
 

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

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 
 
По предварителни  данни  на  Евростат  през  2014 г.  дефицитът  на  сектор „Държавно 

управление” на ЕС-28 възлиза на 401 861 млн. евро, или  2.9% 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 13173525 13420148 13520989 13931719 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление“ - млн. евро 

 
-593166 

 
-567410 

 
-436819 

 
-401861 

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

 
             -4.5 

 
-4.2 

 
-3.2 

 
-2.9 

Разходи на сектор „Държавно управление“ - % от БВП 48.5 49.0 48.6 48.1 
Приходи на сектор „Държавно управление“ - % от БВП 44.0 44.7 45.4 45.2 
Дълг на сектор „Държавно управление“ - млн. евро 10656258 11227119 11561569 12094614 
Дълг на сектор „Държавно управление“ - % от БВП 80.9 83.7 85.5 86.8 

 
 
 През 2014 г. Дания (+1.2%), Германия (+0.7%), Естония и Люксембург (+0.6%) регистрират 
излишък.  

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

Дванадесет държави членки отчитат дефицит над 3% от БВП: Кипър (-8.8%), Испания                          
(-5.8%), Хърватия и Обединеното кралство (-5.7%), Словения (-4.9%), Португалия (-4.5%), 
Ирландия (-4.1%), Франция (-4.0%), Гърция (-3.5%), Белгия, Полша и Финландия (-3.2%) (табл. 1 от 
приложението).  

В края на 2014 г. дългът на ЕС-28 възлиза на 12 094 614 млн. евро, или 86.8% от БВП, и 
бележи ръст спрямо предходните години.  Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония 
(10.6%),  Люксембург (23.6%), България (27.6%), Румъния (39.8%) и Латвия (40.0%). Шестнадесет 
държави членки отчитат ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2014 г., като най-
високо е нивото в  Гърция (177.1%), Италия (132.1%), Португалия (130.2%), Ирландия (109.7%), 
Кипър (107.5%) и Белгия (106.5%)  (табл. 1 от приложението). 

На основание на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата 
по прекомерен дефицит Евростат (ЕК) изрази резерви2 за данните на България и Португалия. За 
България те са във връзка със секторната класификация на Фонда за гарантиране на влоговете в 
банките и влиянието на изплатените гарантирани депозити в Корпоративна търговска банка АД 
върху дефицита на сектор „Държавно управление“. 

1 Източник: Евростат. 
2 Терминът „резерви“ се дефинира в чл. 15 (1) на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола                
за процедурата по прекомерен дефицит. 
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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 308675 317213 322595 328996 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -7907 -6919 -4144 -7916 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.6 -2.2 -1.3 -2.4 

Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 50.8 50.9 50.9 52.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 48.2 48.7 49.6 49.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”             млн. евро 253293 258526 260977 278089 

Дълг на сектор „Държавно управление”             % от БВП 82.1 81.5 80.9 84.5 
Белгия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 379991 388254 395262 402270 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -15547 -16073 -11534 -13057 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.1 -4.1 -2.9 -3.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”     % от БВП 53.4 54.8 54.5 54.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 49.3 50.7 51.5 51.1 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 387629 403175 412770 428365 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 102.0 103.8 104.4 106.5 
България          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. BGN 78434 80044 80282 82164 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. BGN -1590 -522 -694 -2337 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                            % от БВП -2.0 -0.7 -0.9 -2.8 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 34.7 35.2 38.3 39.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 32.6 34.5 37.4 36.4 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. BGN 12291 14388 14731 22694 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 15.7 18.0 18.3 27.6 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
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 2699100 2749900 2809480 2903790 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -23272 2606 4172 19423 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -0.9 0.1 0.1 0.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.6 44.2 44.3 43.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.7 44.3 44.5 44.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 2101823 2179813 2166021 2170000 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 77.9 79.3 77.1 74.7 
Гърция          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 207752 194204 182438 179081 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро -21221 -16871 -22498 -6356 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -10.2 -8.7 -12.3 -3.5 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 54.0 54.4 60.1 49.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.8 45.7 47.8 45.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 355977 304714 319178 317094 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 171.3 156.9 175.0 177.1 
Дания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. DKK 1833404 1866779 1886393 1919192 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. DKK -37966 -68442 -20024 23942 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.1 -3.7 -1.1 1.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 56.8 58.8 57.1 57.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 54.8 55.1 56.0 58.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. DKK 850862 850553 849761 867947 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 46.4 45.6 45.0 45.2 
Естония         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 16404 17637 18739 19526 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро 195 -39 -40 121 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП 1.2 -0.2 -0.2 0.6 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 38.0 39.8 38.8 38.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 39.2 39.6 38.5 39.4 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 984 1712 1888 2073 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 6.0 9.7 10.1 10.6 
 
_____________ 
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 171042 172755 174791 185412 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -21804 -14065 -10152 -7629 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -12.7 -8.1 -5.8 -4.1 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 46.3 42.3 40.7 39.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.5 34.2 34.9 34.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 190123 210238 215328 203319 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 111.2 121.7 123.2 109.7 
Испания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1075147 1055158 1049181 1058469 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -101265 -108903 -71291 -61391 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -9.4 -10.3 -6.8 -5.8 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 45.4 47.3 44.3 43.6 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.0 37.0 37.5 37.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 743531 890978 966170 1033857 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 69.2 84.4 92.1 97.7 
Италия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1638857 1615131 1609462 1616048 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -57154 -48310 -47455 -49056 
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 50.9 51.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 45.6 47.8 48.0 48.1 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 1907479 1988901 2068722 2134920 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 116.4 123.1 128.5 132.1 
Кипър          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 19487 19411 18119 17506 

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

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.8 -5.8 -4.9 -8.8 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.8 42.1 41.4 49.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 37.0 36.3 36.5 40.3 

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

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 66.0 79.5 102.2 107.5 
 
 
________________ 
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 20297 22043 23222 24060 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -678 -175 -172 -347 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.3 -0.8 -0.7 -1.4 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 38.8 36.5 36.0 36.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 35.5 35.7 35.3 35.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 8659 9013 8876 9633 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 42.7 40.9 38.2 40.0 
Литва          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 31247 33314 34956 36288 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -2796 -1049 -917 -242 

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 35.5 34.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.6 33.0 32.9 34.3 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 11629 13265 13550 14826 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 37.2 39.8 38.8 40.9 
Люксембург          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 42410 43812 45288 47107 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро 166 56 388 289 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП 0.4 0.1 0.9 0.6 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.3 43.5 43.6 44.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.7 43.6 44.4 44.7 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 8104 9612 10891 11123 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 19.1 21.9 24.0 23.6 
Малта          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 6903 7226 7571 7961 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -178 -264 -194 -168 

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 42.4 42.3 43.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 38.3 38.7 39.7 41.7 

Дълг на сектор „Държавно управление”             млн. евро 4809 4872 5241 5417 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 69.7 67.4 69.2 68.0 
 
_______________ 
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 
Нидерландия         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 642929 640644 642851 655375 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -27835 -25330 -14629 -15035 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.3 -4.0 -2.3 -2.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 47.0 47.5 46.8 46.6 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.7 43.5 44.5 44.3 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 393872 426145 441039 451006 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 61.3 66.5 68.6 68.8 
Обединено кралство          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. GBP 1617677 1655384 1713122 1791490 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. GBP -123540 -137607 -98330 -101798 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -7.6 -8.3 -5.7 -5.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”     % от БВП 46.9 47.0 45.5 44.4 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 39.2 38.6 39.8 38.7 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. GBP 1323681 1420649 1495731 1600862 

Дълг на сектор „Държавно управление”             % от БВП 81.8 85.8 87.3 89.4 
Полша          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. PLN 1553582 1615894 1662678 1728677 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. PLN -76174 -60433 -66735 -55241 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.9 -3.7 -4.0 -3.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.9 42.9 42.2 41.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 39.0 39.2 38.2 38.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. PLN 851429 878415 926115 866501 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 54.8 54.4 55.7 50.1 
Португалия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 176167 168398 169395 173053 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -12967 -9450 -8181 -7717 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -7.4 -5.6 -4.8 -4.5 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 50.0 48.5 50.1 49.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.6 42.9 45.2 44.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 195690 211784 219645 225280 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 111.1 125.8 129.7 130.2 
 
_______________ 
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 596682 637583 666637 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. RON -30210 -17467 -13906 -9921 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.3 -2.9 -2.2 -1.5 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 39.1 36.4 35.2 34.9 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.8 33.5 33.0 33.4 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. RON 193201 222796 242194 265391 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 34.2 37.3 38.0 39.8 
Словакия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. евро 70160 72185 73593 75215 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -2887 -3036 -1902 -2157 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.1 -4.2 -2.6 -2.9 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 40.6 40.2 41.0 41.8 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.4 36.0 38.4 38.9 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 30480 37614 40174 40297 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 43.4 52.1 54.6 53.6 
Словения         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 36868 36006 36144 37246 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -2451 -1445 -5380 -1819 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -6.6 -4.0 -14.9 -4.9 
Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 50.0 48.6 59.9 49.8 
Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 43.3 44.6 45.0 45.0 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 17134 19336 25427 30133 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 46.5 53.7 70.3 80.9 
Унгария          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. HUF 28035033 28548800 29846259 31890602 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. HUF -1537890 -659282 -733710 -817646 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.5 -2.3 -2.5 -2.6 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 49.9 48.7 49.8 50.1 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.4 46.4 47.3 47.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. HUF 22720746 22414051 23085005 24525014 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 81.0 78.5 77.3 76.9 

 
 
______________ 
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 201995 204015 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно  
управление”                                                                          млн. евро -1999 -4240 -5122 -6435 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      % от БВП -1.0 -2.1 -2.5 -3.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”                       % от БВП 54.4 56.1 57.8 58.7 

Приходи на сектор „Държавно управление”                       % от БВП 53.3 54.0 55.2 55.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. евро 95490 105667 112682 121050 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            % от БВП 48.5 52.9 55.8 59.3 
Франция           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                          млн. евро 2059284 2086815 2116565 2144546 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      млн. евро -104961 -100448 -86397 -84839 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      % от БВП -5.1 -4.8 -4.1 -4.0 

Разходи на сектор „Държавно управление”                      % от БВП 55.9 56.8 57.0 57.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”                      % от БВП 50.8 52.0 52.9 53.2 

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

Дълг на сектор „Държавно управление”                           % от БВП 85.2 89.6 92.3 95.0 
Хърватия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                           млн. HRK 332587 330456 330135 328927 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      млн. HRK -25038 -17504 -17672 -18844 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                     % от БВП -7.5 -5.3 -5.4 -5.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”                     % от БВП 48.5 47.0 47.7 48.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”                     % от БВП 41.0 41.7 42.4 42.3 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. HRK 211898 228790 266134 279569 

Дълг на сектор „Държавно управление”                           % от БВП 63.7 69.2 80.6 85.0 
 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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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 4022410 4047675 4086260 4266141 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. CZK -108860 -157889 -47206 -84558 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.7 -3.9 -1.2 -2.0 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.4 43.8 41.9 42.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 39.7 39.9 40.8 40.1 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. CZK 1604009 1803585 1839726 1816137 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 39.9 44.6 45.0 42.6 
Швеция          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. SEK 3656577 3684800 3775016 3907518 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. SEK -2893 -34097 -51821 -73684 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -0.1 -0.9 -1.4 -1.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 51.4 52.6 53.3 53.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 51.4 51.7 51.9 51.1 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. SEK 1323279 1347018 1462486 1714957 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 36.2 36.6 38.7 43.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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