
 

 
 

БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА 
ПЕРИОДА 2010 - 2013 ГОДИНА ПО ЕСС 2010 

 
С Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета беше публикувана 

Европейската система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010), която беше внедрена 
през септември 2014 г. от всички държави - членки на ЕС. ЕСС 2010 е базирана на законов текст, 
методологично ръководство с взаимосвързани правила и връзки за разработване на основните 
макроикономически показатели и осигуряване на сравнение на ниво ЕС и програма за предоставяне 
на данни в областта на националните сметки. Целта на ревизирането на методологията е 
доразвиване на съществуващите концепции, дефиниции, допълване на методологични разяснения и 
правила на отчитане, отнасящи се до сметките за институционалните сектори на икономиката. 

Основните методологични промени в частта на институционален сектор „Държавно 
управление“ се отнасят до: промени в правилата на отчитане на секторната класификация за 
предприятията с държавно участие; отчитането на еднократните плащания към пенсионните схеми; 
лихвите по суаповите сделки и форуърди и отчитането на данъчните кредити.  

Ревизираните данни за институционален сектор „Държавно управление” на ЕС-28 обхващат 
периода 2010 - 2013 година. 

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

Европейския съюз, по ЕСС 20101 

 
Показатели 2010 2011 2012 2013 
Брутен вътрешен продукт, текущи цени - млн. евро 12789847 13173430 13437315 13529837 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление“ - млн. евро 

 
-817808 

 
-591471 

 
-569139 

 
-436721 

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

 
              -6.4 

 
-4.5 

 
-4.2 

 
-3.2 

Разходи на сектор „Държавно управление“ - % от БВП 49.9 48.5 48.9 48.5 
Приходи на сектор „Държавно управление“ - % от БВП 43.5 44.0 44.6 45.3 
Дълг на сектор „Държавно управление“ - млн. евро 10004287 10645618 11218600 11550457 
Дълг на сектор „Държавно управление“ - % от БВП 78.2 80.8 83.5 85.4 

 
 

 

 

 

_________________ 
1 Източник: Евростат. 
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По окончателни данни на Евростат през 2013 г. дефицитът на сектор „Държавно управление” 

на ЕС-28 възлиза на 436 721 млн. евро, или  3.2% от БВП, и бележи спад спрямо 2012 година. 
Десет държави членки отчитат дефицит над 3% от БВП: Словения (-14.6%), Гърция (-12.2%),   

Испания (-6.8%), Обединено кралство (-5.8%), Ирландия (-5.7%), Хърватия (-5.2%), Кипър и 
Португалия (по -4.9%), Франция (-4.1%) и Полша (-4.0%).  Най-нисък дефицит като процент от БВП 
за 2013 г. е отчетен в Естония  (-0.5%),  Дания (-0.7%), Латвия (-0.9%), България (-1.2%), Чешката 
република и Швеция (по -1.3%), докато Люксембург (+0.6%) и Германия (+0.1%) регистрират 
излишък (табл. 1 от приложението).  

В края на 2013 г. дългът на ЕС-28 възлиза на 11 550 457 млн. евро, или  85.4% от БВП, и 
бележи ръст спрямо предходните години.  Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония 
(10.1%), България (18.3%), Люксембург (23.6%), Румъния (37.9%), Латвия (38.2%), Швеция (38.6%), 
Литва (39.0%), Дания (45.0%) и Чешката република (45.7%). Шестнадесет държави членки отчитат 
ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2013 г., като най-високо е нивото в  Гърция 
(174.9%), Португалия (128.0%), Италия (127.9%), Ирландия (123.3%), Белгия (104.5%) и Кипър 
(102.2%) (табл. 1 от приложението). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 



 

 

Приложение 
 

Таблица 1 
БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1, 

 по ЕСС 2010 в национална валута 
 

   2010 2011 2012 2013 
Австрия        
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 294208 308675 317213 322595 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -13112 -8175 -7269 -4773 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.5 -2.6 -2.3 -1.5 

Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 52.8 50.9 51.0 50.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 48.3 48.2 48.7 49.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”             млн. евро 242442 253293 259263 261978 

Дълг на сектор „Държавно управление”             % от БВП 82.4 82.1 81.7 81.2 
Белгия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 365747 379991 388254 395262 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -14543 -14882 -15922 -11464 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.0 -3.9 -4.1 -2.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”     % от БВП 52.3 53.2 54.8 54.4 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 48.4 49.3 50.7 51.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 364148 388128 403726 413246 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 99.6 102.1 104.0 104.5 
България          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. BGN 71904 78434 80044 80282 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. BGN -2328 -1590 -405 -989 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                            % от БВП -3.2 -2.0 -0.5 -1.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 37.4 34.7 35.2 38.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 34.1 32.6 34.7 37.1 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. BGN 11453 12291 14388 14731 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 15.9 15.7 18.0 18.3 
 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1,  

по ЕСС 2010 в национална валута 
(Продължение)      
  2010 2011 2012 2013 
Германия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 2576220 2699100 2749900 2809480 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -104822 -23272 2606 4172 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.1 -0.9 0.1 0.1 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 47.2 44.6 44.2 44.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.1 43.7 44.3 44.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 2067441 2095625 2173639 2159468 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 80.3 77.6 79.0 76.9 
Гърция          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 226210 207752 194204 182438 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро -25036 -21031 -16704 -22257 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -11.1 -10.1 -8.6 -12.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 52.1 53.7 53.8 59.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 41.0 43.6 45.2 47.0 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 330291 355954 304691 319133 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 146.0 171.3 156.9 174.9 
Дания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. DKK 1798649 1832759 1863439 1891018 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. DKK -49080 -38646 -73015 -14038 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.7 -2.1 -3.9 -0.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 57.1 56.9 58.8 56.7 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 54.3 54.8 54.9 55.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. DKK 771235 850862 850553 851095 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 42.9 46.4 45.6 45.0 
Естония         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 14708 16404 17637 18739 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро 28 171 -49 -89 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП 0.2 1.0 -0.3 -0.5 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 40.4 38.0 39.7 38.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 40.6 39.1 39.5 38.4 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 963 984 1712 1888 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 6.5 6.0 9.7 10.1 
 
_____________ 
1 Източник: Евростат. 

 

 4 



 

 
Таблица 1 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1,  
по ЕСС 2010 в национална валута 

 
(Продължение)      
  2010 2011 2012 2013 
Ирландия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 164928 171042 172755 174791 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -53467 -21588 -13901 -9967 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -32.4 -12.6 -8.0 -5.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 66.1 46.1 42.2 40.5 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.6 33.5 34.2 34.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 144163 190111 210226 215550 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 87.4 111.1 121.7 123.3 
Испания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1080913 1075147 1055158 1049181 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -101445 -101265 -108903 -71291 

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

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 45.6 45.4 47.3 44.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.2 36.0 37.0 37.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 649259 743531 890993 966181 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 60.1 69.2 84.4 92.1 
Италия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1605694 1638857 1628004 1618904 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -68121 -57186 -48618 -45958 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.2 -3.5 -3.0 -2.8 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 49.9 49.1 50.4 50.5 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 45.6 45.6 47.4 47.7 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 1851256 1907625 1989934 2069841 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 115.3 116.4 122.2 127.9 
Кипър          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 19063 19487 19411 18119 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -912 -1122 -1130 -891 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.8 -5.8 -5.8 -4.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.5 42.8 42.1 41.4 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 37.7 37.0 36.3 36.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 10770 12869 15431 18519 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 56.5 66.0 79.5 102.2 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
 

 5 



 

 

Таблица 1             
БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1,  

по ЕСС 2010 в национална валута 
(Продължение)      
  2010 2011 2012 2013 
Латвия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. евро 18166 20297 22043 23222 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -1496 -696 -186 -200 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -8.2 -3.4 -0.8 -0.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.2 38.9 36.6 35.7 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.0 35.5 35.8 34.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 8496 8659 9013 8876 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 46.8 42.7 40.9 38.2 
Литва          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. LTL 96683 107891 115027 120695 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. LTL -6678 -9658 -3624 -3163 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -6.9 -9.0 -3.2 -2.6 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.3 42.5 36.1 35.5 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 35.4 33.5 33.0 32.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. LTL 35110 40239 45931 47084 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 36.3 37.3 39.9 39.0 
Люксембург          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 39371 42410 43812 45288 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро -253 129 28 286 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -0.6 0.3 0.1 0.6 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.9 42.3 43.4 43.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.3 42.6 43.5 44.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 7732 7864 9380 10669 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 19.6 18.5 21.4 23.6 
Малта          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 6600 6894 7179 7510 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -218 -182 -263 -202 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.3 -2.6 -3.7 -2.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 41.0 40.9 42.7 42.5 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 37.7 38.3 39.0 39.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”             млн. евро 4462 4809 4872 5241 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 67.6 69.8 67.9 69.8 
 
_______________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1,  
по ЕСС 2010 в национална валута 

(Продължение)      
  2010 2011 2012 2013 
Нидерландия         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 631512 642929 640644 642851 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -31866 -27835 -25330 -14629 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.0 -4.3 -4.0 -2.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 48.2 47.0 47.5 46.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.2 42.7 43.5 44.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 372627 393872 426145 441039 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 59.0 61.3 66.5 68.6 
Обединено кралство          

Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. GBP 1558365 1617677 1655384 
171330

2 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. GBP -150029 -122274 -137320 -99314 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -9.6 -7.6 -8.3 -5.8 

Разходи на сектор „Държавно управление”     % от БВП 48.3 46.5 46.7 45.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 38.6 38.9 38.4 39.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. GBP 1191341 1324230 1421073 
149465

5 

Дълг на сектор „Държавно управление”             % от БВП 76.4 81.9 85.8 87.2 
Полша          

Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. PLN 1437357 1553582 1615894 
166205

2 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. PLN -109728 -76321 -60497 -66933 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -7.6 -4.9 -3.7 -4.0 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 45.9 43.9 42.9 42.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 38.2 39.0 39.1 38.2 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. PLN 770451 851418 878403 926103 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 53.6 54.8 54.4 55.7 
Португалия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 179930 176167 169668 171211 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -20100 -12967 -9310 -8309 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -11.2 -7.4 -5.5 -4.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 51.8 50.0 48.5 50.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 40.6 42.6 43.0 45.2 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 173062 195690 211784 219225 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 96.2 111.1 124.8 128.0 
 
______________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1,  
по ЕСС 2010 в национална валута 

(Продължение)      
  2010 2011 2012 2013 
Румъния          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                     млн. RON 533881 565097 596682 639272 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                млн. RON -35484 -30898 -17718 -14247 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                               % от БВП -6.6 -5.5 -3.0 -2.2 
Разходи на сектор „Държавно управление”                % от БВП 39.6 39.2 36.4 35.1 
Приходи на сектор „Държавно управление”                % от БВП 33.0 33.7 33.4 32.8 
Дълг на сектор „Държавно управление”                     млн. RON 159617 193201 222796 242194 
Дълг на сектор „Държавно управление”                     % от БВП 29.9 34.2 37.3 37.9 
Словакия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. евро 67204 70160 72185 73593 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -5032 -2887 -3046 -1933 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -7.5 -4.1 -4.2 -2.6 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.0 40.6 40.2 41.0 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 34.5 36.4 36.0 38.4 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 27622 30485 37618 40178 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 41.1 43.5 52.1 54.6 
Словения         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 36220 36868 36006 36144 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -2053 -2301 -1349 -5259 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.7 -6.2 -3.7 -14.6 
Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 49.2 49.8 48.1 59.7 
Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 43.6 43.6 44.4 45.2 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 13742 17016 19224 25428 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 37.9 46.2 53.4 70.4 
Унгария          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. HUF 26946030 28035033 28548800 29846259 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. HUF -1225286 -1538356 -662761 -724355 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.5 -5.5 -2.3 -2.4 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 49.7 49.9 48.7 49.7 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 45.2 44.4 46.4 47.3 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. HUF 21798751 22720746 22414051 23085005 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 80.9 81.0 78.5 77.3 

 
 
 
______________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 

 

 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1,  
по ЕСС 2010 в национална валута 

 
(Продължение)      
  2010 2011 2012 2013 
Финландия         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                           млн. евро 187100 196869 199069 201341 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно  
управление”                                                                          млн. евро -4904 -1999 -4186 -4868 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      % от БВП -2.6 -1.0 -2.1 -2.4 

Разходи на сектор „Държавно управление”                       % от БВП 54.8 54.4 56.3 57.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”                       % от БВП 52.1 53.3 54.2 55.4 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. евро 88160 95490 105541 112664 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            % от БВП 47.1 48.5 53.0 56.0 
Франция           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                          млн. евро 1998480 2059284 2091059 2113689 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      млн. евро -135795 -104961 -101649 -87096 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      % от БВП -6.8 -5.1 -4.9 -4.1 

Разходи на сектор „Държавно управление”                      % от БВП 56.4 55.9 56.7 57.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”                      % от БВП 49.6 50.8 51.8 53.0 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. евро 1627821 1749403 1865757 1949475 

Дълг на сектор „Държавно управление”                           % от БВП 81.5 85.0 89.2 92.2 
Хърватия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                           млн. HRK 328041 332587 330456 330135 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      млн. HRK -19795 -25494 -18654 -17189 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                     % от БВП -6.0 -7.7 -5.6 -5.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”                     % от БВП 46.8 48.2 46.9 47.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”                     % от БВП 40.8 40.6 41.3 41.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. HRK 173087 199311 212964 249836 

Дълг на сектор „Държавно управление”                           % от БВП 52.8 59.9 64.4 75.7 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1,  
по ЕСС 2010 в национална валута 

 
 

(Продължение и край)      
  2010 2011 2012 2013 
Чешка република          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. CZK 3953651 4022410 4047675 4086260 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. CZK -174517 -114986 -161547 -53213 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.4 -2.9 -4.0 -1.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 43.0 42.5 43.8 42.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 38.6 39.6 39.8 40.7 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. CZK 1508518 1647750 1841853 1869210 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 38.2 41.0 45.5 45.7 
Швеция          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. SEK 3519994 3656577 3684800 3776019 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. SEK -1026 -2893 -34097 -50361 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП 0.0 -0.1 -0.9 -1.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 52.0 51.4 52.6 53.2 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 52.0 51.4 51.7 51.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. SEK 1292784 1319271 1340456 1456615 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 36.7 36.1 36.4 38.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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