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БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР 

„ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ” ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 
 

 
 
По окончателни данни на Евростат през 2015 г. дефицитът на институционален сектор 

„Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 347 618 млн. евро, или 2.4% от БВП, и бележи спад 
спрямо 2014 година. 

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

Показатели 2012 2013 2014 2015 
Брутен вътрешен продукт, текущи цени - млн. евро 13447007 13555150 13996021 14702097 
Дефицит (-)/излишък (+) на институционален сектор 
„Държавно управление” - млн. евро 

 
-572173 

 
-445087 

 
-418997 

 
-347618 

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

 
-4.3 

 
-3.3 

 
-3.0 

 
-2.4 

Разходи на институционален сектор „Държавно 
управление” - % от БВП 

 
49.0 

 
48.7 

 
48.1 

 
47.3 

Приходи на институционален сектор „Държавно 
управление” - % от БВП 

 
44.7 

 
45.4 

 
45.2 

 
44.9 

Дълг на институционален сектор „Държавно 
управление” - млн. евро 

 
11268771 

 
11615719 

 
12140632 

 
12494504 

Дълг на институционален сектор „Държавно 
управление” - % от БВП 

 
83.8 

 
85.7 

 
86.7 

 
85.0 

 
 
 През 2015 г. Люксембург (+1.6%), Германия (+0.7%), Швеция (+0.2%) и Естония (+0.1%) 
регистрират излишък. 

Най-нисък дефицит като процент от БВП за 2015 г. е отчетен в Литва (-0.2%), Чешката 
република (-0.6%), Румъния (-0.8%) и Австрия (-1.0%). 

Шест държави членки отчитат дефицит над 3% от БВП: Гърция (-7.5%), Испания (-5.1%), 
Португалия (-4.4%), Обединеното кралство (-4.3%), Франция (-3.5%) и Хърватия (-3.3%) (табл. 1 от 
приложението).  

В края на 2015 г. дългът на ЕС-28 възлиза на 12 494 504 млн. евро, или 85.0% от БВП. Най-
нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (10.1%), Люксембург (22.1%), България 
(26.0%), Латвия (36.3%) и Румъния (37.9%). Седемнадесет държави членки отчитат ниво на 
държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2015 г., като най-високо е в Гърция (177.4%), Италия 
(132.3%), Португалия (129.0%), Кипър (107.5%) и Белгия (105.8%) (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 

 
   2012 2013 2014 2015 
Австрия        
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 317117 322539 330418 339896 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -7046 -4409 -9055 -3543 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.2 -1.4 -2.7 -1.0 

Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 51.5 51.2 52.8 51.6 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 49.2 49.9 50.0 50.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”             млн. евро 260091 262300 278919 290762 

Дълг на сектор „Държавно управление”             % от БВП 82.0 81.3 84.4 85.5 
Белгия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 387500 391712 400805 410351 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -16316 -11821 -12254 -10346 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.2 -3.0 -3.1 -2.5 

Разходи на сектор „Държавно управление”     % от БВП 55.8 55.7 55.1 53.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 51.6 52.7 52.0 51.3 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 403354 412974 426663 433992 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 104.1 105.4 106.5 105.8 
България          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. BGN 82040 82166 83634 88571 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. BGN -262 -340 -4559 -1490 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                            % от БВП -0.3 -0.4 -5.5 -1.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 34.5 37.6 42.1 40.7 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 34.1 37.1 36.6 39.0 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. BGN 13700 13978 22554 23049 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 16.7 17.0 27.0 26.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

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

 
(Продължение)      
  2012 2013 2014 2015 
Германия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 2758260 2826240 2923930 3032820 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -929 -5352 8552 20923 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП 0.0 -0.2 0.3 0.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.3 44.7 44.4 44.0 

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

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 2204507 2189153 2188671 2157880 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 79.9 77.5 74.9 71.2 
Гърция          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 191204 180654 177941 175697 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро -16905 -23759 -6412 -13237 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -8.8 -13.2 -3.6 -7.5 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 55.4 62.3 50.6 55.4 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 46.6 49.1 47.0 47.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 305096 320511 319729 311673 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 159.6 177.4 179.7 177.4 
Дания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. DKK 1882625 1903520 1942584 1985347 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. DKK -66145 -20357 28494 -34278 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.5 -1.1 1.5 -1.7 

Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 58.3 56.5 56.0 55.7 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 54.8 55.5 57.4 53.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. DKK 850746 849938 869600 801833 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 45.2 44.7 44.8 40.4 
Естония         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 17935 18890 19758 20252 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро -46 -32 134 27 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -0.3 -0.2 0.7 0.1 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 39.3 38.5 38.5 40.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 39.0 38.4 39.1 40.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 1746 1924 2108 2036 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 9.7 10.2 10.7 10.1 
 
_____________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

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

 
(Продължение)      
  2012 2013 2014 2015 
Ирландия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 175754 180209 193160 255815 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -14014 -10193 -7197 -4786 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -8.0 -5.7 -3.7 -1.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 41.8 39.8 37.8 29.4 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.8 34.1 34.1 27.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 209986 215298 203299 201134 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 119.5 119.5 105.2 78.6 
Испания          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1039758 1025634 1037025 1075639 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -108903 -71853 -62179 -55163 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -10.5 -7.0 -6.0 -5.1 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 48.1 45.6 44.9 43.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 37.6 38.6 38.9 38.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 890726 978272 1040883 1073189 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 85.7 95.4 100.4 99.8 
Италия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 1613265 1604599 1620381 1642444 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -47216 -43218 -48482 -42931 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.9 -2.7 -3.0 -2.6 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 50.8 50.8 50.9 50.4 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 47.8 48.1 47.9 47.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 1989878 2070013 2137119 2172673 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 123.3 129.0 131.9 132.3 
Кипър          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 19467 18118 17567 17637 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -1130 -891 -1543 -196 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.8 -4.9 -8.8 -1.1 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 41.9 41.3 48.2 40.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.1 36.4 39.4 39.0 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 15431 18519 18819 18964 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 79.3 102.2 107.1 107.5 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
             

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

 
(Продължение)      
  2012 2013 2014 2015 
Латвия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. евро 21848 22774 23608 24348 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -182 -207 -369 -309 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -0.8 -0.9 -1.6 -1.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 37.1 37.0 37.5 37.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.3 36.1 35.9 35.8 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 9020 8893 9616 8846 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 41.3 39.0 40.7 36.3 
Литва          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 33348 35002 36590 37331 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -1049 -917 -251 -76 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.1 -2.6 -0.7 -0.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.1 35.5 34.7 35.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.0 32.9 34.0 34.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 13264 13550 14825 15940 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 39.8 38.7 40.5 42.7 
Люксембург          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 43905 46353 49273 51216 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” млн. евро 152 445 718 796 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП 0.3 1.0 1.5 1.6 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.3 43.4 42.3 42.1 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.6 44.4 43.8 43.7 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 9581 10889 11208 11314 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 21.8 23.5 22.7 22.1 
Малта          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 7209 7671 8093 8788 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -261 -199 -166 -120 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.6 -2.6 -2.1 -1.4 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.5 41.8 43.2 43.4 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 38.9 39.2 41.1 42.0 

Дълг на сектор „Държавно управление”             млн. евро 4872 5246 5421 5622 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 67.6 68.4 67.0 64.0 
 
_______________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

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

 
(Продължение)      
  2012 2013 2014 2015 
Нидерландия         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 645164 652748 663008 676531 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -25064 -15497 -15028 -12759 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.9 -2.4 -2.3 -1.9 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 47.1 46.3 46.2 45.1 

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

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 428309 442174 450487 440552 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 66.4 67.7 67.9 65.1 
Обединено кралство          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. GBP 1675044 1739563 1822480 1870693 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. GBP -138576 -98524 -104401 -81071 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -8.3 -5.7 -5.7 -4.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”     % от БВП 46.3 44.7 43.7 42.8 

Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 38.1 39.0 38.0 38.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. GBP 1424798 1499826 1604811 1665974 

Дълг на сектор „Държавно управление”             % от БВП 85.1 86.2 88.1 89.1 
Полша          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. PLN 1629392 1656842 1719704 1798302 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. PLN -60138 -67130 -58980 -45976 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.7 -4.1 -3.4 -2.6 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.7 42.4 42.1 41.5 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 39.0 38.4 38.7 38.9 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. PLN 875085 922563 863810 919660 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 53.7 55.7 50.2 51.1 
Португалия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 168398 170269 173079 179540 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -9529 -8245 -12402 -7821 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -5.7 -4.8 -7.2 -4.4 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 48.5 49.9 51.8 48.4 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 42.9 45.1 44.6 44.0 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 212556 219715 226046 231584 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 126.2 129.0 130.6 129.0 
 
_______________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

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

 
(Продължение)      
  2012 2013 2014 2015 
Румъния          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. RON 595367 637456 668144 712832 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. RON -21847 -13289 -5650 -5387 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.7 -2.1 -0.8 -0.8 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 37.2 35.4 34.4 35.7 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 33.6 33.3 33.6 34.9 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. RON 221873 240777 263153 270077 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 37.3 37.8 39.4 37.9 
Словакия           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени            млн. евро 72704 74170 75946 78686 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -3159 -2017 -2056 -2130 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.3 -2.7 -2.7 -2.7 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 40.6 41.4 42.0 45.6 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 36.3 38.7 39.3 42.9 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 37926 40600 40725 41293 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 52.2 54.7 53.6 52.5 
Словения         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. евро 36002 35917 37332 38570 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. евро -1476 -5396 -1880 -1031 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -4.1 -15.0 -5.0 -2.7 
Разходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 48.6 60.3 50.0 47.8 
Приходи на сектор „Държавно управление”        % от БВП 44.5 45.3 45.0 45.1 
Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. евро 19404 25505 30199 32071 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 53.9 71.0 80.9 83.1 
Унгария          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. HUF 28660518 30127349 32400148 33999012 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. HUF -662283 -770317 -672574 -533902 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -2.3 -2.6 -2.1 -1.6 
Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 48.6 49.3 49.0 50.0 
Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 46.2 46.8 46.9 48.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. HUF 22414051 23076245 24514179 25402343 
Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 78.2 76.6 75.7 74.7 
 
 
______________ 
1 Източник: Евростат. 
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Таблица 1 
 

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

 
 
(Продължение)      
  2012 2013 2014 2015 
Финландия         
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                           млн. евро 199793 203338 205364 209149 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно  
управление”                                                                          млн. евро -4362 -5315 -6495 -5752 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      % от БВП -2.2 -2.6 -3.2 -2.8 

Разходи на сектор „Държавно управление”                       % от БВП 56.2 57.5 58.1 57.7 

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

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. евро 107708 114801 123696 133111 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            % от БВП 53.9 56.5 60.2 63.6 
Франция           
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                          млн. евро 2086929 2115256 2139964 2181064 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      млн. евро -100448 -85376 -84846 -76509 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      % от БВП -4.8 -4.0 -4.0 -3.5 

Разходи на сектор „Държавно управление”                      % от БВП 56.8 57.0 57.3 57.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”                      % от БВП 52.0 52.9 53.4 53.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. евро 1868432 1952875 2038380 2097611 

Дълг на сектор „Държавно управление”                           % от БВП 89.5 92.3 95.3 96.2 
Хърватия          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени                           млн. HRK 330456 329571 328109 333837 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                      млн. HRK -17549 -17446 -17792 -11027 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно 
управление”                                                                     % от БВП -5.3 -5.3 -5.4 -3.3 

Разходи на сектор „Държавно управление”                     % от БВП 47.1 48.3 48.3 46.9 

Приходи на сектор „Държавно управление”                     % от БВП 41.8 43.0 42.9 43.6 

Дълг на сектор „Държавно управление”                            млн. HRK 233558 270857 284184 289584 

Дълг на сектор „Държавно управление”                           % от БВП 70.7 82.2 86.6 86.7 
 
 
 
 
________________ 
1 Източник: Евростат. 
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 Таблица 1 
 

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

 
 

(Продължение и край)      
  2012 2013 2014 2015 
Чешка република          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. CZK 4059912 4098128 4313789 4554615 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. CZK -159552 -51129 -83063 -28607 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -3.9 -1.2 -1.9 -0.6 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 44.5 42.6 42.2 42.0 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 40.5 41.4 40.3 41.3 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. CZK 1805429 1840412 1819098 1836255 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 44.5 44.9 42.2 40.3 
Швеция          
Брутен вътрешен продукт, текущи цени             млн. SEK 3684800 3769909 3936840 4180507 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        млн. SEK -35974 -52378 -62542 7610 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление”                                                        % от БВП -1.0 -1.4 -1.6 0.2 

Разходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 51.7 52.4 51.5 50.3 

Приходи на сектор „Държавно управление”         % от БВП 50.8 51.0 50.0 50.5 

Дълг на сектор „Държавно управление”              млн. SEK 1392315 1524308 1780747 1836820 

Дълг на сектор „Държавно управление”              % от БВП 37.8 40.4 45.2 43.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
1 Източник: Евростат. 
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