماعی و حمایت از مصرف کننده

12363 بیمه بازنشستگی
10485بازنشستگی کارکنان دولت

1834سالمت
7585خانواده و جوانان

16262آموزش، تحقیقات، فرهنگ و هنر 
9826 آموزش

5263 علم و تحقیقات
496فرهنگ و هنر

116 اقتصاد )پژوهش(
562نوآوری و فناوری )تحقیقات(

18194اقتصاد، زیرساخت و محیط زیست 
1126 اقتصاد

4613  موبیلیتی )حمل و نقل و سایر موارد(
3269کشاورزی، طبیعت و گردشگری

681اقلیم، انرژی و محیط زیست
1781 هماهنگی امور مالیاتی میان فدرال، ایالت و شهرها

6553 دارایی فدرال
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 ثبات بازار مالی: امور مربوط به ایجاد و حفظ ثبات در بانک ها و نظام های
173 مالی

3997صندوق ها و بهره ها
40امور اداره صندوق ها 

3957تامین مالی و قراردادهای مبادله ارز 

97350جمع کل: نود و هفت میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون یورو

در باب اصالح قانون بودجه اتريش 

هدف اصلی »اصالح قانون بودجه« ایجاد ارتباط و هماهنگی میان بودجه مصرف شده 
و تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی شهروندان از طریق هزینه بهینه تر و مؤثرتر درآمدهای 
مالیاتی است. در قانون بودجه جدید پس از اصالح، سؤال اصلی این نیست که چه کسی 
چه میزان بودجه می گیرد، بلکه به همان میزان این سؤال مورد اهمیت واقع می شود که چه 
تأثیراتی از طریق بودجه اختصاص داده شده حاصل و چه اقداماتی برای حصول این تأثیرات 

به اجرا در آمده اند. 

دو مصوبه اصلی پارلمان اتریش )شورای ملی( در سال های 2007 و 2009 پایه اصلی 
این اصالحات هستند. البته باید به این نکته اشاره کرد که ریشه های اصلی این اصالحات 
را باید در اواخر دهه نود میالدی جست، زمانی که »بند انعطاف پذیری«1 قانون بودجه در 
پارلمان به تصویب رسید. اتریش سپس با بهره گیری از تجربیات برخی دیگر از کشورهای 
بودجه  قانون  توانست اصالح   ،)OECD( توسعه«  و  اقتصادی  »سازمان همکاری های  عضو 
را تصویب و اجرای آن را در دو مرحله در دستور کار قرار دهد. در مجموع چهار قانون 
»قانون  »قانون اساسی فدرال« )B-VG( و  فرایند اصالحات ساختاری بودجه در  جدید در 
بودجه فدرال« )BHG( به تصویب رسیده است. پس از تصویب مصوبات و اعمال اصالحات 
در سطح فدرال، دولت های ایالتی )9 ایالت اتریش( نیز نسبت به مدرن سازی حوزه بودجه 

تشویق شدند. 

1. Flexibilisierungsklausel
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یکی از شاخصه های اصلی اصالح بودجه اتریش این است که این اصالحات نه از طریق 
مشاوران، بلکه توسط مجموعه اداری تنظیم و تدوین شده است. لذا، این اصالح نمونه ای 
موفق از همکاری سیاست و بدنه اداری در زمینه نوآوری در بودجه ریزی است. )اصالحات 

قانون بودجه،2020( 

روند تصویب بودجه در اتریش به شرح ذیل می باشد:

در دسامبر 2009 قانون بودجه فدرال 2013 اتریش بر اساس ماده 51 پاراگراف 8 قانون 
اساسی اتریش، اعالم و بدین ترتیب گام بزرگی در جهت تنظیم یک قانون بودجه شفاف و 
مدرن برداشته شد. تصویب ماده اصالحی در خصوص قانون اساسی در دسامبر 2007، زمینه 
تصویب این قانون را در 2009 فراهم آورد. لذا، در تشریح نحوه شکل گیری اصالح قانون 

بودجه اتریش همواره از سال های 2007، 2009 و 2013 یاد می شود.
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اهداف گام نخست اصالحات قانون بودجه )اول ژانويه 2009 تا 30 دسامبر 2012(

همانگونه که اشاره شد اصالحات ساختار بودجه اتریش در دو گام یکی بین سال های 
نخست  گام  در  اصلی  موضوع  شد.  محقق   2013 سال  از  دیگری  و   2012 پایان  تا   2009
اصالح قانون بودجه الزام دولت به تدوین چارچوب قانون بودجه چند ساله به شکل الزام آور 
بود. شاخصۀ مهم دیگر این اصالحات در گام اول عدم الزام بازگشت مازاد بودجه دستگاه ها 
به خزانه و در واقع اعطای اختیار عمل به دستگاه ها برای مصرف این مازاد برای پروژه ها و 

اقداماتی متفاوت است.

مدرن  سازی ساختار بودجه و شفافیت بیشتر ��

ایجاد چارچوب بودجه چهارساله به صورت چرخشی و الزام آور ��

انعطاف بیشتر از طریق عدم الزام برگشت مازاد بودجه در پایان سال مالی و افزایش  ��
اختیارات دستگاه ها در استفاده از این بودجه برای اقدامات و پروژه های دیگر

ایجاد شفافیت در بودجه گذاری از طریق ساختار پنج ستونی و ایجاد زیرمجموعه ها ��

در اولین گام این اصالح که از تاریخ 1 ژانویه 2009 آغاز و تا 30 دسامبر 2012 ادامه 
یافت، به منظور برنامه ریزی و کنترل میان مدت بودجه در فرایند بودجه ریزی »قانون چارچوب 
مالی فدرال«BFRG( 1( گنجانده شد. تصویب این قانون این امکان را فراهم کرد که گردش 
بر  کند.  پیدا  ارتقا  الزام آور  و  مدت چهارساله چرخشی  میان  برنامه ریزی  به  ساالنه  بودجه 
اساس قانون BFRG سقفی برای هزینه های دولتی در میان مدت تعیین شد. این سقف برای 

دوره چهارساله و در پنج »بخش اصلی« تعیین، تصویب و ابالغ می شود. 

1. Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) 
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این پنج سرفصل اصلي عبارتند از:

 17 از 11 صفحه  عنوان
 

11 
 

 شفافیت بیشترسازی ساختار بودجه و مدرن 

 آورصورت چرخشی و الزامایجاد چارچوب بودجه چهارساله به 

  ها در دستگاه تیاراتت مازاد بودجه در پایان سال مالی و افزایش اخعدم الزام برگشانعطاف بیشتر از طریق

 های دیگراستفاده از این بودجه برای اقدامات و پروژه

 هاگذاری از طریق ساختار پنج ستونی و ایجاد زیرمجموعهایجاد شفافیت در بودجه 

و  ریزیبرنامهمنظور بهادامه یافت،  2012دسامبر  30آغاز و تا  2009ژانویه  1در اولین گام این اصالح که از تاریخ 

تصویب این قانون  .گنجانده شد (BFRG) 3«قانون چارچوب مالی فدرال»ریزی در فرایند بودجهمدت بودجه میانکنترل 

کند. آور ارتقا پیدا چهارساله چرخشی و الزاممیان مدت ریزی به برنامه گردش بودجه ساالنه این امکان را فراهم کرد که

مدت تعیین شد. این سقف برای دوره چهارساله و در پنج های دولتی در میانسقفی برای هزینه BFRGبر اساس قانون 

 شود. تعیین، تصویب و ابالغ می« بخش اصلی»

 
 :اين پنج سرفصل اصلي عبارتند از

  و امنيتيقضايي  -الف
  مات اجتماعي، سالمت و خانوادهاشتغال، خد -ب

                                                        
3 Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG)  

و امنيتي حقوقي-الف

اجتماعي، سالمت و خانواده اموراشتغال، -ب

و هنر، فرهنگتحقيقاتآموزش، -ج

اقتصاد، زيرساخت ها و محيط زيست-د

و بهره هاها صندوق-هـ

سرفصل  پنج  این  در  موجود  منابع  از  را  خود  دستگاه  بودجه  اتریش  وزارت خانه های 
تأمین می کنند. عالوه بر این، همانگونه که اشاره شد برای میزان هزینه های دستگاه ها یک 
»سقف« تعیین می شود که برای آن در مرحله نخست اصالح قانون بودجه از اصطالح »سقف 
استفاده شد.  پرداخت ها«2  واژه »سقف  از  از سال 2013  مرحله دوم  هزینه ها«1 و سپس در 
نکته حائز اهمیت آنکه »سقف پرداخت ها« اگرچه برای دوره چهارساله مشخص شده است، 
می گیرد.  قرار  احتمالی  بازبینی  و  مجدد  بررسی  مورد  بعدی  چهارسال  برای  هرسال  ولی 
مالی فدرال 2018-2021« در سال 2017، »چارچوب  »قانون چارچوب  مثال  به عنوان  لذا، 
مالی 2019-2022« در سال 2018، »چارچوب مالی 2020-2023« در 2019 و نهایتاً »قانون 
چارچوب مالی 2021-2024« در 20 نوامبر 2020 تصویب شده اند. )قانون چارچوب مالی 

)2024-2021

نوع  دو  بودجه اي  تخصیص  سیستم  که  داشت  بیان  اینگونه  می توان  به صورت خالصه 
سقف بودجه تعریف مي کند. نخست سقف ثابت اسمي به یورو که براي حدود سه چهارم 

1. Ausgabenobergrenze
2. Auszahlungsobergrenze
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هزینه هاي فدرال اعمال مي شود، دوم سقف متغیر که نسبت به پارامترهاي گوناگون امکان 
با  جدید  پارامترهاي  و  شرایط  با  متناسب  امر،  این  مي آورد.  فراهم  را  نوساناتي  و  تغییر 
مشورت وزارتخانه مربوطه و وزارت دارایي قابلیت اعمال تغییرات را دارد. البته درخواست 
بر  برسد. وزارت دارایي سعي  پارلمان  تائید  به  به صورت موردي  تغییرات الزم است  این 
در  بودجه  مازاد  از  بتواند  طریق  این  از  تا  دارد  بودجه  سقف  کاهش  و  بودجه  هدفمندي 
زمان هاي بحران بهره برداري نماید. از این رو براي کاهش این سقف و در عین حال پاسخ 
به نیازهاي وزارت خانه ها، همکاري تنگاتنگ وزارت خانه ها با وزارت دارایي حائز اهمیت 
مي باشد. به عبارت دیگر در سیستم نوین، هر وزیر، وزیر دارایي وزارت خانه خود به شمار 
مي آید و این آزادي عمل، در عین حال مسئولیت بیشتري را نیز براي وزرا به همراه مي آورد 
و مي تواند به آنان در هدفمند کردن بودجه و صرفه جویي انگیزه بیشتري بدهد. تحول مهم 
دیگر در اصالحات انجام شده این است که وزارت خانه و وزیر مي توانند در صورت داشتن 
مازاد بودجه آن را براي سال بعد ذخیره کرده یا در طرح هاي دیگري که خارج از برنامه 

سالیانه شان بوده است هزینه نمایند.

پس از اصالح ساختار بودجه از سال 2009، دولت همچنین مکلف است که به همراه 
»قانون چارچوب مالی فدرال«، یک »گزارش راهبردی بودجه« برای عموم مردم منتشرکند. 
این گزارش شامل اطالعاتی در خصوص وضعیت اقتصادی، مهمترین اهداف، محورها و 
اقدامات بودجه ای و اقتصادی و همچنین منابع درآمدهای دولت )به ویژه مالیات( می باشد. 
درج  گزارش  این  در  جزئي تر  اطالعات  و  دارد  توجه  کالن  شاخص هاي  به  گزارش  این 
برنامه ریزي شده  بودجه هاي  از  بخشي  براي  دولت  که  در صورتي  میان  این  در  نمي شوند. 
نیازمند تغییر باشد، مي بایست درخواست خود نسبت به افزایش و یا تغییر بودجه تعریف شده 
بودجه بندي  نیز،  سال  همان  پاییز  در  نماید.  ارائه  مجلس  به  دلیل  ذکر  با  کتبي  به طور  را 
یک ساله دولت منطبق بر چارچوب بودجه میان مدت تنظیم و تقدیم مجلس مي گردد. این 
چارچوب امکان برنامه ریزي مناسب تر را براي وزارت دارایي و دیگر وزارت خانه ها فراهم 

آورده است. )گزارش راهبردی بودجه 2021(

 یکی دیگر از مفاد اصالح قانون بودجه در گام اول این است که این اختیار و انعطاف 
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به وزارت خانه ها و نهاد های مختلف داده شده است که بودجه مازاد و استفاده نشده را برای 
پروژه های دیگر مصرف کنند. با صدور مجوز تصمیم گیری در خصوص چگونگی استفاده 
استفاده  برای  بزرگی  مشوق  درواقع  نهاد،  آن  خود  توسط  دستگاه  هر  در  بودجه  مازاد  از 
بهینه تر از منابع بودجه توسط دستگاه های مختلف ایجاد شد. در سیستم بودجه ریزي سابق، 
وزارت خانه ها در صورت داشتن مازاد بودجه ناچار به اعمال هزینه هاي اضافي در پایان سالي 
مالي بودند و سعي داشتند تا بودجه دریافتي را تحت هر شرایطي هزینه نمایند، که این روند 
پس از اعمال اصالحات قانون بودجه و عملیاتي شدن چارچوب بودجه میان مدت، به طور 
کل تغییر کرده و بهبود یافته است، زیرا حق نگهداري مازاد بودجه، تشویقي است براي وزیر 
و وزارت خانه تا بتوانند فعالیت هاي خود را توسعه بخشند. این روند امکان یک بازي برد-

برد را براي وزارت دارایي و دیگر وزارت خانه ها فراهم مي آورد.

اهداف گام دوم اصالحات قانون بودجه )از اول ژانويه 2013(: 

تأثیرمحوری، تأکید بر برابری زن و مرد ◉

هدایت نتیجه محور دستگاه های متولی امور بودجه ◉

ایجاد سازوکار بودجه تک-سطری و گروه بندی های بودجه ای واقع گرایانه ◉

و  ◉ بودجه ای  مالی  منابع  نتیجه،  دقیق  محاسبه  محاسبات،  و  تخمین  جدید  نظام 
دارایی ها بجای سیستم حسابرسی یکطرفه1

راه اندازی مراکز هدایت و خدمات بودجه ای در دستگاه های مختلف ◉

در گام دوم اجرای اصالحات در قانون بودجه اتریش که از 1 ژانویه 2013 آغاز گشت، 
عالوه بر تأکید بر تأثیرگذاری برنامه بودجه مفادی از قانون اساسی مربوط به برابری زن و 
مرد در همه مراحل بودجه ریزی مورد توجه خاص قرار گرفت. »تأثیرگذاری« به بیان ساده 
ایجاد سازوکارهایی برای ارائه شفاف تمامی مراحل بودجه ریزی و مصرف آن برای عموم 
مردم وپارلمان است که در آن تأثیر هر یک از ردیف های بودجه با شفافیت کامل بیان و 

اقدامات مربوط به این تأثیرگذاری به دقت مورد مطالبه مردم و پارلمان قرار می گیرد. 

1. Kameralistik (Single-entry bookkeeping)
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 لذا، بر اساس قانون اصالحات سال 2013، تغییرات زیر نیز در نظام بودجه ریزي اتریش صورت
پذیرفته است:

 17 از 14 صفحه  عنوان
 

14 
 

  ،ها بجای سیستم ای و داراییمحاسبه دقیق نتیجه، منابع مالی بودجهنظام جدید تخمین و محاسبات
 6حسابرسی یکطرفه

 های مختلفای در دستگاهز هدایت و خدمات بودجهاندازی مراکراه 

ر تأکید بر آغاز گشت، عالوه ب 2013ژانویه  1در گام دوم اجرای اصالحات در قانون بودجه اتریش که از 

جه ریزی مورد تودجهتأثیرگذاری برنامه بودجه مفادی از قانون اساسی مربوط به برابری زن و مرد در همه مراحل بو

ف ریزی و مصرهجل بودبرای ارائه شفاف تمامی مراح به بیان ساده ایجاد سازوکارهایی «تأثیرگذاری»خاص قرار گرفت. 

بوط قدامات مرایان و های بودجه با شفافیت کامل بوپارلمان است که در آن تأثیر هر یک از ردیف آن برای عموم مردم

 گیرد. مطالبه مردم و پارلمان قرار میبه این تأثیرگذاری به دقت مورد 

 ریزی اتریش صورتتغییرات زیر نیز در نظام بودجه ،2013 بر اساس قانون اصالحات ساللذا، 

 ت:اسپذیرفته

 

 مدت بودجهریزی بلندبهبود در فرآیند برنامه -الف 

 های بودجه عمومیوین بر اساس شاخصنساختار بودجه  -ب

 بر اساس اصل تطبیق بندیمحاسبات و بودجه -ج 

                                                        
6 Kameralistik (Single-entry bookkeeping) 

هبهبود در فرآیند برنامه ریزی بلند مدت بودج-الف 

مومیساختار بودجه نوین بر اساس شاخص های بودجه ع-ب

محاسبات و بودجه بندی بر اساس اصل تطبیق-ج 

بودجه بندی بر حسب عملکرد-د

بودجهمکانیزم برای تقویت عملکرد و برنامه ریزی در-هـ

است.  اتریش  بودجه  اصالحات  دوم  گام  اصلی  مشخصه  بودجه  بودن  نتیجه محور 
بودجه بندی تأثیرمحور1 در واقع گنجاندن سازوکارهایی است که بتوان عملکرد سیاسی و 
اداری را به صورت شفاف برای مالیات دهندگان ارائه داد. تالش برای برابری زن و مرد در 
امر بودجه ریزی نیز از دیگر اهداف گام دوم است که بودجه بندی جنسیتی2 در قانون جدید 
بودجه نهادینه شده است. بدین ترتیب بودجه درواقع تبدیل به سند هدایت کننده یکپارچه 
در دستگاه های مختلف می شود که از سویی تصمیمات و اولویت ها را در سطحی سیاسی 
حمایت کرده و از سوی دیگر توسط بدنه اداری مورد حمایت قرار می گیرد. برای افزایش 
نتیجه محور بودن بودجه، نهاد جدیدی تحت عنوان »مراکز خدمات هدایت بودجه« موسوم 
به مراکز )3OHD( تأسیس شد تا با انعطاف بیشتر بتواند خدماتی جهت اقدامات مورد هدف 
در گام دوم اصالحات ارائه دهد. این مراکز درواقع سه عنصر اصلی مورد نظر در گام دوم 
یعنی »تأثیر«، »اقدامات« و »منابع بودجه ای« را درکنار یکدیگر قرار داده و نظارت و هدایت 

1. Performance Budgeting
2. Gender Budgeting
3.Organisation der Haushaltsführung und Dienststellensteuerung (OHD)
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خود را بر تأثیر و ایجاد ارتباط میان این عناصر متمرکز می کنند. از دیگر مواردی که در 
گام دوم اصالح بودجه در اتریش مورد توجه قرار گرفت، تقسیم بودجه به بودجه های تک 

سطری1/یکجا بود. 

اتریش همچنین تالش دارد در مرحله دوم اصالحات بودجه ریزي، استانداردهاي خود 
را با شاخص هاي OECD منطبق نماید. براي این امر طرحي 30 ساله با عنوان »برنامه ریزي 
به  اتریش  دیگر  به عبارت  اتریش(  در  بودجه  )اصالح  نموده است.  ارائه  مالي«  بلند مدت 
شده  اعمال  بودجه  قانون  زیربنایي  تغییرات  نخست  فاز  در  که  خود  میان مدت  چارچوب 
بود، برنامه بلند مدت تري را نیز اضافه کرده است. هرچند شاخص هاي موجود در این برنامه 
بلند مدت هنوز به طور کامل همگام و هماهنگ با چارچوب میان مدت نیست، با این حال 

سعي بر آن است تا شاخص هاي اصلي این دو برنامه در آینده به یکدیگر نزدیک شوند.

ارزيابی خارجی اصالحات ساختار بودجه

در سال های  مرحله  اتریش، طی سه  در  بودجه ریزی  نظام  به  مربوط  مقررات  و  قوانین 
2007، 2009 و 2013 اصالح گردیده که بر این اساس، نظام بودجه ریزی در این کشور را 
به یکی از کارآمدترین و پیشروترین سیستم ها در سطح جهانی تبدیل ساخته است. به منظور 
علمی  نهادهای  بی طرفانه  ارزیابی  از  می توان  اصالحات  این  موفقیت  میزان  دقیق  ارزیابی 

داخلی و بین المللی استفاده نمود. 

 Fiscal Transparency« در سال 2017 ارزیابی »صندوق بین المللی پول« تحت عنوان
Code« )ارزیابی صندوق بین المللی پول، 2017(، ارزیابی کارشناسی »سازمان همکاری های 

اقتصادی و توسعه « با عنوان »Budgeting in Austria« )ارزیابی OECD، 2017( و یک ارزیابی 
 »DoppischesHaushaltswesen« نیز توسط »دانشگاه آلپِن آدریا کالِگنفورت« تحت عنوان
)ارزیابی دانشگاه کالگنفورت، 2017( در خصوص اصالحات ساختار بودجه اتریش منتشر 
شد. »گزارش نهایی« تهیه شده توسط محققان دانشگاه کالِگنفورت در اتریش، خالصه ای 

از ارزیابی این سه ارگان را ارائه می دهد. )گزارش نهایی دانشگاه کالگنفورت، 2018( 

1. Globalbudgets
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پیوست
پیش نویس الیحه بودجه ای اتریش 2021

وزارت دارایی فدرال اتریش
14 اکتبر 2020، وین

1- مقدمه 
پیش نویس   ،473/2013 اروپا(  )اتحادیه  مقررات  از   4)2( ماده  مطابق  کلی  به طور 
برنامه های بودجه ای کشورهای اروپا باید هر سال تا 15 اکتبر تدوین شود. فرض بر این است 
که این برنامه ها حاوی پیش نویس بودجه سال بعد دولت فدرال و همچنین پارامترهای اصلی 
برای سایر بخش های کشور هستند. این برنامه ها باید منتشر شوند و در اختیار شورای اروپا و 

گروه یورو قرار داده شوند. 

وظایف  »شرح  مطابق   2021 اتریش  بودجه ای  الیحه  پیش نویس  که  است  ذکر  شایان 
شغلی دوجزئی1« تهیه شده است. براساس مرکز آمار اتریش )STAT(2 و همچنین محاسبات 
بر  مبتنی  برنامه  این   ،3)BMF( فدرال  دارایی  وزارت  توسط  گرفته  ارزیابی های صورت  و 
داده های حاصل از حساب های ملی )ESA 2010( بوده و توسط مؤسسه تحقیقات اقتصادی 

اتریش )WIFO(4 از اکتبر 2020 پیش بینی شده است. 

1. Two Pack Code of Conduct
2. Statistics Austria
3. Federal Ministry of Finance
4. Austrian Institute of Economic Research  
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2- شرايط اقتصادی در اتريش 
2-1 توسعه اقتصادی )2021-2019(

البته  یافته است.  رشد  درصد   1/4 اتریش  واقعی  داخلی  ناخالص  تولید   ،2019 سال  در 
نرخ رشد واقعی این کشور در مقایسه با سال 2018 )2/6+ درصد( و 2017 )2/4+ درصد( 
کمتر بوده است. صرف نظر از تغییرات صورت گرفته در سهام )تصاحب خالص کاالهای 
تأثیر   2019 سال  در  اتریش  رشد  نرخ  افزایش  بر  کل  تقاضای  اجزای  مجموع  باارزش(، 
واقعی  داخلی  ناخالص  تولید  درمجموع  که  گفت  می توان  نتیجه  در  داشته است.  شگرفی 

اتریش در سال 2019  رشد قابل توجهی داشته است. 

به  یافته است.  افزایش  درصد(   +1/5(  61000 حدود   2019 سال  در  شاغل  افراد  تعداد 
نتیجه،  در  یافته است.  افزایش  نفر   50200 نیز  اتریش  در  کار  نیروی  عرضه  ترتیب،  همین 
نرخ بیکاری در این کشور بنا به تعریف یورواستات با کاهش 0/4 درصدی به 4/5 درصد 

رسیده است. 

در سال 2019، قیمت های مصرف کننده در اتریش 1/5 درصد افزایش یافته است و نرخ 
تورم کمتر از سطح آن در سال 2018 و 2017 بوده است. گفتنی است که نرخ تورم در سال 
2019 )1/5 درصد( در مقایسه با سال 2018 )2 درصد( به دلیل افزایش قیمت سوخت کمتر 
بوده است. قیمت سوخت در سال 2019 نیز عمدتا تحت تأثیر افزایش اجاره بها، هزینه های 

عملیاتی، هزینه خدمات تهیه و تدارک غذا و جریان برق افزایش یافته است. 

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2019 متجاوز از نرخ رشد آلمان )0/6 
اروپا  اقتصادی  پیش بینی  مطابق  بوده است.  درصد(   1/3( اروپا  مناطق  رشد  نرخ  و  درصد( 
منطقه  از  اتریش کمتر  در  اقتصادی در سال 2020  انتظار می رود رکود  )تابستان 2020(1، 

اروپا باشد. 

  

1. European Economic Forecast (Summer 2020)
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نمودار 1: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی )اتریش، آلمان و منطقه اروپا( 

محور سمت چپ: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی )نرخ تغییر طی سال قبل برحسب درصد(

2020 و 2021 : پیش بینی اقتصادی اروپا، تابستان 2020
BMF, EC, EUROSTAT :منابع

اکتبر  برای سال های 2020 و 2021 در 9  اتریش  اقتصادی  پیش بینی مؤسسه تحقیقات 
و   19 کوید  بیماری  با  مقابله  کنترلی جهت  اقدامات  کلی،  به طور  منتشر شده است.   2020
کاهش مصرف خصوصِی ناشی از این بیماری به رکود اقتصادی جهانی در سال 2020 منجر 
شده است. توسعه اقتصادی اتریش نیز تحت تأثیر شیوع این بیماری همه گیر قرار گرفته است 
گرفته  صورت  اقدامات  همچنین  و  بین المللی  تجاری  مغایرات  جهانی،  تجارت  کاهش  و 

جهت کاهش جابجایی در اقتصاد خارجی اتریش مشهود است. 

در سال 2020، مصرف بخش دولتی تنها جزء تقاضای کل بوده است که انتظار می رود 
بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی اتریش تأثیر مثبتی داشته باشد. تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص را نیز می توان به صورت دوره ای در نظر گرفت که به میزان 5/6 درصد کاهش 
یافته است. همچنین، سهم صادرات خالص به نرخ رشد نیز منفی بوده است. به عالوه، بحران 
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نتیجه، مصرف  در  خانوارهای خصوصی شده است.  پس انداز  نسبت  افزایش  موجب  فعلی 
خصوصی بر نرخ رشد امسال تأثیر منفی داشته است. برآورد می شود که مصرف خصوصی 

واقعی تا 6/8 درصد کاهش یابد. 

در سال 2020، انتظار می رود که نرخ رشد اقتصاد اتریش برابر با 6/8- درصد باشد و 
مطابق پیش بینی های صورت گرفته در سال بعد به 4/4 درصد خواهد رسید. 

  

نمودار 2: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و رشد تولید ناخالص داخلی اسمی

BMF, STAT, WIFO  :منابع

طرح کار کوتاه مدت اتریش1 باعث کاهش تأثیرات منفی ناشی از بیماری کوید 19 بر 
بازار کار این کشور شده است. با این حال، انتظار می رود که تعداد افراد شاغل )به جز افراد 
خویش فرما( 70000 نفر )1/9- درصد( کاهش یابد. در نتیجه، نرخ بیکاری در سال 2020 

مطابق پیش بینی یورواستات با افزایش 0/9 درصدی به 5/4 درصد افزایش خواهد یافت. 

 1/3 با  برابر   2020 سال  در  مصرف کننده  قیمت های  فعلی،  اقتصادی  شرایط  برخالف 

1. Austrian short-time working scheme
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درصد افزایش یافته است، حال آنکه در سال 2019 برابر با 1/5 افزایش داشته است و در سال 
2021 نیز انتظار می رود که تا 1/5 درصد افزایش یابد. 

نمودار 3: کمک به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 

محور سمت چپ: کمک به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برحسب درصد 

BMF, STAT, WIFO :منابع
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نمودار 4: افراد شاغل و بیکار 

محور سمت چپ: افراد شاغل/ محور سمت راست: تعداد ثبت شده افراد بیکار 

AMS, BMSGPK, BMF, WIFO منابع 

از سال 2011 به بعد، نرخ بهره کوتاه مدت در اتریش کاهش یافته است و از سال 2016 
بهره کوتاه مدت در سال های  نرخ  انتظار می رود که  بوده است. همچنین،  نیز منفی  تاکنون 
2020 و 2021 نیز منفی باشد. در ارتباط با نرخ بهره بلند مدت نیز می توان روند مشابهی را 
مشاهده کرد و در فاصله سال های 2011-2016 به طور پیوسته کاهش یافته است. البته اگرچه 
نمودار حاصله روند صعودی جزئی در سال های 2017-2018  نشان داده است، ولی باز هم 
نرخ بهره بلندمدت در سال 2019 منفی بوده است و همزمان میانگین نرخ بهره بلندمدت به 
0/1 درصد رسیده است. انتظار می رود که در سال های 2020 و 2021 نیز نرخ بهره بلندمدت 

منفی یعنی حدود 0/2- درصد باشد. 
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نمودار 5: توسعه نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت 

محور سمت چپ: میانگین ساالنه )برحسب درصد(

BMF, WIFO منابع

2-2 توسعه بخش مالی 

در  بوده است.  مشهود   2019 سال  در  جهانی  اقتصاد  تضعیف  نشانه های  کلی،  به طور 
ماه های فوریه و مارس 2020 که خطرات ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا افزایش قابل 
توجهی داشته و عدم تعادل های موجود در سال 2019 کاهش نیافته است، نوسان بازارهای 
مالی نیز افزایش چشمگیری داشته است. در بهار سال 2020، رکود اقتصادی شدیدی به دلیل 

شیوع بیماری همه گیر کوید 19 رخ داده است. 

عالوه بر اقدامات صورت گرفته در زمینه سیاست های پولی، رکود اقتصادی نیز موجب 
شده است اقدامات متقابل قابل توجهی در زمینه بودجه صورت گیرند که فقط موجب تعدیل 
کاهش اقتصادی شدید شده اند. با این حال با توجه به اینکه از شدت اقدامات مبنی بر کنترل 
بیماری کوید 19 کاسته شده است، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی در سومین سه ماهه 
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سال 2020 در مقایسه با سه ماهه قبل، رشد صعودی داشته است. 

موج دوم بیماری همه گیر کوید 19، اختالفات تجاری، آمار بدهی فزاینده در بخش های 
متعدد، افزایش دائمی نرخ بیکاری و اصالحات دارایی های  بیش از حد ارزشمند ازجمله  

خطرات اقتصادی و خطرات مربوط به ثبات مالی برای کشورها به شمار می آیند. 

2-2-1 نرخ بهره بلندمدت 

 2020 سال  اوایل  در  ساله(   10 دولتی  قرضه  اوراق  )سود  اتریش  بلندمدت  بهره  نرخ 
مارس  اوایل  تا  بیماری همه گیر کوید-19  بوده است و در طول دوره  با صفر درصد  برابر 
2020  به 0/45- درصد کاهش یافته است. همزمان با افزایش تردیدهای موجود در ارتباط 
با سیاست های اقتصادی، گریز به اوراق قرضه کشورهایی که امن در نظر گرفته می شوند را 
می توان مشاهده کرد. با این حال، تا اواسط مارس 2020 به دلیل تردیدهای جهانی فزاینده، 
سود اتریش به حدود 0/30 درصد افزایش یافت که خیلی زود جایگزین کاهش نرخ بهره 

بلندمدت با نرخ بهره منفی شد. 

در ارتباط با اختالف سود اوراق قرضه دولتی 10 ساله اتریش با آلمان )بدون اصالح و 
تعدیل سررسید(، روند نسبتا متغیری از آغاز بحران کوید 19 مشاهده شده است و بین 30-

60 نقطه پایه در اوج بیماری همه گیر کوید-19 در مارس 2020 نوسان داشته است: از ژوئن 
2020 شرایط موجود به دلیل اقدامات متقابل صورت گرفته در زمینه سیاست اقتصادی آرام 
شده است و از آن پس، اختالف سود اوراق قرضه دولتی 10 ساله اتریش با آلمان بین 30-15 

نقطه پایه نوسان پیدا کرده است. 
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نمودار 6: نرخ بهره بلندمدت و اختالف سود 

محور سمت چپ: نرخ بهره بلندمدت برحسب درصد 
محور سمت راست: اختالف سود بر حسب نقطه پایه 

BMF, Macrobond (30 September 2020 ( منابع

2-2-2 بازار سهام 

اخیر  سال های  2در  یورو استاکس 50  شاخص  با  هم راستا   )ATX( اتریش1  بورس  بازار 
پیش رفته است. در سال 2019، روند صعودی کلی در بازارهای بورس و ازجمله در بازار 
بورس اتریش مشاهده شده است و بازار بورس اتریش تا 16 درصد افزایش یافته است. گفتنی 
است که جهت گیری گسترده تر بانک های مرکزی، نتایج شرکتی مناسب و در برخی موارد، 
جریان اختالفات تجاری علت این امر به شمار می آید. در ماه های فوریه و مارس 2020تحت 
تأثیر بیماری همه گیر کوید-19، اصالح نزولی چشمگیری در بازارهای بورس رخ داده است 
داشته است. همچنین،  معکوسی  تأثیر  بین المللی  تجارت  و  تولید جهانی  زنجیره های  بر  که 

1. Austrian stock market
2. Euro-Stoxx-50 index
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خسارات کاهش تولید و کاهش شدید مسافرت بین المللی نیز در این فاصله زمانی مشهود 
بوده است. به طور کلی، بازار بورس اتریش از اواسط فوریه 2020 تا اواسط مارس 2020 تا 
حدود 50 درصد سقوط پیدا کرده است که البته پس از آن به طور هماهنگ با پیشرفت های 
اواخر سپتامبر  اتریش در  بورس  بازار  ارزش  این حال،  با  پیدا کرده است.  بهبود  بین المللی 

2020 همچنان کمتر از ارزش آن در زمان قبل از شیوع کوید 19 بوده است. 

  

نمودار 7: عملکرد بازار سهام 

محور سمت چپ: شاخص 
BMF, Macrobond (30 September 2020 (منابع
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2-3 ارزيابی توسط مؤسسات رتبه بندی 

اتریش توسط سه تا از بزرگترین مؤسسات رتبه بندی اعتباری از نظر شایستگی اعتباری به 
ترتیب موفق به کسب دومین رتبه برتر AA+ )مؤسسه رتبه بندی اعتباری استاندارد اند پورز1 و 
مؤسسه رتبه بندی اعتباری فیچ2( وAa1 )مؤسسه رتبه بندی اعتباری مودیز3( شده است. شایان 

ذکر است که هر سه مؤسسه موردنظر چشم انداز ثابتی برای اتریش در نظر گرفته اند. 

عوامل مثبت اتریش مطابق ارزیابی مؤسسات رتبه بندی اعتباری عبارتند از: برخورداری 
از مؤسسات سیاستی و اجتماعی مقتدر، سیاست بودجه ای یکپارچه، اقتصاد متنوع، رقابتی 
اتریش  در کشور  عالوه،  به  بخش خصوصی.  محدود  بدهی  همچنین  و  و صادرات محور 
ساختار بدهی دولتی مطلوب است و میانگین سررسید باقیمانده دقیقا کمتر از 10 سال است 
و میانگین نرخ بهره کمتر از 2 درصد است و هیچ ریسکی در ارتباط با جریان ارز خارجی 
وجود ندارد. بدهی های بخش بانکی حاصله توسط بخش دولتی نیز همزمان با بحران مالی و 

اقتصادی در سال 2009 کاهش قابل توجهی یافته است.  

بدهی  سهم   ،AAA رتبه  با  کشورهای  با  مقایسه  در  که  ساخت  خاطرنشان  باید  البته 
دولتی اتریش باالست. به عالوه، هزینه مستمری باال و رو به افزایش و نقاط ضعف ساختاری 
)سختگیری ها در بخش خدمات، بار مالیاتی باال، نرخ استخدام پایین کارکنان مسن( به عنوان 

عوامل منفی اتریش ارزیابی می شوند. 

راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  کیفی  توصیف  کويد-19:   4-2
سیاست های اقتصادی و تأثیرات آن ها 

»قرنطینه گسترده« از جهات مهمی با یک رکود معمولی یا رکود ناشی از یک بحران 
مالی نظام مند متفاوت است. اگرچه در دوران بحران، بخش خدمات معموال کمتر از بخش 
صنایع دچار سقوط می شود و تأثیر تثبیت کننده ای دارد، ولی قسمت اعظم بخش خدمات 

1. Standard & Poor’s
2. Fitch
3. Moody’s
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)بخش های مربوط به تهیه غذا و اقامتگاه به ویژه گردشگری شهری و مراکز تهیه غذای شبانه 
و بخش های فرهنگی و هنری از جمله صنعت رویدادهای ویژه یا اپراتورهای گردشگری( 
از  بسیاری  به عالوه،  شده اند.  متضرر  به شدت   19 کوید  همه گیر  بیماری  شیوع  با  همزمان 

شرکت های کوچک و متوسط در این بخش ها دارای سرمایه اولیه محدودی هستند. 

مدیریت بحران کوید 19 

نداشته اند،  نقشی  آن  بروز  در  شرکت ها  که  فرد  به  منحصر  اضطرارِی  شرایط  این  در 
به منظور حمایت از شرکت هایی که همچنان پررونق هستند و قادرند بدهی خود را بپردازند، 
نیز  بعد  سال های  در  که  گرفته است  نظر  در  را  چندبخشی  نجات  بسته  یک  اتریش  دولت 
همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. برخی از مهمترین اقدامات صورت گرفته بر اساس 

این بسته نجات در زیر بیان شده است. 

که  ◉ می شود  گرفته  نظر  در  چنین  دوم(:  )مرحله  ثابت  هزینه  با  یارانه  تمدید 
به منظور حمایت از شرکت ها به ویژه شرکت های فعال در صنایعی که هنوز متأثر از 

محدودیت های کوید 19 هستند، یارانه با هزینه ثابت گسترش داده شود. 

تمدید »کار کوتاه مدت کرونا« )مرحله سوم(: اگرچه تعداد کارکنان دارای کار  ◉
کوتاه مدت به طور قابل توجهی کاهش یافته است و به حدود 295.000 نفر در اواخر 
سپتامبر 2020 رسیده است، ولی در شرایط فعلی همچنان ضروری و معقول است که 
این برنامه تمدید شود. با این حال، به طور همزمان سعی بر این است که از مشاغلی 
که به طور ساختگی حفظ شده اند و پابرجا نخواهند بود، اجتناب شود. بنابراین، مرحله 
سوم از »کار کوتاه مدت کرونا« که تا مارس 2021 اجرا می شود، در ارتباط با معیارهای 

خاصی است و شامل اقدامات آموزشی و اعتباربخشی پیشرفته می شود. 

اقدامات تمدید و پیگیری در ارتباط با بودجه سختی کار، مزایای سختی کار  ◉
غیرانتفاعی:  سازمان های  از  و صندوق حمایت  خانواده ها  در  کرونا  از  ناشی 
در راستای مدیریت بحران ناشی از بیماری همه گیر کوید-19، منابع بودجه دیگری 
برای سال 2021 جهت تأمین بودجه سختی کار، مزایای سختی کار ناشی از کرونا در 
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خانواده ها و اقدامات پیگیری صندوق حمایت از سازمان های غیرانتفاعی و صندوق 
حمایت از لیگ های ورزشی در دوران کوید-19 1 در نظر گرفته شده اند. 

و  ◉ کوید-19  همه گیر  بیماری  شیوع  با  همزمان  آتی:  کار  بازار  چشم اندازهای 
اقدامات مبنی بر کنترل این بیماری صدمه شدیدی به بازار کار اتریش وارد شده است. 
در این راستا، بنیاد کار کرونا2 به تازگی تأسیس شده است که به عنوان بزرگترین برنامه 
جمهوری دوم اتریش در ارتباط با سیاست بازار کار آن محسوب می شود و 100.000 
به موجب آن، چشم انداز  و  منتفع می شوند  برنامه  این  مزایای  از  مردم کشور  از  نفر 
پایدار و ارزشمندی به ویژه برای افراد بیکار ایجاد می شود. در این برنامه همچنین تغییر 
ساختاری بازار کار مورد توجه قرار گرفته است و امکان تأمین تقاضاهای میان مدت و 
بلندمدت برای نیروی کار ماهر در اتریش میسر شده است. الزم به ذکر است که در 

مجموع 700 میلیون یورو تا سال 2022 در اختیار این بنیاد قرار داده خواهد شد. 

پروژه های  ◉ از  حمایت  در   :3)KIG2020(  2020 شهری  سرمایه گذاری  قانون 
سرمایه گذاری شهری که به موجب آنها خدمات دارای منافع جمعی در مناطق و برای 
نجات از بحران ارائه می شوند، دولت فدرال بسته شهری 1 میلیارد یورویی را در نظر 
سرمایه گذاری  پروژه های  هزینه  کل  از  درصد   50 پرداخت  به  متعهد  و  گرفته است 

شده است. 

اقدامات محرک اقتصادی 

پس از اعالم بسته نجات در اوایل شیوع بیماری همه گیر کوید-19، اتریش خیلی زود 
به این واقعیت پی برد که به منظور تعدیل تأثیرات اقتصادی بحران کوید 19 باید اقدامات 
اقتصادی  بسته محرک  اتریش  این راستا، دولت  انجام دهد. در  اقتصادی دیگری  محرک 
به عالوه  کمک رسانی  و  سرمایه گذاری  اقدامات  مجموعه  که  داده است  ارائه  را  جامعی 
این  می شود.  شامل  را  شده اند  متضرر  به شدت  که  صنایعی  از  مستمر  حمایتی  اقدامات 

1. Sports League COVID-19 Fund
2. Corona Labour Foundation
3.Municipal Investment Act 2020 (KIG 2020)
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سرمایه گذاری ها با هدف تثبیت اقتصاد اتریش و تسریع عملکرد آن در راستای خنثی سازی 
کربن صورت می گیرد. 

کمک به افراد کم درآمد 

مزایای  )نظیر  شده اند  پرداخت   2020 سال  در  یکجا  به صورت  که  وجوهی  بر  عالوه   
اتریش  دولت  حاضر  حال  در  بیکار(،  افراد  به  یکجا  به صورت  وجوه  پرداخت  و  فرزند 
بر  تأثیر محرکی  برنامه های خود لحاظ کرده است که  اقدامات کمک رسانی دائمی را در 
اقتصاد دارند. دلیل این امر نیز آن است که بخش قابل توجهی از کمک به گروه های کم 
درآمد به مصرف اختصاص داده می شود. به عالوه، این امر موجب کاهش بار مالیاتی نیروی 
کار می شود که در اتریش در مقایسه با استانداردهای بین المللی، نسبتا باالست. به طور کلی، 

این خدمات کمک رسانی در ارتباط با مالیات و تأمین اجتماعی ارائه می شوند: 

به منظور تضمین حمایت مالی  ◉ اولیه  مالیات  اولیه: کاهش نرخ  مالیات  کاهش نرخ 
سریع و پایدار، کاهش نرخ مالیات حاشی اِی اولین دستمزد و مالیات بر درآمد پیشنهاد 
شده است. از اول ژانویه 2020، نرخ مالیات 20 درصدی به جای نرخ مالیات سابق 25 
شده  اعمال  یورویی   18.000 تا   11.000 از  بیش  درآمدهای  در خصوص  درصدی 

است. 

افزایش بازپرداخت تأمین اجتماعی: افراد کم درآمد که درآمد ساالنه آنها کمتر  ◉
از 11.000 یورو است، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و دستمزد نیستند و از این 
رو نمی توانند از مزایای کاهش نرخ مالیات اولیه بهره مند شوند. از این رو، به منظور 
کمک به این گروه از افراد نیز بازپرداخت تأمین اجتماعی از اول ژانویه 2020 از 700 
افزایش خواهد یافت )ازجمله مالیات اضافی برای کاهش حجم  یورو به 800 یورو 

ترافیک(. 

کمک به کشاورزی و جنگلداری: مطابق برنامه دولت فدرال، کمک های متعددی  ◉
ارائه  کشاورزان  معاش  امرار  تضمین  به منظور  مالیات  و  اجتماعی  تأمین  زمینه  در 

شده است. 
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یورویی،  ◉ میلیون   1 از  باالتر  ساالنه  درآمدهای  برای  مالیات:  نرخ  باالترین  تمدید 
باالترین نرخ مالیات 55 درصدی تا پنج سال بعد یعنی تا سال 2025 تمدید خواهد شد. 

مستمری  ◉ که  افرادی  خرید  قدرت  افزایش  فدرال  دولت   :2021 مستمری  افزایش 
کم و معمولی دریافت می کنند را امری مهم قلمداد می کند و قصد دارد که نسبت به 
اصالح پرداختی متناوب مستمری اجتماعی در سال 2021  اقدام کند. در این راستا، 
دولت فدرال فراتر از اصالح قانونی گام برداشته و در حال افزایش میزان مستمری های 

کم و معمولی است. 

جهت  موجود  مشوق های  منطقه ای:  اقتصاد  مکان/  بر  مبتنی  سیاست های   
سرمایه گذاری و کمک به کسب و کارها 

عالوه بر کاهش بار مالیاتی نیروی کار، اقدامات هدفمند بیشتری باید در مورد سیاست های 
مبتنی بر مکان در راستای اجتناب از تأثیرات منفی بحران کوید-19 بر رقابت پذیری بین المللِی 
اقتصاد اتریش صورت گیرند. گفتنی است که مشوق های سرمایه گذاری در قالب حق بیمه و 
تغییرات در قانون مالیاِت مرتبط با هزینه استهالک نقش مهمی در شرایط فعلی ایفا می کنند 
قرار گیرند.  تأکید  باید مورد  نیز  از سرمایه گذاری در حوزه های آتی  و همزمان، حمایت 
به ویژه، اقدامات زیر باید به حفظ مکان ها و مشاغل تجاری و به تقویت قدرت نوآوری و 

رقابت پذیری اقتصاد اتریش کمک کنند. 

مالیات زیان انتقالی به دوره های گذشته: مالیات زیان انتقالی به دوره های گذشته1  ◉
امکان جبران زیانهای ناشی از دوره ارزیابی 2020 را در برابر سود سال مالی 2019 
)یا در موارد خاص، سال مالی 2018( فراهم می آورد. این امر نیز به نوبه خود باعث 

هموارسازی مالیاتی و نقدشوندگی و تقویت سهام می شود.

برای  ◉ به عنوان جایگزینی  نزولی2-  مانده  استهالک  نزولی: احتمال  مانده  استهالک 
افزایش  داشت.  خواهد  اقتصاد  بر  مثبتی  تأثیر  نیز  مستقیم-  خط  روش  به  استهالک 

1. Tax loss carry-back
2. Declining-balance depreciation
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نقدشوندگی  مزایای  به  منجر  عملیاتی  زندگی  آغاز چرخه  در  استهالک  از  حاصل 
برای شرکت ها از طریق کاهش مبنای مالیات آنها می شود و تأثیر مثبتی بر تصمیمات 
سرمایه گذاری دارد. در ارتباط با ساختمان ها، استهالک تسریعی به روش خط مستقیم 

به طور مجزا معرفی شده است.

بیمه  ◉ حق  برای  یورو  میلیارد   2 سقف  تا  فدرال  دولت  سرمایه گذاری:  بیمه  حق 
سرمایه گذاری طی سال های مالی تا سال 2024 تأمین خواهد کرد. سرمایه گذاری های 
به عنوان  نامشهود-  و  مشهود  دارایی های  از  اعم  ثابت-  دارایی های  زمینه  در  جدید 
سرمایه گذاری های واجد شرایط در مکان های تجاری اتریش به شمار می آیند. نرخ 
استاندارد برابر با 7 درصد از سرمایه گذاری جدید است که برای سرمایه گذاری های 
به  جدید در حوزه های نوآورانه سبزینگی1، دیجیتال سازی، بهداشت و علوم زیستی 
14 درصد افزایش می یابد. الزم به ذکر است که سرمایه گذاری هایی که باعث صدمه 

به اقلیم می شوند، واجد شرایط تأمین مالی نیستند.

با  ◉ ارتباط  در  موقتی  اقدامات  بر  عالوه  غذا:  تهیه  بخش  در  مالیاتی  تخفیف های 
بحران ناشی از کوید 19، دولت فدرال در ارتباط با بخش تهیه غذا کمک های دائمی 
مقطوع، حداکثر سقف  قیمت  میزان  افزایش  شامل  موارد  این  فراهم کرده است.  نیز 
کوپن های معاف از مالیات و همچنین لغو مالیات نوشیدنی های گازدار می باشند. عالوه 
بر این، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد غذایی و نوشیدنی ها برای مدت زمان 

محدودی به شدت کاهش یافت.

بسته جنگلداری: به منظور اطمینان از مدیریت پایدار و حفظ حیات و تناسب اقلیمی  ◉
جنگل های اتریش، بسته ای از اقدامات بالغ بر 350 میلیون یورو به تصویب رسیده است.

سرمایه گذاری عمومی پایدار به منظور حفاظت از اقلیم

دولت اتریش با بسته سرمایه گذاری خود این نکته را مورد تأکید قرار داده است که در 
دوره شیوع بیماری همه گیر کوید 19 نیز به اقدامات خود در زمینه حفاظت از اقلیم همچنان 

1. Greening
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ادامه خواهد داد. دولت فدرال اقدامات حمایتی خود پس از رکود اقتصادی ناشی از کوید 
19 را فرصتی برای تحریک اقتصاد از طریق سرمایه گذاری های هدفمند و همزمان تسریع 
بسته  به طور کلی،  قلمداد می کند.  اقلیم خنثی  با  و جامعهای  اقتصاد  به سمت  روند گذار 

سرمایه گذاری برای حفاظت از اقلیم شامل موارد کلیدی زیر می باشد:

موضوع  ◉ کلی،  به طور  نوسازی«:  »تعرض  و  داخلی  محیط زیست  از  حمایت 
حمایت از محیط زیست داخلی و »تعرض نوسازی ساختمان1« طی چند سال آینده در 
ارتباط با سرمایه گذاری عمومی مورد تأکید قرار خواهد گرفت که عالوه بر اعتبارات 
تخصیص یافته تاکنون، در مجموع 773 میلیون یورو در فاصله سالهای 2021 تا 2024  

به این امر اختصاص خواهد یافت. 

گسترش انرژی های تجدیدپذیر: گسترش انرژی های تجدیدپذیر به عنوان دومین  ◉
رکن بسته سرمایه گذاری برای حفاظت از اقلیم محسوب می شود. به منظور دستیابی به 
هدف مبنی بر »تأمین صد درصد برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر« تا سال 2030، 
مبلغ اضافی به ارزش 263 میلیون یورو در سال های 2021-2024 به این امر اختصاص 

داده خواهد شد.

فناوری های سازگار با اقلیم: دولت فدرال بودجه اضافی به مبلغ 100 میلیون یورو  ◉
را برای اجرای برنامه های تحقیق و نوآوری در زمینه افزایش بهره وری منابع، کاهش 
انتشار دی اکسید کربن در فاصله سال های 2021 و 2022  انرژی و کاهش  مصرف 

تأمین خواهد کرد.

گسترش حمل ونقل عمومی: دولت فدرال متعهد به گسترش زیرساخت حمل ونقل  ◉
مدرن و بدون کربن و بهبود خدمات حمل ونقل عمومی در سراسر کشور شده است. 
در این راستا، عالوه بر اعتباراتی که قباًل توسط دولت در »چارچوب هزینه میان مدت 
2020-20232« تأمین شده است، مبلغ 300 میلیون یوروی دیگر نیز تا سال 2023 به این 

امر اختصاص داده خواهد شد. 
1. “Building renovation offensive”
2. Medium-Term Expenditure Framework 2020-2023
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مطابق  ◉ فدرال  دولت  چرخشی،  اقتصاد  ارتقای  به منظور  تعمیراتی:  خدمات  مشوق 

از  بر ارزش افزوده ی خدمات تعمیراتی  با قوانین اروپا نسبت به کاهش نرخ مالیات 
20 درصد به 13 درصد اقدام کرده است. درواقع، ایجاد مشوق هایی برای تعمیرات و 
جلوگیری از نادیده انگاشتن شرکت های خدماتی مربوطه و همچنین حمایت از آنها 

هدف این طرح محسوب می شود.

سرمایه گذاری در مدارس آتی

به عنوان  اتریش  نتیجه رقابت پذیری و جذابیت  نیروی کار آتی و در  سطح تحصیالت 
یک مکان تجاری ارتباط مستقیمی با کیفیت نظام آموزشی  این کشور دارد. بنابراین، دولت 
تجهیز  کند.  اجرا  دیجیتال  آموزش  با  ارتباط  در  ماده ای   8 طرح  یک  دارد  قصد  اتریش 
فناوری  اساسی  زیرساخت های  گسترش  دیجیتال،  دستگاه های  به  معلمان  و  دانش آموزان 
درگاه های  استانداردسازی  همچنین  و  دیجیتال«  »مدرسه  درگاه  یا  مدارس  در  اطالعات 
موجود ازجمله اهداف این طرح به شمار می آیند. در این راستا، مبلغ 235 میلیون یورو در 

چارچوب بسته محرک اقتصادی برای سال 2021  به این امر اختصاص داده شده است.

2-5 تسهیالت بازيابی و تاب آوری

براساس تسهیالت بازیابی و تاب آوری1، تأمین مالی در سطح اروپا در زمینه سرمایه گذاری 
عمومی و اصالحات از سال 2021 به بعد صورت خواهد گرفت )مقررات مربوط به اتحادیه 

اروپا هنوز تصویب نهایی نشدهاند(.

این امر به افزایش مقاومت و پایداری اقتصاد اتحادیه اروپا در مواجهه با بحران کوید 
19 کمک می کند. این بودجه ها باید در درجه اول به حوزه های سبزینگی و دیجیتال سازی 
و همچنین برای حمایت از کشورهای عضو در زمینه اجرای توصیه های مختص کشورها 
اختصاص داده شوند. طبق نتیجه گیری های شورای اروپا از 17 تا 21 ژوالی، اتریش مشمول 
دریافت بودجه ثابتی در حدود 2/2 میلیارد یورو خواهد شد و در سال 2023 نیز بر اساس 

1. Recovery and Resilience Facility
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داده های اقتصادی این کشور در آن زمان مشمول دریافت بودجه ی بیشتری خواهد شد )بسته 
به دوره توسعه اقتصادی، انتظار می رود اتریش 1 میلیارد یورو بودجه اضافی دریافت کند(. 
همچنین براساس این نتایج، امکان پرداخت پیش پرداخت 10 درصد از تخصیص به اتریش 
 BVA-E( 2021 در سال 2021 فراهم شده است و به همین علت هم در پیش نویس بودجه
2021( مبلغی معادل 220 میلیون یورو در زیرمجموعه بودجه 51 )UG 51( در نظر گرفته 

شده است. 

تا  را  اصالحات  و  سرمایه گذاری  جهت  خود  خاص  پروژه های  اتریش  فدرال  دولت 
ارائه  اروپا  کمیسیون  به  تاب آوری«  و  بازیابی  »طرح  از  بخشی  به عنوان   2021 آوریل   30
میان مدت  هزینه  چهارچوب  و   )BVA-E 2021(  2021 بودجه  پیش نویس  کرد.  خواهد 
BFRG 2021-2024( 2024 -2021( در حال حاضر مشتمل بر پروژه های متعددی از بسته 
محرک اقتصادی و اولویت های جدید هستند که دولت فدرال آنها را پس از بحران کووید 
19 به منظور تقویت تاب آوری کسب و کارها و همچنین اجرای پروژه های دیجیتال سازی و 

تحوالت زیست محیطی خود تعیین کرده است که می توانند تحت این طرح ارائه شوند.
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3. توسعه بودجه )2019 تا 2021(
مبنی  تحقق هدف  زمینه  در  موفقی  اتریش عملکرد  بحران کوید 19،  بروز  از  پیش  تا 
بر کاهش نسبت بدهی دولتی به کمتر از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره 
سال  در  اروپا  اتحادیه  در  زمان عضویت خود  از  بود.  داده  نشان  فعلِی خود  قانون گذاری 
1995، این کشور برای اولین بار بود که به تحقق هدف مبنی بر بدهی ماستریخت1 نزدیک 
شده بود. اما در حال حاضر به دلیل پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران کوید 19 و پذیرش 
بدهی جدید و همچنین کاهش گسترده تولید ناخالص داخلی اسمی، نسبت بدهی دولتی 
اتریش افزایش شدیدی پیدا کرده است. انتظار می رود که نسبت بدهی در اواخر سال 2020 
به باالترین سطح آن در پایان سال 2015 )84/9 درصد( بازگردد. این امر خود بیانگر اهمیت 
و ضرورت روزافزون وضعیت مناسب بودجه و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 
در سال های اخیر رونق اقتصادی است. گفتنی است که چشم انداز سال های آینده تا سال 
2024 پایدار است. جمهوری اتریش در موقعیت مطلوبی قرار دارد و در حال حاضر حتی 
اوراق قرضه 10 ساله آن دارای نرخ بهره منفی هستند. بنابراین، با اینکه این کشور اخیراً وام 

زیادی اخذ کرده است، ولی ثبات مالی آن در میان مدت تأمین می شود.

یافتن روند مدیریت بحران و  پایان  با  به همین دلیل است که همزمان  بااین حال، دقیقاً 
اقدامات محرک  اقتصادی، هزینه های موجود در این زمینه باید دوباره مهار شوند و بازگشت 
به بودجه های سالم و پایدار دولت محقق شود. درواقع، این روش تنها راه ایجاد آزادی عمل 

مالی در برابر بحران های جدید و برای سرمایه گذاری های آتی محسوب می شود.

3-1 میزان بودجه در سال 2019

در مقایسه با گزارش ماه مارس، تراز ماستریخت دولت فدرال 182 میلیون یورو کسری 
باال  بسیار  بودجه  با  اضافی در واحدهای  دلیل سرمایه گذاری های  به  داشته است که عمدتاً 
 0/2 )بهبود  داخلی  ناخالص  تولید  جزئی  بهبود  نشان دهنده  موجود  بیانیه های  بوده است. 
درصدی( به دلیل انتقاالت فعلی هستند. به عالوه، این رقم در ارتباط با بخش شهرداری در 
1. Maastricht debt 
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حال حاضر کمی منفی و برابر با 0/01 درصد از تولید ناخالص داخلی است. کسری بخش 
شهرداری عمدتاً به دلیل داده های مربوط به واحدهای با بودجه بسیار باال است که در زمان 
انتشار گزارش ماه مارس در دسترس نبوده اند. بنابراین تراز ماستریخت عمومی دولت برابر 
بوده است.  داخلی در سال 2019  ناخالص  تولید  از  یا 0/67+ درصد  یورو  میلیارد  با 2/7+ 
از  یا 70/5 درصد  میلیارد یورو  بالغ  بر 280/3  پایان سال 2019  همچنین، بدهی دولتی در 
مارس  ماه  گزارش  در  شده  ذکر  میزان  با  مقایسه  در  که  بوده است  داخلی  ناخالص  تولید 

کاهش جزئی )80 میلیون یورو( داشته است.

3-2 اجرای بودجه سال 2020

در سال 2020، مالیه عمومی تحت الشعاع تأثیر بحران کوید 19 بر بودجه قرار خواهد 
گرفت. در پاسخ به این مسأله، دولت اتریش بالفاصله یک »بسته جامع کمکی کرونا1« در 
اوایل ماه مارس 2020 و به دنبال آن یک بسته جامع محرک اقتصادی2 در ماه ژوئن در نظر 
 2020 سال  در  بودجه  بر  چشمگیری  تأثیر  مستقیم  کمک رسانی  اقدامات  به ویژه،  گرفت. 

خواهند داشت.

این موارد به عنوان مثال شامل کار کوتاه مدت کرونا، بودجه سختی کار، مزایای فرزند یا 
صندوق حمایت از سازمان های غیرانتفاعی و همچنین کلیه هزینه های مراقبت های بهداشتی 
از  مالی  ارائه حمایت  به منظور  درآمد  افزایش  زمینه  در  گرفته  اقدامات صورت  می شوند. 
تسهیل  شامل  کم درآمد  افراد  و   19 کوید  بحران  اثر  در  آسیب دیده  به شدت  بخش های 
مالیات  پیش پرداخت ها،  کاهش  و  مالیات  بدهی  تعویق  مانند  پرداختنی  تسویه حساب های 
مالیات  نرخ  کاهش  و  غذایی  خدمات  برای  تخفیف  گذشته،  دوره های  به  انتقالی  زیان 
اجتماعی  تأمین  بازپرداخت  افزایش  ازجمله  درآمد  بر  مالیات  و  دستمزد  اولین  حاشیه اِی 
می شوند. بنابراین، سیاست های مالی ضد دوره ای با هدف ارائه کمک های مالی به جمعیت 
و اقتصاد، ارتقای سرمایه گذاری و در نتیجه حمایت از اقتصاد در روند اجرایی بودجه 2020 
اتخاذ می شوند. در این راستا، کسری بودجه باال و افزایش شدید بدهی دولتی به عنوان نقطه 
1. Comprehensive corona aid package
2. Comprehensive economic stimulus package
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ضعف اصلی محسوب می شوند.

تراز عمومی دولت در سال 2020 همچنان  ارزیابی  با  ارتباط  خالص وام گیری: در 
تردیدهای زیادی وجود دارد. توسعه اقتصادی و متعاقب آن توسعه بودجه تا حدود زیادی 
به روند بعدی بیماری همه گیر کوید 19 بستگی دارند. بر اساس تحوالت و برآوردهای فعلی، 
تراز ماستریخت عمومی دولت حدود 35/8- میلیارد یورو یا 9/5- درصد از تولید ناخالص 

داخلی در سال 2020 پیش بینی  شده است.

وام گیری،  خالص  برآورد  درمورد  فوق الذکر  تردیدهای  بر  عالوه  ساختاری:  تراز 
آینده  اقتصادی  پیشرفت های  به  نتیجه  به شکاف خروجی و در  نیز  تراز ساختاری  محاسبه 
بستگی دارد. بر اساس پیش بینی فعلی مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش، انتظار می رود که 
تراز ساختاری در سال 2020 برابر با 6/5- درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. شایان ذکر 
است که فقط در چارچوب برنامه ثبات 2020-20241 امکان ارزیابی دقیقتر تراز ساختاری 

در سال 2020 وجود دارد.

موجب  ناگهانی  به طور  بودجه  بر   19 کوید  بحران  از  ناشی  تأثیرات  دولتی:  بدهی 
ادامه  تاکنون   2016 سال  از  که  شده است  دولتی  بدهی  نسبِت  مستمر  کاهش  روند  توقف 
تا حدود  اسمی  بدهی  افزایش  وام گیری موجب  باالی خالص  به عالوه، سطح  داشته است. 

36/6 میلیارد یورو شده است.

بسته به توسعه تولید ناخالص داخلی واقعی، نسبت بدهی دولت در پایان سال 2020 برابر 
بدهی  نسبت  افزایش 13/4 درصدی  نشان دهنده  امر  این  پیش بینی  شده است.  با 84 درصد 
دولت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در 
پایان سال 2019 می باشد. اهمیت کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال های 
رونق اقتصادی قبلی در این واقعیت منعکس می شود که با وجود چنین افزایش چشمگیری، 
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال 2020 برابر با حداکثر سطح آن در پایان سال 

2015 )84/9 درصد( خواهد بود.

1. Stability Program 2020-2024
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درآمد: با توجه به اقدامات جامع کمک رسانی دولت فدرال برای حمایت از بخش های 
به شدت آسیب دیده، خانواده ها و افراد کم درآمد، انتظار می رود که درآمد عمومی دولت 
در سال 2020 به شدت کاهش یابد. عالوه بر کاهش پیش پرداخت مالیات  بر درآمد و مالیات 
اولین دستمزد و  مالیات حاشیه اِی  نرخ  از: کاهش  بر شرکت، عوامل اصلی دیگر عبارتند 
مالیات بر درآمد با اثر انباشتی از 1 ژانویه 2020 از جمله افزایش بازپرداخت تأمین اجتماعی؛ 
مالیات زیان انتقالی به دوره های گذشته؛ و همچنین تخفیف مالیاتِی تاحدی موقت در صنعت 
تهیه غذا. در مجموع، کاهش 7/4درصدی درآمد عمومی دولت پیش بینی شده است. شایان 
ذکر است که نسبت درآمد عمومی دولت به دلیل افت تولید ناخالص داخلی اسمی فقط 1/2 

درصد کاهش  یافته و به 47/9 دصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

و  اقتصادی  محرک  بسته های  اعطای  به  توجه  با  دولت  عمومی  هزینه های  هزینه: 
بسته های نجات در پاسخ به بحران کوید 19 در سال 2020 افزایش چشمگیری داشته است. 
کار،  مزایای سختی  ثابت،  هزینه  با  یارانه  کرونا،  کوتاه مدت  کار  قبیل  از  موقتی  اقدامات 
هزینه های  یا  کرونا  کار  بنیاد  غیرانتفاعی،  سازمان های  از  حمایت  صندوق  فرزند،  مزایای 
مراقبت های بهداشتی نیز باعث افزایش شدید هزینه البته به طور موقتی خواهند شد. این امر با 
تأثیر تثبیت کننده های خودکار در پی رکود فعالیت اقتصادی به ویژه افزایش پرداخت برای 
بیمه بیکاری و کمک های اضطراری همراه است. به طورکلی، انتظار می رود که هزینه های 
عمومی دولت حدود 12/6درصد نسبت به سال 2019 رشد یابد. ازآنجاکه تولید ناخالص 
داخلی اسمی نیز در سال 2020 به شدت کاهش یافته است، نسبت هزینه عمومی دولت در 

سال 2020 به 57/4 درصد افزایش خواهد یافت.

ایالت ها، شهرداری ها و تأمین اجتماعی: همانطور که بحران کوید 19 در سطح 
فدرال تأثیرگذار است، بر بودجه عمومی ایالت ها، شهرداری ها و صندوق های تأمین اجتماعی 
نیز تأثیر بسزایی دارد. عالوه بر اقدامات متعددی که توسط دولت فدرال انجام شده است، 
بسته های حمایتی مکمل و محرک  به عنوان یک شهرداری  نیز  و وین  ایالت ها  از  بسیاری 
اقتصادی را به این امر اختصاص داده اند. در ارتباط با درآمد می توان گفت که ایالت ها و 
شهرداری ها شاهد کاهش قابل توجه سهم درآمد خود بوده اند. در مجموع پیش بینی می شود 
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کسری ماستریخت در ایالت ها و شهرداری ها در حدود 0/6 درصد از تولید ناخالص داخلی 
باشد. همچنین از آنجا که دولت فدرال هزینه های کار کوتاه مدت را متحمل می شود و این 
بحران  می شود،  اجتماعی  تأمین  ارائه دهنده خدمات  مراکز  درآمد  باعث کاهش سهم  امر 
بوده است.  تأثیرگذار  نیز  اجتماعی  تأمین  خدمات  ارائه دهنده  مراکز  توسعه  بر   19 کوید 
به طورکلی، در بخش تأمین اجتماعی در سال 2020 کسری ماستریخت جزئی معادل 0/1 

درصد از تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت.

3-3 توسعه مالیه عمومی در سال 2021

همچنان   )2021( فدرال  بودجه  اساس  بر   2021 سال  در  دولت  عمومی  توسعه  روند 
اقدامات  موازات  به  بااین حال،  داشت.  خواهد  قرار  کوید-19  بحران  اثرات  تحت الشعاع 
سیاست های  اتخاذ  و  اقتصادی  نجات  بسته های  اعطای  و  هزینه کرد  با  ارتباط  در  دولت 
نیز حائز اهمیت  اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه های آتی  اقدامات محرک  بهداشتی، 
خاصی خواهند بود. این موارد به طور ویژه شامل سرمایه گذاری در زمینه حفاظت از اقلیم، 
حمل ونقل عمومی و دیجیتال سازی و همچنین ارتقای آموزش، علوم و تحقیقات می شوند. 
عالوه بر این، اقدامات مربوط به سیاست بازار کار فعال نیز حائز اهمیت روزافزونی هستند و 
این در حالی است که هزینه های مربوط به سیاست بازار کار منفعل به ویژه کمک هزینه های 
در  بود.  خواهند   2020 سال  از  کمتر  قابل توجهی  طور  به   2021 سال  در  کوتاه مدت  کار 
بخش درآمد، اقدامات کمک رسانی نظیر مالیات زیان انتقالی به دوره های گذشته یا تخفیف 
مالیاتی در بخش تهیه غذا نیز در سال 2021 به طور کامل عملی خواهند شد. به طور مشابه، 
مالیاتی  درآمد  توسعه  بر  درآمد  مالیات  بر  و  دستمزد  اولین  حاشیه ای  نرخ  دائمی  کاهش 
تولید  با رشد  پیش بینی شده  قوی  اقتصادی  احیای  بااین حال،  داشت.  تأثیر خواهد  مربوطه 

ناخالص داخلِی باالتر از میانگین برای توسعه بودجه های عمومی مطلوب خواهد بود.

خالص وام گیری: ازآنجاکه بسیاری از اقدامات موقت در پی بحران کوید 19 مانند 
یارانه با هزینه ثابت، مالیات زیان انتقالی به دوره های گذشته یا تخفیف مالیاتی در صنعت 
تهیه غذا در سال 2021 نیز اجرا خواهند شد، تراز ماستریخت عمومی دولت به وضوح منفی 
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انتظار  حمایتی،  اقدامات  خاتمه  و  جذب  روند  فعلی  ارزیابی  بر اساس  ماند.  خواهد  باقی 
با 25/2- میلیارد یورو یا 6/3- درصد  برابر  می رود که تراز عمومی دولت در سال 2021 
مؤسسه  اقتصادی  پیش بینی  آخرین  بر اساس  محاسبه  این  باشد.  داخلی  ناخالص  تولید  از 
پیش بینی  بااین حال همانند سال جاری 2020،  انجام شده است.  اتریش  اقتصادی  تحقیقات 
بیماری  بعدی  روند  مورد  در  اطمینان  عدم  دلیل  به  نیز   2021 سال  برای  ماستریخت  تراز 
همه گیر کوید 19 و تأثیرات اقتصادی و بودجه ای ناشی از آن، با تردید زیادی انجام می شود.

زیادی  حد  تا  آینده  سال   19 کوید  همه گیر  بیماری  اینکه  فرض  با  ساختاری:  تراز 
تحت کنترل یا قابل مدیریت باشد، انتظار می رود که فعالیت های اقتصادی در سال 2021 
بهبود چشمگیری یابد. این امر به معنای شکاف خروجی است که بسیار کمتر از سال 2020 
منفی خواهد بود. تراز ساختاری برابر با 5/3- درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 

محاسبه شده است.

بدهی دولتی: روند افزایشی شدید نسبت بدهی عمومی دولت در سال 2021 با سرعت 
بیشتر بدهی  افزایش  به معنای  کمتری پیش می رود. از آنجا که موقعیت خالص وام گیری 
اسمی است، می توان گفت که تولید ناخالص داخلی اسمی نیز با توجه  به پیش بینی اقتصادی 
گسترده ای  به طور  متضاد  اثر  دو  این  نسبی،  به طور  یافت.  خواهد  قابل توجهی  رشد  فعلی، 
به  بدهی  نسبت  انتظار می رود که  بنابراین،  متوازن می کنند.  نسبت  را در محاسبه  یکدیگر 
تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال 2020، افزایش جزئی داشته باشد و به 84/8 درصد 

از تولید ناخالص داخلی برسد.

درآمد: توسعه درآمد در سال 2021 تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار خواهد داشت. 
به طورکلی، احیای اقتصادی قابل توجه پیش بینی شده تأثیر مطلوبی بر وضعیت درآمد خواهد 
جبران  اقتصاد  تقویت  جهت  جامع  کمک رسانی  اقدامات  با  امر  این  بااین حال،  داشت. 
سال های  یا  سال 2021  پایان  در  که  است  موقتی  اقدامات  به  مربوط  امر  این  خواهند شد. 
به دوره های  انتقالی  مالیات زیان  به عنوان مثال شامل  این موارد  بعدی منقضی خواهند شد. 
می باشند.  نزولی  مانده  استهالک  احتمال  یا  غذا  تهیه  صنعت  در  مالیاتی  تخفیف  گذشته، 
سومین عامل شامل کاهش دائمی نرخ حاشیه ای اولین دستمزد و مالیات  بر درآمد و همچنین 
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افزایش بازپرداخت تأمین اجتماعی است که هر دو از اول ژانویه 2020 معرفی شده اند که 
عطف به ماسبق می شوند. انتظار می رود که درآمد عمومی دولت در مقایسه با سال 2020 به 
میزان 4/3 درصد رشد یابد. بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده، انتظار می رود 

که نسبت درآمد عمومی دولت به 47/1 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.

اقتصادی برای  اقدامات محرک  بر هزینه و  اقدامات حمایتِی مبتنی  از  هزینه: بسیاری 
حل بحران کوید 19 نیز تأثیر قابل توجهی بر بودجه در سال 2021 خواهند داشت. از یک 
 طرف، اقدامات حمایتی برای بخش های به شدت آسیب دیده از جمله یارانه با هزینه ثابت، 
ادامه  آینده  سال  در  غیرانتفاعی  سازمان های  از  یا صندوق حمایت  کار کوتاه مدت کرونا 
خواهند یافت. از طرف دیگر، تحریک سرمایه گذاری ها و یارانه ها در بخش های آینده نگر 
زمینه  در  سرمایه گذاری  برای  الزم  بودجه  به عنوان مثال،  گرفت.  خواهد  قرار  تأکید  مورد 
حفاظت از اقلیم )به ویژه نوسازی حرارتی از جمله »عدم استفاده از سوخت های فسیلی« و 
انرژی های تجدیدپذیر(، حمل ونقل عمومی )گسترش زیرساخت های حمل ونقل  گسترش 
منطقه ای، بهبود خدمات حمل ونقل عمومی، معرفی اولین مرحله از برچسب اقلیمی 2-3-

11( و دیجیتال سازی )طرح جامع دیجیتال سازی مدارس، صندوق دیجیتال سازی، گسترش 

پهنای باند( به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، سرمایه گذاری های 
دریافت  نیز مشمول  نمی شوند  بیمه سرمایه گذاری(  اقلیم )حق  به  باعث صدمه  تجاری که 
یارانه می شوند. به عالوه، هزینه های مربوط به علوم، تحقیقات و فناوری های جدید )تأمین 
تحقیقات  تحقیقاتی-  مؤسسات  کاربردی،  علمی  دانشگاه های  در  تحصیل  مکان های  مالی 
پایه، فناوری های سازگار با اقلیم مانند پروژه مهم منافع مشترک اروپاIPCEI( 2(( به طور 
قابل توجهی افزایش می یابند. در حوزه بازار کار، بودجه بیشتری برای سیاست بازار کار فعال 
در چارچوب بنیاد کار کرونا تأمین خواهد شد. در مقایسه با سال 2020 که دولت متحمل 
هزینه های زیادی برای کار کوتاه مدت کرونا و سایر اقدامات حمایتی برای مقابله با بحران 
کوید 19 شده است، هزینه های عمومی دولت مطابق برآوردهای فعلی به میزان 1/3 درصد 
ناخالص  تولید  از  درصد   53/4 با  برابر  دولت  عمومی  هزینه  نسبت  یافت.  خواهد  کاهش 
1. 1-2-3 climate ticket
2. Important Project of Common European Interest 
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داخلی خواهد بود.

ایالت ها، شهرداری ها و تأمین اجتماعی: همانطور که بحران کوید 19 بر بودجه 
سال  در  شهرداری  و  ایالتی  بخش های  عمومی  بودجه  بوده است،  تأثیرگذار  فدرال  دولت 
تسهیم  از  حاصل  درآمد  ایالتی،  سطح  در  داده است.  قرار  خود  تحت الشعاع  هم  را   2021
اندکی کاهش خواهد  میزان  به  جابه جایی  اثرات  دلیل  به  با سال 2020  مقایسه  در  درآمد 
یافت و روند رشد هزینه ها در مقایسه با سال 2020 با سرعت کمتری پیش خواهد رفت. در 
سطح شهرداری نیز تصویری مشابه در ارتباط با توسعه سهم درآمد پدیدار خواهد شد، اما 
انتظار می رود که درآمدهای حاصل از مالیات ها نظیر مالیات شهرداری بهبود  درعین حال 
انتظار  مجموع  در  بمانند.  راکد  سطح  همان  در  هزینه ها  که  می رود  انتظار  همچنین،  یابد. 
می رود که کسری ماستریخت در بخش ایالتی و شهرداری در مقایسه با سال 2020 بدون 
با 0/6 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. شایان ذکر است که  برابر  باقی بماند و  تغییر 
مراکز ارائه دهنده خدمات تأمین اجتماعی از مزایای ناشی از احیای اقتصادی پیش بینی شده 
 2020 سال  به  نسبت  درآمد  افزایش  بیانگر  اساساً  که  شد  خواهند  بهره مند   2021 سال  در 
می باشد. بر این  اساس می توان گفت که وضعیت بخش تأمین اجتماعی بهبود خواهد یافت 

و برآورد می شود که به زودی متوازن شود )0/0- از تولید ناخالص داخلی(.
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نمودار 8( خالص وام دهی عمومی دولت/خالص وام گیری و بدهی ناخالص

محور سمت چپ: خالص وام دهی عمومی دولت/خالص وام گیری )برحسب درصد تولید ناخالص داخلی(
محور سمت راست: بدهی ناخالص )برحسب درصد تولید ناخالص داخلی(

BMF, STAT, WIFO منابع

با  3-4 پیش بینی های ارائه شده در زمینه اقتصاد کالن و بودجه  مطابق 
قوانین اتحاديه اروپا

بودجه ای  چارچوب های  به  مربوط  الزامات  درمورد   2011/85/EU بخشنامه  در 
کشورهای عضو تصریح شده است که پیش بینی های ارائه شده در زمینه اقتصاد کالن 
و بودجه  باید با آخرین پیش بینی های ارائه شده توسط کمیسیون و در صورت لزوم با 

آخرین پیش بینی های ارائه شده توسط سایر نهادهای مستقل مقایسه شوند.
بر اساس  باید  بودجه   و  کالن  اقتصاد  زمینه  در  ارائه شده  پیش بینی های  این،  بر  عالوه 
به طور  شده است،  انجام  در گذشته  قبال  که  ارزیابی  یک  براساس  ازجمله  عینی  معیارهای 
اکتبر 2018  ماه  بار در  ارزیابی آخرین  قرار گیرند. چنین  ارزیابی  بی طرفانه مورد  و  منظم 
توسط دفتر شورای مالی از طرف شورای مالی1 برای دوره 2005 تا 2017 انجام شده است و 

ارزیابی بعدی قرار است که در پاییز 2021 انجام شود.

1. Fiscal Council
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4. قوانین مالی جامع 
مالی  تثبیت  تضمین سرعت  کلیدی جهت  عناصر  از  یکی  اتریش1  داخلی  ثبات  پیمان 
اتریش است که حاوی قوانین مالی متعدد برای تمام سطوح دولت است )روزنامه رسمی 
دربر  را  زیر  کلیدی  موارد  موافقت نامه  این  به طور کلی،  قانون عمومی شماره 30/2013(. 

می گیرد: 

بدهی«(؛  ◉ )»ترمز  لحاظ ساختاری  به  متوازن  و  بودجه عمومی  به  مربوط  قانون 
دولت  عمومی  ساختاری  کسری  عنوان  به  ساختاری  لحاظ  به  متوازن  بودجه 
تعریف می شود که نباید کمتر از 0/45- درصد از تولید ناخالص داخلی باشد؛ 

قانون مربوط به رشد هزینه کرد ساالنه مجاز )ترمز هزینه کرد(؛  ◉

اروپا2  ◉ حساب های  نظام  شرایط  در  که  دولتی  بدهی  کاهش  به  مربوط  قانون 
)ESA ( تعریف شده است )اصالح و تعدیل نسبت بدهی(؛ 

قانون مربوط به سقف مجاز ضمانت نامه های دولتی که روند اجرایی آنها در طول  ◉
مذاکرات مربوط به روابط مالی میان دولتی در سال 2017 هماهنگ شده است. 
از سال 2019، حداکثر مبلغ مجاز ضمانت نامه ها توسط دولت مرکزی و ایاالت 
برابر با 175درصد از درآمدهای نهاد است و برای شهرداری ها نیز این مبلغ برابر 

با 75 درصد از درآمدهاست؛ و 

بودجه  ◉ برنامه های  و  بودجه  زمینه  در  هماهنگی ها  افزایش  به  مربوط  قوانین 
میان مدت تمام دولت ها، تبادل متقابل اطالعات و شفافیت. 

در صورت عدم رعایت قوانین مالی، تحریم های کافی اعمال می شود. 

دولت فدرال متعهد به هدف سیاست اقتصادی خود مبنی بر بودجه متوازن فدرال 
بسته به تحوالت و الزامات اقتصادی است. 

1. Austrian Internal Stability Pact
2. European System of Accounts 
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قبال  مالی و مسئولیت پذیری در  ثبات  به حفظ  متعهد  بدین ترتیب، دولت فدرال 
نسل های آینده است. دولت فدرال با اجرای سیاست های بودجه ای سعی دارد که به 
اهداف اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی خود جامه عمل بپوشاند. تعهدات اروپایی 

و بین المللی به ویژه معاهده پاریس1 نیز به عنوان مالک عمل قلمداد می شود. 

سال 2020 به دلیل شیوع بیماری همه گیر کوید-19 به عنوان سال خاصی محسوب 
می شود که بر پیمان رشد و ثبات اروپایی2 تأثیرات متعددی داشته است و در ارتباط با 
پیمان ثبات اتریش ASP 2012( 3 2012( نیز پیامدهای بیشتری دربرداشته است: مطابق 
ماده 11 از پیمان ثبات اتریش 2020، معافیت های مصوب اتحادیه اروپا باید به طور 

مشابه برای پیمان ثبات اتریش 2012 نیز قابل اجرا باشند. 

شورای  به  قانونی  به طور  اتریش  در  اروپا  مالی  قوانین  اجرای  بر  نظارت  وظیفه 
بر  اروپا  دستورالعمل های  مطابق  شورا  این  شده  است.  محول  اتریش4  مالی  مشورتی 
اهداف بودجه ای نظارت دارد و در صورت لزوم توصیه ها و توضیحات مربوطه درباره 
روابط  شرکای  اجتماعی،  شرکای  فدرال،  دولت  می دهد.  ارائه  را  اصالحات  روند 
مالی میان دولتی، بانک ملی اتریش و خدمات بودجه شورای ملی، افرادی را به عنوان 
اعضای شورا منصوب می کنند که از مهارت کافی و آزادی عمل برخوردار باشند. در 
ارتباط با نظارت مالی، شورای مشورتی مالی اتریش در زمینه توسعه قوانین مربوط به 
بودجه در دولت فدرال و در ایالت ها و شهرداری های فدرال نقش مهمی ایفا می کند. 

منبع:

Austrian Draft Budgetary Plan 2021, Federal Ministry of Finance, Vienna, 
14 October 2020.

1. Paris Agreement
2. European Stability and Growth Pact
3. Austrian Stability Pact 2012
4. Austrian Fiscal Advisory Council
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