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

ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 
        

 
По предварителни данни на Евростат през 2012 г. дефицитът на сектор „Държавно 

управление” на ЕС-27 възлиза на 514 088 млн. евро, или 4.0% от БВП, и бележи спад спрямо 2011 
година. 

 
 
 

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

 
 

Показатели 2009 2010 2011 2012 
Брутен вътрешен продукт, текущи цени - млн. евро 11754457 12278203 12647215 12902370 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление“ - млн. евро 

 
-807996 

 
-800889 

 
-561486 

 
-514088 

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

 
-6.9 

 
-6.5 

 
-4.4 

 
-4.0 

Разходи на сектор „Държавно управление“ - % от БВП 51.1 50.6 49.1 49.4 
Приходи на сектор „Държавно управление“ - % от БВП 44.2 44.1 44.7 45.4 
Дълг на сектор „Държавно управление“ - млн. евро 8765652 9825306 10435932 11011797 
Дълг на сектор „Държавно управление“ - % от БВП 74.6 80.0 82.5 85.3 

 
 
 
_________________ 
1 Източник: Евростат. 
 
 
 
 
 

Седемнадесет държави членки отчитат дефицит над 3% от БВП: Испания (-10.6%), Гърция  
(-10.0%), Ирландия (-7.6%), Португалия (-6.4%), Кипър и Великобритания (-6.3%), Франция (-4.8%), 
Чехия (-4.4%), Словакия (-4.3%), Нидерландия (-4.1%), Дания и Словения (-4.0%), Белгия и Полша 
(-3.9%), Малта (-3.3%), Литва (-3.2%) и Италия (-3.0%). Най-нисък дефицит като процент от БВП е 
отчетен в Естония (-0.3%), Швеция (-0.5%), България и Люксембург (-0.8%) и Латвия (-1.2%), 
докато Германия регистрира излишък (+0.2%) за 2012 година (табл. 1 от приложението). 
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Фиг. 1. Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” на                            
държавите - членки на ЕС, през 2012 година1
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________________ 
1 Източник: Евростат. 
 
 
 
 
 
 
 

В края на 2012 г. дългът на ЕС-27 възлиза на 11 011 797 млн. евро, или 85.3% от БВП. Най-
нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (10.1%), България (18.5%), Люксембург 
(20.8%), Румъния (37.8%), Швеция (38.2%), Латвия и Литва (40.7%). Четиринадесет държави членки 
отчитат ниво на държавен дълг по-висок от 60% от БВП за 2012 г.: Гърция (156.9%), Италия 
(127.0%), Португалия (123.6%), Ирландия (117.6%), Белгия (99.6%), Франция (90.2%), 
Великобритания (90.0%), Кипър (85.8%), Испания (84.2%), Германия (81.9%), Унгария (79.2%), 
Австрия (73.4%), Малта (72.1%) и Нидерландия (71.2%) (табл. 1 от приложението). 
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Фиг. 2. Държавен дълг на държавите - членки на ЕС, в края на 2012 година1
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____________ 
1 Източник: Евростат. 
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Приложение 

 
         Таблица 1 

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

 
   2009 2010 2011 2012 
Австрия        
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 276151 286397 300712 309901 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -11330 -12866 -7385 -7684 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -4.1 -4.5 -2.5 -2.5 
Разходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 52.6 52.6 50.5 51.2 
Приходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 48.5 48.1 48.0 48.7 
Дълг на сектор "Държавно управление"             млн. евро 191069 206087 217879 227431 
Дълг на сектор "Държавно управление"             % от БВП 69.2 72.0 72.5 73.4 
Белгия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 340777 356125 369836 376840 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -18935 -13430 -13777 -14852 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -5.6 -3.8 -3.7 -3.9 
Разходи на сектор "Държавно управление"     % от БВП 53.7 52.6 53.4 54.8 
Приходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 48.1 48.7 49.5 50.8 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 326039 340257 361672 375389 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 95.7 95.5 97.8 99.6 
България          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. BGN 68322 70511 75308 77582 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. BGN -2961 -2198 -1492 -624 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                            % от БВП -4.3 -3.1 -2.0 -0.8 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 41.4 37.4 35.6 35.7 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 37.1 34.3 33.6 34.9 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. BGN 9992 11453 12291 14390 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 14.6 16.2 16.3 18.5 
Великобритания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. GBP 1401863 1466569 1515828 1541465 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. GBP -160841 -149553 -118632 -97794 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -11.5 -10.2 -7.8 -6.3 
Разходи на сектор "Държавно управление"     % от БВП 51.3 50.4 48.6 48.5 
Приходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 39.9 40.3 40.8 42.2 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. GBP 950849 1164811 1295417 1387436 

Дълг на сектор "Държавно управление"             % от БВП 67.8 79.4 85.5 90.0 
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     Таблица 1 

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

в национална валута 
(Продължение)      
  2009 2010 2011 2012 
Германия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 2374500 2496200 2592600 2643900 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -73180 -103440 -20230 4090 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -3.1 -4.1 -0.8 0.2 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 48.2 47.7 45.3 45.0 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 45.1 43.6 44.5 45.2 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 1768919 2056089 2085181 2166278 

Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 74.5 82.4 80.4 81.9 
Гърция          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 231081 222151 208532 193749 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -36127 -23719 -19834 -19360 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -15.6 -10.7 -9.5 -10.0 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 54.0 51.4 52.0 54.8 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 38.3 40.6 42.4 44.7 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 299685 329515 355172 303918 

Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 129.7 148.3 170.3 156.9 
Дания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. DKK 1664790 1761116 1791518 1816737 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. DKK -44442 -44009 -33018 -72470 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -2.7 -2.5 -1.8 -4.0 
Разходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 58.1 57.7 57.6 59.6 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 55.3 55.0 55.7 55.5 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. DKK 677175 752829 831147 832455 

Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 40.7 42.7 46.4 45.8 
Естония         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 13762 14323 15951 16998 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -275 27 186 -46 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -2.0 0.2 1.2 -0.3 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 45.5 40.7 38.3 40.5 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 43.5 40.9 39.5 40.2 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 991 962 996 1724 

Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 7.2 6.7 6.2 10.1 
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Таблица 1 
 

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

(Продължение)      
  2009 2010 2011 2012 
Ирландия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 161275 156487 158993 163595 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -22368 -48274 -21268 -12461 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -13.9 -30.8 -13.4 -7.6 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 48.6 66.1 48.1 42.1 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 34.7 35.2 34.9 34.6 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 104544 144164 169226 192461 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 64.8 92.1 106.4 117.6 
Испания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1048060 1048883 1063355 1049525 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -117143 -101438 -100402 -111641 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -11.2 -9.7 -9.4 -10.6 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 46.3 46.3 45.2 47.0 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 35.1 36.6 35.7 36.4 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 565082 644692 736468 883873 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 53.9 61.5 69.3 84.2 
Италия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1519695 1551886 1578497 1565916 

Дефицит (-) / излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -83603 -69267 -60016 -47633 

Дефицит (-) / излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -5.5 -4.5 -3.8 -3.0 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 51.9 50.4 49.9 50.6 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 46.5 46.1 46.2 47.7 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 1769254 1851252 1907392 1988658 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 116.4 119.3 120.8 127.0 
Кипър          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 16854 17406 17979 17887 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -1031 -920 -1132 -1127 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -6.1 -5.3 -6.3 -6.3 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 46.2 46.2 46.0 46.3 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 40.1 40.9 39.7 40.0 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 9865 10675 12778 15350 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 58.5 61.3 71.1 85.8 
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Таблица 1 
БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1, 

в национална валута 
(Продължение)      
  2009 2010 2011 2012 
Латвия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. LVL 13070 12784 14275 15520 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. LVL -1277 -1041 -509 -187 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -9.8 -8.1 -3.6 -1.2 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 43.7 43.4 38.4 36.5 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 34.0 35.3 34.9 35.2 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. LVL 4826 5682 5974 6309 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 36.9 44.4 41.9 40.7 
Литва       
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. LTL 92032 95323 106370 113189 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. LTL -8682 -6869 -5848 -3666 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -9.4 -7.2 -5.5 -3.2 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 44.9 42.4 38.9 36.2 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 35.5 35.2 33.3 32.9 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. LTL 26983 36127 40962 46037 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 29.3 37.9 38.5 40.7 
Люксембург          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 36027 39906 42625 44426 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -290 -363 -98 -359 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -0.8 -0.9 -0.2 -0.8 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 44.6 42.9 41.8 43.0 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 43.8 42.0 41.5 42.1 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 5527 7673 7804 9232 

Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 15.3 19.2 18.3 20.8 
Малта          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 5969 6317 6556 6756 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -220 -226 -183 -226 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -3.7 -3.6 -2.8 -3.3 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 42.4 42.0 42.1 43.9 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 38.7 38.4 39.3 40.5 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 3963 4258 4607 4871 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 66.4 67.4 70.3 72.1 
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Таблица 1 
 

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

(Продължение)      
  2009 2010 2011 2012 
Нидерландия         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 573235 588740 601973 600638 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -32074 -30118 -27009 -24405 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -5.6 -5.1 -4.5 -4.1 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 51.4 51.2 49.8 50.4 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 45.8 46.1 45.4 46.4 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 348284 371784 394197 427515 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 60.8 63.1 65.5 71.2 
Полша          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. PLN 1344505 1416585 1528127 1595264 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. PLN -99596 -111291 -76094 -62698 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -7.4 -7.9 -5.0 -3.9 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 44.6 45.4 43.4 42.3 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 37.2 37.6 38.4 38.4 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. PLN 684082 776825 859076 886779 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 50.9 54.8 56.2 55.6 
Португалия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 168529 172859 171065 165409 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -17114 -16982 -7543 -10596 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -10.2 -9.8 -4.4 -6.4 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 49.8 51.5 49.4 47.4 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 39.6 41.6 45.0 41.0 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 141055 162473 185241 204485 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 83.7 94.0 108.3 123.6 
Румъния          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. RON 501139 523693 556708 587499 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. RON -45113 -35591 -30911 -16822 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -9.0 -6.8 -5.6 -2.9 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 41.1 40.1 39.4 36.4 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 32.1 33.3 33.8 33.5 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. RON 118428 159511 193157 222212 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 23.6 30.5 34.7 37.8 
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Таблица 1 
БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1, 

в национална валута 
(Продължение)      
  2009 2010 2011 2012 
Словакия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. евро 62794 65869 69108 71463 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -5040 -5046 -3498 -3107 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -8.0 -7.7 -5.1 -4.3 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 41.6 40.0 38.3 37.4 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 33.5 32.3 33.3 33.1 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 22331 26998 29911 37245 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 35.6 41.0 43.3 52.1 
Словения         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 35556 35607 36172 35466 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -2217 -2112 -2298 -1418 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -6.2 -5.9 -6.4 -4.0 
Разходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 49.3 50.4 50.8 49.0 
Приходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 43.1 44.5 44.4 45.0 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 12449 13737 16954 19189 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 35.0 38.6 46.9 54.1 
Унгария          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. HUF 25626480 26607339 27886401 28276003 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. HUF -1187117 -1143338 1194947 -531585 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -4.6 -4.3 4.3 -1.9 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 51.4 49.8 49.6 48.5 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 46.9 45.4 53.8 46.5 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. HUF 20448176 21775209 22690685 22380937 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 79.8 81.8 81.4 79.2 
Финландия         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 172318 178796 189489 194469 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -4250 -4455 -1539 -3662 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -2.5 -2.5 -0.8 -1.9 
Разходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 56.1 55.8 55.0 56.0 
Приходи на сектор "Държавно управление"         % от БВП 53.4 53.0 53.9 53.7 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 74997 86974 92849 103131 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 43.5 48.6 49.0 53.0 
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Таблица 1 
БВП, правителствен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на държавите - членки на ЕС1, 

в национална валута 
(Продължение и край)      
  2009 2010 2011 2012 
Франция           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. евро 1885763 1936720 2001398 2033648 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. евро -142223 -136779 -105392 -98196 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -7.5 -7.1 -5.3 -4.8 
Разходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 56.8 56.6 55.9 56.6 
Приходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 49.2 49.5 50.6 51.7 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. евро 1493385 1594997 1716887 1833810 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 79.2 82.4 85.8 90.2 
Чехия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. CZK 3758979 3799547 3841370 3843471 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. CZK -218331 -182711 -124943 -169003 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -5.8 -4.8 -3.3 -4.4 
Разходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 44.7 43.7 43.0 44.5 
Приходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 38.9 39.0 39.8 40.1 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. CZK 1285972 1436957 1568989 1758872 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 34.2 37.8 40.8 45.8 
Швеция         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. SEK 3105790 3337531 3499914 3555339 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        млн. SEK -22216 9844 7160 -18307 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно 
управление"                                                        % от БВП -0.7 0.3 0.2 -0.5 
Разходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 54.9 52.3 51.2 52.0 
Приходи на сектор "Държавно управление"        % от БВП 54.0 52.3 51.2 51.3 
Дълг на сектор "Държавно управление"              млн. SEK 1321814 1316287 1345016 1357939 
Дълг на сектор "Държавно управление"              % от БВП 42.6 39.4 38.4 38.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
1 Източник: Евростат. 
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