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Обобщение 

В отговор на породените от кризата фискални затруднения и в контекста на по-строгото 
икономическо управление Комисията и държавите членки изпълняват диференцирана 
фискална стратегия, съобразена с конкретните проблеми на всяка от държавите. За 
първи път тази есен държавите членки от еврозоната представиха за становище на 
Комисията своите проекти на бюджетни планове. От Комисията се очаква да даде 
оценка на съответствието на тези планове за следващата година със задълженията, 
произтичащи от Пакта за стабилност и растеж (ПСР).  

До изтичането на крайния срок 15 октомври  всички държави членки от еврозоната, 
които не изпълняват програми за макроикономически корекции, представиха своите 
проекти на бюджетни планове за 2014 г. Комисията направи оценка на тези планове и 
предостави своето становище на всяка от държавите членки. Окуражаващо е, че в нито 
един от плановете не е установено сериозно несъответствие със задълженията по ПСР и 
не е било  необходимо да се изиска преразглеждане на бюджета. В няколко случая 
обаче Комисията намира основания за сериозни критики и призовава засегнатите 
държави членки да вземат под внимание нейните становища при финализирането на 
бюджетите за 2014 г.   

Комисията направи следните изводи: 

1. Проектите на бюджетни планове на две държави (Естония и Германия) са 
определени като отговарящи на разпоредбите на ПСР. 

2. Проектите на бюджетни планове на три държави (Франция, Нидерландия и 
Словения) са счетени за отговарящи на изискванията, но без никакъв марж за 
евентуални отклонения,  което би могло да изложи на риск коригирането на 
прекомерния дефицит. Комисията приканва властите към стриктно изпълнение на 
бюджета. 

3. Проектите на бюджетни планове на три държави (Белгия, Австрия, Словакия) се 
смятат в общи линии за съобразени с изискванията. Въпреки че държавите са на път 
да коригират своите прекомерни дефицити в определения краен срок 2013 г., 
техните проектобюджети биха могли да доведат до известно отклонение от плана за 
корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел (СБЦ). Комисията 
приканва властите да се съобразят в пълна степен с Пакта за стабилност и растеж в 
рамките на националните бюджетни процедури. 

4. За проектите на бюджетни планове на пет държави (Испания, Италия, Люксембург, 
Малта, Финландия) има риск от неспазване на задълженията по ПСР. Проектите на 
бюджетни планове на Испания и Малта съдържат рискове по отношение на 
изпълнението на препоръките по процедурата при прекомерен дефицит (ППД). С 
настоящите си планове Италия е изправена пред риск от нарушаване през 2014 г. на 
правилото за намаляване на дълга. За Люксембург и Финландия съществува риск от 
значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната 
бюджетна цел. Комисията приканва властите да предприемат необходимите мерки в 
рамките на националните бюджетни процедури, за да се гарантира, че бюджетите за 
2014 г. ще бъдат в пълно съответствие с Пакта за стабилност и растеж и по-
специално — за да бъдат взети мерки срещу установените в оценката рискове. 

5. Очаква се стабилизиране на държавния дълг за еврозоната като цяло. Положените 
през последните години сериозни усилия за консолидация вече дават резултати. 
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Благодарение на настъпващото възстановяване средното номинално бюджетно 
салдо се очаква да се понижи под референтната стойност от 3 % от БВП. 
Държавите, които са изправени пред най-големи фискални предизвикателства, 
възнамеряват да реализират най-голяма фискална консолидация, което показва 
известна степен на диференциация във фискалното пространство. Само две държави 
членки обаче са постигнали средносрочната си бюджетна цел, което означава, че е 
необходима по-нататъшна консолидация.  

6. Според плановете съвкупната фискална корекция, изразена в промяна в 
коригираното спрямо фазата на икономическия цикъл бюджетно салдо, без 
еднократните и другите временни мерки, ще бъде в размер на ¼% от БВП през 
следващата година. Въпреки че слабата фискална консолидация може да бъде 
показателна за неефективен отговор от страна на еврозоната на фискалните 
предизвикателства, структурното салдо може да представлява занижена оценка на 
общото количество фискални мерки поради по-слабата от нормалното реакция на 
приходите спрямо икономическия растеж и поради настоящия слаб растеж на 
потенциалния БВП в средносрочен план. 

7. Необходима е допълнителна структурна реформа, за да бъдат укрепени устоите на 
растежа. Необходимо е държавите членки да подпомогнат стратегията си за 
постигане на стабилни публични финанси със структурни реформи. Пет от 
държавите от еврозоната, които получиха преразгледани препоръки по ППД по-
рано през 2013 г., представиха програми за  икономическо партньорство (ПИП), 
очертаващи фискалните структурни реформи, които следва да подпомогнат 
трайната корекция на техните дефицити. Като цяло ПИП показват напредък по 
отношение на подобряването на националните фискални рамки и смесени резултати 
по отношение на данъчната реформа и по-сериозните реформи в пенсионната и 
здравната система, макар и не във всички държави. 

8. Бюджетните планове все още не обръщат достатъчно внимание на структурата на 
фискалната консолидация. По-специално, все още се наблюдава очерталата се през 
последните години обща тенденция към спад (макар и стабилизиран) на публичните 
капиталови разходи. Известен акцент върху ограничаването на разходите е от 
ключово значение за една добре планирана стратегия за консолидация, особено 
когато публичният сектор е сравнително голям. Трайният напредък в областта на 
стабилните публични финанси следва да бъде подкрепен от благоприятстващи 
растежа структурни мерки.  
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I. Въведение  
През последните години се наблюдава значително подобряване на икономическото 
управление на ЕС, което към днешна дата подсигурява съгласуван годишен цикъл на 
бюджетната политика в Европа с допълнителни стъпки за еврозоната. През първата 
половина от този цикъл (през пролетта), а именно — по време на европейския 
семестър, държавите членки от еврозоната формулират своите средносрочни фискални 
политики в програми за стабилност, които Комисията оценява съобразно разпоредбите 
на Пакта за стабилност и растеж. Въз основа на препоръките на Комисията Съветът 
отправя препоръки към държавите членки, които обхващат фискалната политика и 
структурните реформи.  

През втората половина на годината от държавите членки се очаква да следват 
договорените политики. С цел да се осигури правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз, тази есен за първи път държавите членки от 
еврозоната представиха на Комисията и на Еврогрупата своите проекти на бюджетни 
планове (ПБП) за следващата година. Тези планове обобщават съдържанието на 
проектобюджетите, внесени от правителствата в националните парламенти.  

Що се отнася до общия график, тринадесет държави членки от еврозоната изпратиха 
своите проекти на бюджетни планове на Комисията до 15 октомври1. Четирите държави 
от еврозоната, които следват програма за макроикономически корекции, не са 
задължени да представят план, тъй като в програмата вече е предвидено внимателно 
наблюдение на фискалната област. Комисията предоставя становища, с които 
преценява дали съответните планове  са съобразени със задълженията на отделните 
държави по отношение на Пакта за стабилност и растеж. Становищата включват и 
цялостна оценка на бюджетното състояние и на перспективите в еврозоната като цяло. 

Тези становища предоставят независими политически насоки за националните 
парламенти, съобразени с бюджетната самостоятелност, които се отнасят за 
бюджетната процедура и които следва да помогнат за по-доброто оценяване на 
съответствието на проектобюджетите със задълженията съгласно общите фискални 
правила. Вземането под внимание на становищата е в интерес на държавите членки, 
тъй като от 2011 г. насам засиленият Пакт за стабилност и растеж предвижда по-строги 
и по-навременни санкции, в случай че промените в бюджетното състояние клонят към 
нарушение на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. По-строгото 
икономическо управление понастоящем предвижда всеобхватен набор от инструменти, 
който третира икономическите и бюджетните политики като въпрос от общ интерес, 
както е предвидено от Договора. 

През юли 2013 г. Съветът прикани Еврогрупата2 да координира и проследява 
фискалните политики на държавите от еврозоната и съответната обща фискална 
политика за еврозоната с оглед постигането на диференцирана и благоприятстваща 
растежа фискална политика.  

                                                            
1 Това ново изискване е поставено с Регламент (ЕС) № 473/2013 относно общите разпоредби за мониторинг и 

оценка на проектите на бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на 
държавите членки в еврозоната. Това е един от двата регламента в така наречения „пакет от два законодателни 
акта“, който влезе в сила през май 2013 г.  

2 Препоръка на Съвета от 9 юли 2013 година относно прилагането на общите насоки за икономическите политики 
на държавите членки, чиято парична единица е еврото (OВ C 217, 30.7.2013 г., стр. 97). 
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За тази цел Еврогрупата бе приканена  да обсъди становищата на Комисията относно 
проектите на бюджетни планове на отделните държави от еврозоната, както и относно 
бюджетната ситуация и перспективите пред еврозоната като цяло въз основа на 
цялостната оценка на Комисията на тези планове и взаимовръзките между тях. 
Координацията би трябвало да допринесе за осигуряването на диференциран ритъм на 
фискална консолидация в зависимост от фискалното и икономическото състояние на 
всяка държава от еврозоната при бюджетно консолидиране в структурен план в 
съответствие с Пакта за стабилност и растеж, което благоприятства също така и 
действието на автоматичните стабилизатори съобразно плана за корекции. 
Координацията следва да подпомогне и фискалната политика, чиято надеждност в 
средносрочен план се гарантира, от една страна, чрез съчетание на разходни и 
приходни елементи, които като общ резултат са ефикасни и благоприятстват растежа, а 
от друга — чрез адекватни структурни реформи, стимулиращи потенциала за 
икономическо развитие. 

II. Преглед на проектите на бюджетни планове 
Становището на Комисията относно проектите на бюджетни планове се съсредоточава 
върху спазването на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж и на отправените 
въз основа на това препоръки. Що се отнася до държавите членки в ППД, в 
становището на Комисията се прави оценка на хода на коригирането на прекомерния 
дефицит. За държавите членки от еврозоната, които изпълняват превантивните мерки 
на Пакта за стабилност и растеж, т.е. не са в процедура за прекомерен дефицит, 
напредъкът към средносрочната бюджетна цел се оценява с оглед на съответствието с 
изискванията на Пакта за стабилност и растеж и на специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени през юли.  

Оценката се основава на прогнозите на Комисията от есента на 2013 г. В таблица 1 са 
обобщени оценките на Комисията на ПБП на отделните държави членки, изразени в 
становищата, публикувани на 15 ноември заедно с оценката на напредъка на 
фискалните реформи.  

Комисията може да изиска представянето на преразгледан проект на бюджетен план, 
когато установи в първоначалния план особено сериозно несъответствие със 
задълженията относно бюджетната политика, определени в Пакта за стабилност и 
растеж. Такъв би бил случаят, когато изпълнението на проекта на бюджетен план 
излага на риск финансовата стабилност на съответната държава членка, когато има 
риск от застрашаване на правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз 
или когато този план би довел до очевидно сериозно нарушение на препоръките, 
приети от Съвета в рамките на Пакта за стабилност и растеж. 

Оценката на Комисията не  установи сериозни несъответствия в нито един от 
бюджетните планове. Няколко от представените планове обаче породиха безпокойство. 
С цел да се даде възможност за сравнителна оценка на проектите, оценките на 
проектите на бюджетни планове са обобщени в няколко по-общи категории (таблица 
1). Те са:  
Съобразен с изискванията: според прогнозите на Комисията от есента на 2013 г. няма нужда от 
адаптиране на бюджетните планове в рамките на националната бюджетна процедура за 
осигуряване на съответствие с правилата на ПСР. 
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Съобразен с изискванията, но без допълнителен марж: според прогнозите на Комисията от 
есента на 2013 г. ПБП само подсигурява съответствие с изискванията. Макар че Комисията не 
приканва властите да вземат допълнителни мерки в рамките на националните 
бюджетни процедури, бюджетът следва да се изпълнява стриктно. Ако възникне 
отклонение от плановете, съответните държави членки рискуват да нарушат правилата 
на ПСР.  
Съобразен в най-общи линии: тази оценка се отнася за държави членки, които според 
прогнозите на Комисията от есента на 2013 г. не постигат изискваните по ПСР корекции за 
постигане на средносрочните цели. Ако това положение се запази през годините, то може 
да доведе до започване спрямо съответната държава членка на процедура за значително 
отклонение по частта на ПСР за предпазните мерки. Ето защо Комисията приканва 
властите да предприемат необходимите мерки в рамките на националните бюджетни 
процедури, за да се гарантира, че бюджета за 2014 г. е в пълно съответствие с ПСР. 
В риск от неспазване на изискванията: според прогнозите на Комисията от есента на 2013 г. 
ПБП най-вероятно не може да подсигури съответствие с изискванията по ПСР. Ето защо 
Комисията приканва властите да предприемат необходимите мерки в рамките на 
националните бюджетни процедури за преодоляване на установените от Комисията 
рискове в нейната оценка на проекта на бюджетен план с цел гарантиране на 
съответствието на бюджета за 2014 г. с Пакта за стабилност и растеж. 
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Таблица 1: преглед на отделните становища на Комисията относно проектите на 
бюджетни планове 

 

  
Цялостно съответствие на проекта на бюджетен план с 

Пакта за стабилност и растеж 

 
Цялостно изпълнение на 

структурните и фискалните реформи, 
предложени в специфичните за всяка 

държава препоръки от 2013 г. 

Държав
а Общ извод въз 

основа на 
прогнозите на 
Комисията от 
есента на 2013 г. 

Съответствие с 
процедурата при 

прекомерен 
дефицит през 
2013/2014 г. 

Съответствие с 
изискванията на 
предпазните мерки 

през 2014 г. 

Общ извод 
относно 

напредъка 
към 

фискални и 
структурни 
реформи 

 
Напредък по 

отношение на отделни 
реформи в отговор на 
структурната част от 
специфичните за всяка 
държава фискални 

препоръки 
от юни 2013 г. досега 

Белгия Съобразен в 
най-общи линии 

 
Трайна корекция 
на прекомерния 
дефицит през 

2013 г. 

Известно отклонение 
от плана за корекции 
към средносрочната 

цел 

Ограничен 
напредък 

 
Ограничени действия: 
изрични правила за 
координация на 
управлението на 
федерално и 

подфедерално равнище

Германи
я 

Съобразен с 
изискванията н.п. преизпълнена СБЦ  липса на 

напредък 

Липса на действия по 
отношение на 

структурните части на 
специфичните за всяка 
държава фискални 

препоръки 

Естония Съобразен с 
изискванията н.п. постигната СБЦ Известен 

напредък 

Напредък: правило за 
балансиран бюджет 
Ограничени действия: 

правила за 
многогодишните разходи 

и тавани 

Испания Риск от 
неспазване 

Фискалното 
подобрение, 

постигнато през 
2013 г., изложено 
на риск през 

2014 г. 

н.п. Известен 
напредък* 

Напредък: независима 
фискална институция; 

просрочени плащания на 
публичния сектор; схеми 

за индексация; 
пенсионна система; 

реформа на държавната 
администрация; разходи 

за здравеопазване. 
Ограничени действия: 
цялостен преглед на 
разходите; преглед на 
данъчната система 

Франци
я 

Съобразен с 
изискванията, 

но без 
допълнителен 

марж за 
действие 

Постигната 
фискална 

консолидация през 
2013-2014 г. 

н.п. Ограничен 
напредък* 

Напредък: пенсионна 
система 

Ограничени действия: 
преглед на разходите; 
данъчната система; 
децентрализацията 
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Италия Риск от 
неспазване н.п. 

Спазване на 
дълговия критерий 
през 2013 г., има 
риск от неспазване 

през 2014 г. 

Ограничен 
напредък 

Ограничени действия: 
публични разходи; 
данъчна политика 

Люксем
бург 

Риск от 
неспазване н.п. 

Значително 
отклонение  от 
средносрочната 
бюджетна цел 

Известен 
напредък 

Напредък: средносрочна 
бюджетна рамка 

Малта Риск от 
неспазване 

Цел за номиналния 
дефицит, 

изпълнена през 
2013 г., риск за 
фискалната 

консолидация за 
2013-2014 г. 

н.п. Ограничен 
напредък* 

Напредък: фискална 
рамка; ефективност на 

държавната 
администрация (остават 
рисковете, свързани с 

приемането и 
прилагането); 
здравеопазване 

(информацията е 
неокончателна) 

Ограничени действия: 
пенсионна система 
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Нидерла
ндия 

Съобразен с 
изискванията, 

но без 
допълнителен 

марж 

Постигната 
фискална 

консолидация през 
2013-2014 г. 

н.п. Известен 
напредък* 

Напредък: фискална 
рамка; пазар на 

недвижими имоти 
(прилагане на минали 

реформи) 
Ограничени действия: 
пенсионна система, 
данъчни кредити и 

облекчения 

Австрия Съобразен в 
най-общи линии 

Трайна корекция 
на прекомерния 
дефицит през 

2013 г. 

Известно отклонение 
 от плана за 
корекции за 
постигане на 

средносрочната 
бюджетна цел 

Известен 
напредък 

Напредък: пенсионна 
система; трудов пазар 
Ограничени действия: 

обвързване на 
пенсионните плащания с 

промените в 
продължителността на 
живота; хармонизиране 

на възрастта за 
пенсиониране  

Словени
я 

Съобразен с 
изискванията, 

но без 
допълнителен 

марж 

Постигната 
фискална 

консолидация през 
2013-2014 г. 

н.п. Ограничен 
напредък* 

Напредък: данъчна 
система; фискална 
рамка; дългосрочни 

грижи 
Ограничени действия: 
пенсионна система 

Словаки
я 

Съобразен в 
най-общи линии 

Риск за 
постигането на 
устойчива 

корекция през 
2014 г. – 

Постигната 
фискална 

консолидация 

Известно отклонение 
 от плана за 
корекции за 
постигане на 

средносрочната 
бюджетна цел 

Ограничен 
напредък 

Напредък: данъчна 
система (събиране на 

данъци) 
Ограничени действия: 
пенсионна система; 
данъчна политика; 
здравеопазване;  

бюджетни правила 

Финлан
дия 

Риск от 
неспазване н.п. 

Значително 
отклонение от плана  

за корекции за 
постигане на 

средносрочната 
бюджетна цел, 
надхвърляне на 

прага от 60 % през 
2014 г. 

Известен 
напредък 

Напредък: ефективност 
на публичния сектор; 
финанси на общинския 
сектор; пенсионна 

реформа 

Легенда: н.п.: неприложимо 

* Тази държава членка представи програма за икономическо партньорство.  
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III. Основни общи констатации 
Публичните финанси на тринадесет държави членки от еврозоната, които представиха 
проекти на бюджетен план (Еврозона-13), като цяло са се подобрили (таблица 2). 
Съгласно националните планове общият номинален бюджетен дефицит се очаква да 
намалее с 0,7 процентни пункта от БВП, като тази година ще достигне 2,7 % от БВП. За 
първи път от 2008 г. досега този показател е под прага от 3 % от БВП. Този резултат се 
дължи на непрекъснатото подобряване на структурното бюджетно салдо на държавите 
от еврозоната от 2011 г. насам с очаквано допълнително подобрение на общото 
структурно салдо с 0,7 процентни пункта през тази година — съгласно проектите на 
бюджетни планове. От своя страна съотношението на дълга към БВП за 13 държави 
от еврозоната ще продължи да се увеличава тази година, макар и с по-слаби темпове, и 
ще достигне 93 % през 2013 г. 

ПБП показват3, че публичният дълг най-накрая е започнал да се стабилизира като 
процент от БВП през 2014 г., въпреки ограничената консолидация през 2014 г. Според 
макроикономическия сценарий, залегнал в основата на ПБП, през 2014 г. се очаква 
възобновяване на растежа, което съвпада с очакваното в есенните прогнози на 
Комисията. Средната стойност на номиналния дефицит за 13 държави от еврозоната 
се очаква да достигне 2,3 % БВП през 2014 г. (с 0,4 процентни пункта под стойността 
през 2013 г.), като варира от малък излишък в Германия до дефицит от 3,6 % във 
Франция, 5,8 % в Испания и 6,7 % в Словения4. Важно е да се отбележи, че 
съотношението на дълга към БВП за 13 държави от еврозоната се очаква да се 
стабилизира през 2014 г. на равнище от около 93 % от БВП55–— макар и вариращо от 
132,7 % в Италия, следвана от Белгия (100,2 %) и Испания (98,9 %) до ниските 26,1 % в 
Люксембург и 10,0 % в Естония. 
Таблица 2: Общ преглед на икономическите и бюджетни агрегати (за еврозона-13) за 
2013 г. и 2014 г. 

2013 г. 2014 г. 

  

Програми за 
стабилност 

Проекти 
на 

бюджетен 
планове 

Прогнози 
на 

Комисията 
от есента на 

2013 г. 

Програми 
за 

стабилност 

Проекти 
на 

бюджетен 
планове 

Прогнози на 
Комисията 
от есента на 

2013 г. 

Ръст на 
реалния 
БВП 

(изменение 
в %) 

-0,2  -0,4 -0,3 1,3 1,2 1,1 

                                                            
3 Общите заключения са с три уговорки. Първо, те отразяват плановете на тринадесет (eврозона-13), а не на всички 

седемнадесет държави от еврозоната. Гърция, Ирландия, Португалия и Кипър не са обхванати от изискването да 
представят ПБП, поради програмите си за макроикономическа помощ. Второ, Германия, Австрия и Люксембург 
(които създават 34 % от БВП на еврозона-13) представиха своите планове според сценария за непроменена 
политика, в контекста на национални избори.  За тези три държави ПБП не представляват ясен показател за 
управленческите намерения на правителствата.  И накрая, в рамките на обобщените средни стойности, върху 
които е съсредоточен настоящият документ, съществуват значителни различия между отделните държави, дори в 
случаите, когато те не са изрично обозначени. 

4 Виж таблица А1 в Приложение IV. 
5 Вж. таблица A3 от приложение  IV. Приложение II съдържа анализи на променливите. 
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Номинален 
дефицит (% 
от БВП) 

-2,7 -2,7 -2,8 -1,9 -2,3 -2,5 

∆ Структурно 
салдо (п.п. 

БВП) 
0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 

Дълг (% БВП) 92,2 93,0 92,9 91,8 93,0 93,5 

Съотношение 
на разходите 

(% БВП) 
50,4 50,0 49,8 49,1 49,5 49,6 

Съотношение 
на приходите 

(% БВП) 
47,7 47,2 47,1 47,1 47,2 47,1 
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Структурната консолидация за 2014 г. съгласно ПБП, измерена чрез положителната 
промяна в структурното салдо, възлиза на 0,3 процентни пункта от БВП. Това е по-
малко от предвиденото от държавите членки в техните програми за стабилност6. 
Ситуацията, при която единадесет от тринадесет държави са или в процедура при 
прекомерен дефицит, или все още не са постигнали своите средносрочни цели7, може 
да е показателна за недостатъчния отговор на фискалните предизвикателства, пред 
които е изправена еврозоната. За това заключение обаче е необходимо да се направи 
уговорка, тъй като  структурното салдо може да занижава основната фискална 
корекция поради по-слабата от нормалното реакция на приходите спрямо 
икономическия растеж и поради слабия ръст на потенциалното производство в 
средносрочна перспектива.  

Що се отнася до споменатите по-горе 0,3 процентни пункта, държавите, които са 
изправени пред най-големи фискални затруднения по отношение на своите дефицити, 
надхвърлящи 3 % от БВП, и на нивата си на задлъжнялост, надвишаващи значително 
60 %, планират да полагат максимални усилия за консолидация, като използват 
диференцирани до известна степен подходи. Цялостната корекция е показателна за 
една неутрална в общи линии фискална позиция, която следва да допринесе за 
икономическото възстановяване.  

Анализът на ПБП показва, че в плановете за консолидация не се обръща достатъчно 
внимание на въздействието на структурата на мерките за консолидация; следва да бъде 
възможно пренасочване към по-категорично насърчаващи растежа фискални мерки. 

Пет от държавите от еврозоната, които получиха препоръки по ППД по-рано през 
2013 г. (Испания, Франция, Нидерландия, Малта и Словения), представиха програми за  
икономическо партньорство (ПИП), очертаващи фискалните структурни реформи, 
които възнамеряват да приложат, за да подпомогнат трайната корекция на своите 
дефицити. Те са се насочили основно към фискални реформи. Като цяло ПИП показват 
напредък по отношение на подобрението в националните фискални рамки и смесени 
резултати по отношение на данъчната реформа и по-сериозните реформи в пенсионната 
и здравната система, макар и не във всички страни. Приложение III представя по-
подробен преглед на тяхното съдържание. 

По отношение на структурата на малката корекция през следващата година, 
програмите на държавите от еврозона-13 бележат спад в съотношението на разходите 
към БВП за 2014 г., докато съотношението на приходите към БВП следва да се 
стабилизира след непрекъснатото увеличение от 2010 г. насам. По подобен начин 
съотношението между данъци и БВП понастоящем се очаква да се стабилизира през 
2014 г. след непрекъснато нарастване през последните три години.  

По-подробната информация за мерките, включени в ПБП, показва, че средните 
планирани промени в състава на разходите в сравнение с 2013 г. са сравнително 

                                                            
6 Съгласуваността между средносрочните бюджетни планове, изложени в програмите за стабилност, и решенията 

в областта на фискалната политика, съдържащи се в ПБП за  2014 г., е основното предварително условие за 
стабилността и предвидимостта на бюджетната политика. В този смисъл сравнението на фискалните цели на 
еврозона - 13, представени в ПБП, с изложените в програмите за стабилност, показва съответствието между 
средносрочните планове на държавите членки и техните годишни бюджети. Независимо от това, трябва да се има 
предвид, че някои държави членки (сред държавите в групата еврозона -13, какъвто е случаят с Белгия, Испания, 
Франция, Малта, Нидерландия и Словения), които получиха нови препоръки в контекста на техните процедури 
при прекомерен дефицит през юни, трябваше  съответно да актуализират своите фискални планове. 

7 Средносрочната бюджетна цел (СБЦ) е в основата на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж.  
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малки8. По-специално, в ПБП се предвижда слабо понижение на разходите за 
компенсации на заетите лица (-0,2 % БВП), за междинно потребление, социални 
плащания и капиталови разходи (с -0,1 % за всеки от показателите), като се има 
предвид, че разходите за субсидии ще останат стабилни, а лихвените разходи следва да 
се увеличават леко (с 0,1 %). Що се отнася до капиталовите разходи, най-големи 
намаления се планират в Естония, Словакия и Франция. Фактът, че за тези държави 
продължава да се предвижда спад на капиталовите разходи, който, макар и 
незначителен, е за пета поредна година, може да влезе в противоречие с целта за 
постигане на структура на публичните разходи, благоприятстваща в по-голяма степен 
икономическия растеж.                  

Свързаните с данъчното облагане мерки, съгласно обявеното в ПБП, следва да доведат 
до някои малки промени в данъчната структура в държавите от еврозона-13. По-
специално, следва да се увеличат приходите от косвени данъци,  докато приходите от 
преки данъци се очаква да спаднат поради намаляващите приходи от данъци върху 
капитала. От своя страна делът от БВП на социалноосигурителните вноски следва да 
остане непроменен. Тези ограничени промени в структурата на приходите, отчасти 
поради извършените в някои държави членки данъчни реформи (напр. Франция, 
Нидерландия и Словения), могат да бъдат възприемани като по-благоприятни за 
икономическия растеж, тъй като косвените данъци, главно начислявани върху 
потреблението, се очаква да нарастват. Същевременно, по-силно нарушаващата 
конкуренцията данъчна тежест върху труда и капитала се очаква да спадне в 
незначителна степен през 2014 г. 

Съпоставката на ПБП на държавите от еврозона - 13 за 2014 г. с есенните прогнози на 
Комисията за следващата година позволява да се направи оценка на възможните 
рискове за изпълнението на фискалните планове на държавите членки.  

Разглеждани на равнище еврозона - 13,  проектоплановете в общи линии съответстват 
на прогнозата на Комисията, с незначителна съвкупна разлика от 0,2 процентни пункта 
от БВП9. Разликите между очакванията за номиналния дефицит в ПБП и в прогнозите 
на Комисията обаче са по-големи на равнище държави членки — по различни за 
различните държави причини. Малта се откроява с 1,3 процентни пункта по-нисък 
номинален целеви дефицит за 2014 г. в сравнение с прогнозата от Комисията, следвана 
от Белгия и Люксембург (0,5 процентни пункта) и Австрия, Словения, Словакия и 
Финландия (0,4 процентни пункта). Различията в прогнозите за структурното салдо са 
основните движещи сили в случая на Малта и Словакия.  И накрая, Естония е 
единствената държава членка от еврозона — 13, за която прогнозите на Комисията 
сочат по-нисък дефицит през 2014 г., отколкото ПБП на самата държава (-0,1 % спрямо 
-0,4 %). Липсва разлика в прогнозите за Нидерландия. 

                                                            
8 Вж.графика А1в  приложение IV. 
9 Вж. графики A3 и A4 в приложение IV. 
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