
 

 
БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ” 

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 
 
 
 
По окончателни данни на Евростат през 2014 г. дефицитът на сектор „Държавно управление” 

на ЕС-28 възлиза на 418 885 млн. евро, или 3.0% от БВП, и бележи спад спрямо 2013 година. 
 

1. БВП, държавен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на                     
Европейския съюз1 

Показатели 2011 2012 2013 2014 
Брутен вътрешен продукт, текущи цени - млн. евро 13180899 13431023 13547545 13955563 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление” - млн. евро 

 
-597078 

 
-573413 

 
-445217 

 
-418885 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление” - % от БВП 

 
             -4.5 

 
-4.3 

 
-3.3 

 
-3.0 

Разходи на сектор „Държавно управление” - % от БВП 48.6 49.0 48.6 48.2 
Приходи на сектор „Държавно управление” - % от БВП 44.0 44.8 45.3 45.2 
Дълг на сектор „Държавно управление” - млн. евро 10680307 11250601 11584923 12117612 
Дълг на сектор „Държавно управление” - % от БВП 81.0 83.8 85.5 86.8 

 
 
 През 2014 г. Дания (+1.5%), Люксембург (+1.4%), Естония (+0.7%) и Германия (+0.3%) 
регистрират излишък.  

Най-нисък дефицит като процент от БВП за 2014 г. е отчетен в Литва (-0.7%), Румъния  
(-1.4%), Латвия (-1.5%), Швеция (-1.7%) и Чешката република (-1.9%). 

Четиринадесет държави членки отчитат дефицит, равен или над 3% от БВП: Кипър 
(-8.9%), Португалия (-7.2%), Испания (-5.9%), България (-5.8%), Обединеното кралство (-5.7%), 
Хърватия (-5.6%), Словения (-5.0%), Ирландия и Франция (-3.9%), Гърция (-3.6%), Полша и 
Финландия (-3.3%), Белгия (-3.1%) и Италия (-3.0%) (табл. 1 от приложението).  

В края на 2014 г. дългът на ЕС-28 възлиза на 12 117 612 млн. евро, или 86.8% от БВП, и 
бележи ръст спрямо предходните години. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония 
(10.4%), Люксембург (23.0%), България (27.0%), Румъния (39.9%), Латвия (40.6%) и Литва (40.7%). 
Шестнадесет държави членки отчитат ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2014 г., 
като най-високо е в Гърция (178.6%), Италия (132.3%), Португалия (130.2%), Кипър (108.2%), 
Ирландия (107.5%) и Белгия (106.7%) (табл. 1 от приложението). 

 
 
 
 
 
 
 

1 Източник: Евростат. 
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Приложение 

 
Таблица 1 

 
БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1 

 
   2011 2012 2013 2014 
Австрия        
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 308630 317056 322878 329296 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -7893 -6879 -4158 -8886 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.6 -2.2 -1.3 -2.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 50.8 51.1 50.9 52.7 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 48.3 48.9 49.6 50.0 

Дълг на сектор „Държавно управление”             млн. евро 253673 258850 260925 277383 

Дълг на сектор „Държавно управление”             % от БВП 82.2 81.6 80.8 84.2 
Белгия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 379106 387419 392699 400643 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -15556 -16076 -11426 -12462 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.1 -4.1 -2.9 -3.1 

Разходи на сектор „Държавно управление”     % от БВП 54.4 55.8 55.6 55.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 50.3 51.6 52.7 52.0 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 387620 403147 412556 427307 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 102.2 104.1 105.1 106.7 
България          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. BGN 80100 81544 81971 83612 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. BGN -1590 -508 -640 -4826 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                            % от БВП -2.0 -0.6 -0.8 -5.8 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 34.1 34.7 37.6 42.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 32.1 34.0 36.9 36.3 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. BGN 12291 14388 14731 22560 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 15.3 17.6 18.0 27.0 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1 

 
(Продължение)      
  2011 2012 2013 2014 
Германия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 2703120 2754860 2820820 2915650 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -25863 -2421 -3118 8931 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -1.0 -0.1 -0.1 0.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.7 44.4 44.5 44.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.8 44.4 44.4 44.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 2118535 2195819 2181924 2184302 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 78.4 79.7 77.4 74.9 
Гърция          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 207029 191204 180389 177559 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро -21205 -16855 -22451 -6346 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -10.2 -8.8 -12.4 -3.6 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 54.2 55.2 60.8 49.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.0 46.3 48.3 46.4 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 356003 304814 319215 317117 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 172.0 159.4 177.0 178.6 
Дания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. DKK 1833404 1866779 1886393 1921498 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. DKK -37966 -67430 -23850 29563 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.1 -3.6 -1.3 1.5 

Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 56.8 58.8 57.1 56.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 54.8 55.2 55.8 58.4 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. DKK 850862 850553 849738 866844 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 46.4 45.6 45.0 45.1 
Естония         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 16668 18006 19015 19963 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро 193 -46 -27 147 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП 1.2 -0.3 -0.1 0.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 37.4 39.1 38.3 38.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 38.6 38.8 38.1 38.7 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 986 1713 1889 2072 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 5.9 9.5 9.9 10.4 
 
_____________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1 

 
(Продължение)      
  2011 2012 2013 2014 
Ирландия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 173940 174845 179448 189046 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -21804 -14065 -10153 -7331 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -12.5 -8.0 -5.7 -3.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 45.5 41.8 39.7 38.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.0 33.8 34.0 34.4 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 190123 210238 215333 203187 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 109.3 120.2 120.0 107.5 
Испания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1070413 1042872 1031272 1041160 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -101265 -108903 -71241 -61319 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -9.5 -10.4 -6.9 -5.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 45.6 48.0 45.1 44.5 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.2 37.5 38.2 38.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 743530 890728 966044 1033741 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 69.5 85.4 93.7 99.3 
Италия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1638857 1614672 1606895 1613859 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -56954 -48102 -47307 -49038 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.5 -3.0 -2.9 -3.0 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 49.1 50.8 51.0 51.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 45.6 47.8 48.1 48.2 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 1907479 1989421 2069692 2135902 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 116.4 123.2 128.8 132.3 
Кипър          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 19547 19469 18065 17394 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -1122 -1130 -891 -1544 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.7 -5.8 -4.9 -8.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.5 41.9 41.4 49.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.8 36.1 36.5 40.4 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 12869 15431 18519 18819 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 65.8 79.3 102.5 108.2 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
             

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1 

 
(Продължение)      
  2011 2012 2013 2014 
Латвия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. евро 20244 21811 22763 23694 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -682 -179 -203 -366 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.4 -0.8 -0.9 -1.5 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 39.0 36.9 36.8 37.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 35.6 36.1 35.9 35.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 8667 9020 8893 9626 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 42.8 41.4 39.1 40.6 
Литва          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 31263 33335 34962 36444 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -2796 -1049 -917 -243 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -8.9 -3.1 -2.6 -0.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.5 36.1 35.6 34.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.5 33.0 32.9 34.1 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 11629 13264 13550 14826 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 37.2 39.8 38.8 40.7 
Люксембург          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 42227 43574 46541 48897 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро 201 70 319 702 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП 0.5 0.2 0.7 1.4 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.3 44.6 43.3 42.4 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.8 44.7 44.0 43.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 8107 9615 10894 11244 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 19.2 22.1 23.4 23.0 
Малта          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 6893 7205 7534 7941 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -178 -257 -198 -169 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.6 -3.6 -2.6 -2.1 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 40.9 42.5 42.6 44.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 38.3 38.9 40.0 41.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”             млн. евро 4809 4872 5245 5421 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 69.8 67.6 69.6 68.3 
 
_______________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 

 
БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1 

 
(Продължение)      
  2011 2012 2013 2014 
Нидерландия         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 642929 645164 650857 662770 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -27572 -25064 -15537 -15618 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.3 -3.9 -2.4 -2.4 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 47.0 47.1 46.4 46.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.7 43.2 44.0 43.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 396421 428591 442197 452056 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 61.7 66.4 67.9 68.2 
Обединено кралство          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. GBP 1619480 1665213 1734949 1816439 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. GBP -124910 -138554 -98085 -103502 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -7.7 -8.3 -5.7 -5.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”     % от БВП 46.9 46.8 44.9 43.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 39.2 38.4 39.2 38.2 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. GBP 1324182 1421134 1496199 1602368 

Дълг на сектор „Държавно управление”             % от БВП 81.8 85.3 86.2 88.2 
Полша          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. PLN 1566557 1628992 1656341 1719097 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. PLN -75995 -60107 -66572 -56767 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.9 -3.7 -4.0 -3.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.6 42.6 42.4 42.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 38.8 38.9 38.4 38.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. PLN 851692 878905 926605 867066 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 54.4 54.0 55.9 50.4 
Португалия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 176167 168398 170269 173446 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -13006 -9529 -8245 -12446 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -7.4 -5.7 -4.8 -7.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 50.0 48.5 49.9 51.7 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.6 42.9 45.1 44.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 196231 212535 219649 225767 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 111.4 126.2 129.0 130.2 
 
_______________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1 

 
(Продължение)      
  2011 2012 2013 2014 
Румъния          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. RON 565097 595367 637456 666637 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. RON -30587 -18802 -13847 -9218 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.4 -3.2 -2.2 -1.4 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 39.1 36.5 35.2 34.9 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.7 33.3 33.0 33.5 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. RON 193201 222796 242194 265709 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 34.2 37.4 38.0 39.9 
Словакия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. евро 70444 72420 73835 75560 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -2885 -3039 -1954 -2098 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.1 -4.2 -2.6 -2.8 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 40.5 40.1 41.0 41.6 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.4 36.0 38.4 38.9 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 30480 37614 40284 40404 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 43.3 51.9 54.6 53.5 
Словения         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 36896 35988 35907 37303 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -2427 -1491 -5386 -1883 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -6.6 -4.1 -15.0 -5.0 
Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 50.0 48.6 60.3 49.8 
Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 43.4 44.4 45.3 44.8 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 17134 19336 25427 30133 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 46.4 53.7 70.8 80.8 
Унгария          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. HUF 28133826 28627889 30065005 32179666 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. HUF -1538060 -662283 -748211 -812165 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.5 -2.3 -2.5 -2.5 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 49.7 48.6 49.5 49.9 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.3 46.3 47.0 47.4 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. HUF 22720746 22414051 23076245 24514179 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 80.8 78.3 76.8 76.2 

 
 
______________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1 

 
 
(Продължение)      
  2011 2012 2013 2014 
Финландия         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                           млн. евро 196869 199793 202743 205178 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно  
управление”                                                                          млн. евро -1999 -4240 -5145 -6832 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      % от БВП -1.0 -2.1 -2.5 -3.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”                       % от БВП 54.4 56.1 57.6 58.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”                       % от БВП 53.3 54.0 55.0 54.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. евро 95490 105667 112707 121771 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            % от БВП 48.5 52.9 55.6 59.3 
Франция           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                          млн. евро 2059284 2086929 2116565 2132449 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      млн. евро -104961 -100448 -86397 -84127 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      % от БВП -5.1 -4.8 -4.1 -3.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”                      % от БВП 55.9 56.8 57.0 57.5 

Приходи на сектор „Държавно управление”                      % от БВП 50.8 52.0 52.9 53.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. евро 1754356 1869155 1953409 2037772 

Дълг на сектор „Държавно управление”                           % от БВП 85.2 89.6 92.3 95.6 
Хърватия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                           млн. HRK 332587 330456 329571 328431 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      млн. HRK -25869 -17658 -17651 -18395 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                     % от БВП -7.8 -5.3 -5.4 -5.6 

Разходи на сектор „Държавно управление”                     % от БВП 48.8 47.1 47.8 48.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”                     % от БВП 41.0 41.7 42.5 42.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. HRK 211898 228790 266134 279574 

Дълг на сектор „Държавно управление”                           % от БВП 63.7 69.2 80.8 85.1 
 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 

 

 8 



 

 
 

   

 
 
 

 
Таблица 1 
 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1 

 
 

(Продължение и край)      
  2011 2012 2013 2014 
Чешка република          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. CZK 4022511 4041610 4077109 4260886 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. CZK -110145 -160013 -50974 -82956 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.7 -4.0 -1.3 -1.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.9 44.5 42.6 42.6 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 40.2 40.5 41.3 40.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. CZK 1606492 1805955 1841878 1821327 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 39.9 44.7 45.2 42.7 
Швеция          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. SEK 3656577 3684800 3769909 3918129 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. SEK -3196 -34283 -51535 -67026 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -0.1 -0.9 -1.4 -1.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 50.5 51.7 52.4 51.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 50.5 50.7 51.0 50.1 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. SEK 1350760 1370978 1500662 1758553 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 36.9 37.2 39.8 44.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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