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ПРИЛОЖЕНИЕ I Методика и допускания, използвани в икономическата 
прогноза на Европейската комисия от есента на 2013 г. 

Съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 473/2013 „Методиката 
(включително моделите) и допусканията според най-актуалните икономически 
прогнози на службите на Комисията за всяка държава членка, включително оценката 
на въздействието на съвкупните бюджетни мерки върху икономическия ръст, се 
прилагат към общата оценка“. 

Европейската икономическа прогноза е независима и се изготвя от служители на 
Комисията. Допусканията, на които тя се основава, са представени в самия документ1.  

Бюджетните данни до 2012 г. са съставени въз основа на данните, представени от 
държавите членки на Комисията на 1 октомври и потвърдени от Евростат на 21 
октомври 2013 г. 

Евростат изрази резерви относно качеството на данните, представени от Австрия, 
поради неясното статистическото въздействие на заключенията, посочени в доклада на 
федералната сметна палата относно провинция Залцбург, публикуван на 9 октомври 
2013 г. Докладът разкрива недостатъци по отношение на финансовото управление и 
пълнотата на публичните сметки на провинция Залцбург. Статистическото значение на 
одита на данните по ППД се проучва от австрийската национална статистическа 
служба в сътрудничество с Евростат, за се изясни какви точно ще бъдат последиците 
по отношение на 2012 г., а също така и на предходните години. Възможно е това да 
доведе до корекция на данните за държавния дълг в посока повишение в размер до 
0,5 % от БВП, а корекциите на държавния дефицит биха били незначителни въз основа 
на наличната информация към момента на валидирането. 

Мерките, насочени към постигането на финансова стабилност, са отразени в 
прогнозата в съответствие с решението на Евростат от 15 юли 2009 г2. Освен ако 
съответните държави членки не са представили друга информация, вливанията на 
капитал, за които е налична достатъчно подробна информация, са включени в 
прогнозата като финансови трансакции, т.е. увеличаване на дълга, но не и на 
дефицита. Държавните гаранции за банкови задължения и депозити не са включени 
като разходи на държавното управление, освен ако не са налице доказателства, че те са 
били изискани към момента на приключване на изготвянето на прогнозата. Следва да 
се отбележи обаче, че заемите, предоставени на банки от страна на правителството или 
на други субекти, класифицирани в сектор „Държавно управление“, обикновено са 
част от държавния дълг. 

За 2014 г. бюджетите, които са били приети или са били представени пред 
националните парламенти, както и всички други мерки, за които има достатъчно 
данни, са взети предвид. По-специално, цялата информация, включена в проектите на 
бюджетни планове (ПБП), подадени до 15 октомври, е отразена в прогнозата. По 
отношение на 2015 г. използваното в прогнозата допускане, че няма да има промяна в 
провежданата политика, предполага екстраполиране на тенденциите за приходите и 
разходите и включване на мерките, за които има достатъчно подробна информация. 

                                                            
1 Методологични допускания, залегнали в икономическата прогноза на Комисията от есента на 2013 г. (от 

Европейска икономическа прогноза от  есента на 2013 г.), стр. 40.  
На разположение в интернет на адрес: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm 

2 Бюлетин на Евростат № 103/2009 г. 
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Сумите по салдото на сектор „Държавно управление“, които са от значение за 
процедурата при прекомерен дефицит, е възможно малко да се различават от 
публикуваните в националните сметки. Разликата е свързана със сетълмента по 
споразуменията за суап и форуърдните лихвени споразумения. 

Съгласно ESA 95 (изменена с Регламент (ЕО) № 2558/2001), потоците, свързани с този 
вид трансакции, представляват финансови операции и следователно се изключват от 
изчисляването на салдото на сектор „Държавно управление“. За целите на процедурата 
при прекомерен дефицит обаче тези потоци се записват като нетни разходи за лихви. В 
прогнозите през периода 2013 — 2015 г. европейските агрегати за консолидирания 
дълг на сектор „Държавно управление“ са публикувани на неконсолидирана основа 
(т.е. не са коригирани за междуправителствени заеми). За да се осигури съгласуваност 
в динамичните редове, данните за предходните периоди също са публикувани на тази 
основа. За 2012 г. това означава, че съотношението на дълга спрямо БВП в еврозоната 
е с 2,1 процентни пункта (1,5 процентни пункта за ЕС) по-голямо, отколкото 
съотношението на консолидирания държавен дълг към БВП, публикувано от Евростат 
в бюлетин № 152/2013 от 21 октомври 2013 г. През периода 2013-15 г. прогнозите за 
консолидирания държавен дълг за отделните държави членки отразяват въздействието 
на гаранциите за Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС)3, 
двустранните заеми към други държави членки, както и участието в капитала на ЕМС, 
както бе предвидено към крайната дата за изготвянето на прогнозата (предстои 
одобрение). 

Според прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. общият размер на бюджетните 
мерки през 2014 г. възлиза на ¼ % от БВП. В краткосрочен план въздействието върху 
растежа на тези очаквания ще бъде по-малко от ¼ %, т.е. то ще бъде съвместимо с една 
до голяма степен неутрална фискална позиция. 

Важно е тези прогнози да се тълкуват с известна предпазливост:  

• липсата на действия за преодоляване на фискалните неравновесия би могла да 
утежни нестабилността на финансовите активи и да доведе до по-високи 
спредове и лихвени проценти. Следователно решението, което трябва да бъде 
намерено в рамките на политиката, не е избор между това да се предприемат 
мерки или не; 

• целта на регламента е да се направи оценка на въздействието на мерките, 
предприети в рамките на ПБП. Затова мерките, приети и влезли в сила преди 
ПБД, не са включени в оценката (дори да имат отражение върху прогнозата);  

• предприетите мерки, които влизат в сила през 2014 г., също компенсират 
съществуващите мерки с еднократен ефект през 2013 г., т.е. чийто ефект изтича, 
както и тенденцията за нарастване на разходите, което при стойности, по-високи 
от средносрочния ръст на БВП, само по себе си води до фискална експанзия. 
Според оценките на Комисията еднократните мерки на агрегирано равнище за 
разглежданите 13 държави членки от еврозоната, за 2013 г. са  в размер на 0,1 % 
от БВП, а тенденцията за увеличение на разходите при липсата на политически 
мерки се оценява на 0,3 % от БВП за 13-те държави членки от еврозоната. 

                                                            
3 В съответствие с решението на Евростат от 27 януари 2011 г. относно статистическото отчитане на операциите, 

извършвани от Европейския инструмент за финансова стабилност, което е на разположение на адрес:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-27012011-AP/EN/2-27012011-AP-EN.PDF.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-27012011-AP/EN/2-27012011-AP-EN.PDF
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Анализ на променливите 

Въз основа на член 7 от Регламент (ЕС) № 473/2013, „докладът с общата оценка 
включва анализи на влиянието на променливите, които посочват рисковете за 
устойчивостта на публичните финанси в случай на неблагоприятно икономическо, 
финансово или бюджетно развитие“. В настоящото приложение е направен анализ на 
променливите, определящи изменението на държавния дълг при евентуални 
макроикономически сътресения (по отношение на растежа и лихвените проценти), 
който се опира на резултатите от стохастичните прогнози за дълга4. Анализът 
позволява да се направи оценка на евентуалното въздействие както от влошаване, така 
и от положително изменение на прогнозните стойности за растежа върху динамиката на 
държавния дълг (като се отчита влиянието им и върху цикличния компонент на 
бюджетното салдо чрез действието на автоматичните стабилизатори), а също и 
въздействието на положителното/отрицателното развитие на финансовите пазари, 
което се изразява в по-ниски/по-високи разходи по заеми за правителствата. 

Когато за анализа на динамиката на държавния дълг се използват стохастични 
прогнози, неяснотата относно бъдещите макроикономически условия е свързана с един 
основен прогнозен сценарий за дълга, който съответства съответно на сценария, 
включен в прогнозата на Комисията от есента на 2103 г. и на прогнозния сценарий 
съгласно проектите на бюджетните планове (ПБП), показани в двете части на 
графиката по-долу, която отразява резултатите за разглежданите 13 държави членки от 
еврозоната5. (и в двата случая обичайното допускане за запазване на политическия курс 
важи и за времето извън прогнозния период)6. За да се изобрази графично  
разпределението (във форма на конус) на възможните посоки на изменение на дълга, 
представени на графиките по-долу, по отношение на макроикономическите условия, 
възприети в основния сценарий (краткосрочни и дългосрочни лихвени проценти по 
държавните ценни книжа, темп на растежа), е направена симулация чрез икономически 
сътресения. Разпределението отразява множество макроикономически условия и 
включва симулация на 2000 различни сътресения по отношение на растежа и лихвените 
проценти. Размерът и корелацията на сътресенията отразяват поведението на 
променливите през минали периоди7. При симулацията на изменението на дълга се 
отчита фактът, че сътресенията в растежа впоследствие водят до „бюджетни 
сътресения“ поради въздействието, което се оказва върху цикличния компонент на 
бюджетното салдо в резултат на действието на автоматичните стабилизатори. Така 
диаграмите на графиката по-долу представят вероятностна информация за динамиката 
на дълга за разглежданите 13 държави членки от еврозоната при евентуално настъпване 
на сътресения в растежа и лихвените проценти, мащабът и корелацията на които са 
точно отражение на наблюдаваните в минали периоди сътресения. 

На диаграмите прогнозното развитие на дълга по основния сценарий (за който са 
симулирани макроикономическите сътресения) е представено като прекъсната линия, а 
прогнозната крива на дълга, която разделя на две целия набор от възможни траектории, 

                                                            
4 Използваната в настоящото изложение методология за стохастични прогнози на държавния дълг е представена в 

Доклада на Европейската комисия за фискалната устойчивост за 2012 г., раздел 3.3.3. 
5 Държавите членки от еврозоната, с изключение на държавите, изпълняващи програми за икономически реформи 

(Кипър, Гърция, Ирландия и Португалия). 
6 Допуска се, че през останалата част от прогнозния период структурното първично салдо за  разглежданите 13 

държави членки от еврозоната ще се запази на последното прогнозно равнище, а именно излишък в размер на 1,8 
% съгласно включения в ПБП сценарий спрямо излишък в размер на 1,4 % в сценария на ЕК за 2015 г.  

7 Допуска се, че сътресенията следват нормално разпределение. 
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получен при симулацията на сътресенията (медианата), е изобразена като плътна черна 
линия в центъра на разпределението. То покрива 80 % от възможните посоки на 
развитие на дълга, получени чрез симулация на 2000 сътресения в растежа и лихвените 
проценти (като долната и горната линия, очертаващи разпределението, представляват 
съответно 10-тия и 90-тия процентил на разпределението); по този начин от 
защрихованата област на диаграмата е изключена промяната на дълга (20 % от всички 
възможности), произтичаща от по-крайни (по-слабо вероятни) сътресения, т.е случаи от 
крайните участъци на разпределението. Различните защриховани части на диаграмата 
представляват различни части от общото разпределение на възможните посоки на 
развитие на дълга. Оцветената в тъмносиньо част (очертана от 40-тия и 60-тия 
процентил) включва 20 % от всички възможности за промяна на дълга, които се 
доближават до основния сценарий.  
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Диаграми, построени чрез стохастични прогнози на държавния дълг съгласно сценария, включен в 

прогнозата на Комисията (ЕК), и сценария, предвиден в прогнозите в проектите на бюджетни планове (ПБП) 
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Както за прогнозния сценарий на ЕК, така и за този, включен в ПБП, диаграмите 
показват, че през 2014 г. има 40 % вероятност съотношението на дълга спрямо БВП да е 
по-лошо от прогнозната стойност за разглежданите 13 държави членки от еврозоната 
вследствие настъпването на неблагоприятни макроикономически сътресения8. И при 
двата сценария, отчитането на рисковете, свързани с растежа и финансовите пазари, 
които могат да доведат както до понижаване, така и до надвишаване на прогнозните 
стойности, показва, че вероятността стойностите на дълга за разглежданите 13 държави 
членки от еврозоната през 2014 г. да бъдат в границите между 91 % и 95 % от БВП, е 
80 %  (тъй като разпределението представлява 80 % от всички възможни варианти за 
промяна на дълга при симулацията). Долната и горната граница на интервала за 
съотношението на дълга през 2014 г. са разположени по-високо на графиката при 
прогнозния сценарий на ЕК в сравнение със сценария, включен в ПБП, поради 
разликата от 0,5 процентни пункта между съответните основни прогнозни сценарии, за 
които е направена симулацията на макроикономическите сътресения (съотношение на 
дълга към БВП в размер на 93,5 % при сценария на ЕК и в размер на 93,0 % при 
сценария в ПБП).  

За периода след 2014 г. (годината, която обхващат настоящите ПБП) резултатите от 
симулацията показват, че при настъпването на сътресения разликата между двата 
сценария по отношение на прогнозираните съотношения на дълга се увеличава. В края 
на обхванатия от графиката прогнозен период (2018 г.) при сценария на ЕК има 50 % 
вероятност съотношението на дълга да бъде над 90 % от БВП, а при сценария в ПБП 
има 50 % вероятност съотношението на дълга да бъде над 88 % от БВП. Разликата се 
дължи главно на първичното структурно салдо, което се запазва на по-високото 
последно прогнозно ниво на излишъка, предвиден в ПБП, спрямо очакванията в 
сценария на ЕК, което води до по-голямо намаление на съотношенията на дълга при 
симулираните стойности по сценария на ПБП за периода след 2014 г. 

                                                            
8 През 2014 г. прекъснатата линия, която представлява основния прогнозен сценарий, и на двете диаграми 

съответства на линията, отговаряща на 60-тия процентил на разпределението, което означава, че 40 % от всички 
възможни стойности за съотношението на дълга към БВП през 2014 г. ще бъдат над прогнозираната стойност. 



 

7 

 

Приложение III: Изпълнение на структурните реформи — засилен 
растеж, повече работни места и по-стабилни публични финанси 

Структурните реформи са залегнали в основата на препоръките на Европейската 
комисия в областта на икономическата политика.  

• На първо място, изпълнението им е от решаващо значение за насърчаването на 
растежа и създаването на работни места, което на свой ред е стратегически 
приоритет както за Европейския съюз, така и за  държавите членки, също и в 
контекста на стратегията „Европа 2020“. Преодоляването на липсата на структурна 
гъвкавост може да смекчи последствията от продължаващото икономическо 
приспособяване и да доведе до ефикасно преразпределяне на ресурсите, като по 
този начин подобри производителността и възможностите за засилена 
конкурентоспособност. В това отношение държавите членки от еврозоната и по-
специално по-уязвимите сред тях през последните години предприеха широк набор 
от структурни реформи, за да коригират неравновесията, натрупани в миналото, и 
да разкрият възможности за по-устойчив растеж на икономиката. Изключително 
силен тласък на реформите бе даден в двете държави, за които в рамките на 
процедурата при макроикономически дисбаланси бяха установени прекомерни 
дисбаланси, а именно Испания и Словения, както и в държавите, в които се 
изпълняват програми за икономически реформи9. 

В Испания е постигнат напредък към възстановяване на равновесието, а последните 
данни сочат стабилизиране на икономиката и финансовия сектор, благодарение и 
на цялостното прилагане на  програмата по ЕМС за 2012 г. за рекапитализация на 
финансовите институции. Всичко това показва, че е налице  видимо засилване на 
темпа на реформите, насочени към преодоляване на структурните проблеми, до 
голяма степен в съответствие със съществуващите ангажименти в рамките на 
европейския семестър. На първо място, бяха приети важни мерки за осигуряване на 
дългосрочна устойчивост на пенсионната система в условията на трайно 
ограничаване на разходите за здравеопазване. Второ, през 2014 г. се очаква да 
влязат в сила няколко инициативи, насочени към подобряване на качеството на 
публичните разходи и ефективността на публичната администрация (например чрез 
намаляване на зависимостта от клаузите за индексация в публичния сектор, 
намаляване на бюрократичните пречки или създаване на независим фискален 
съвет). На трето място, продължава работата, насочена към модернизирането и 
укрепването на службите по заетостта, както и към засилване на активните 
политики по заетостта (АПЗ) и на връзката им с пасивните мерки на пазара на 
труда. Четвърто, тече изпълнението на няколко инициативи за подобряване на 
бизнес средата и насърчаване на конкуренцията в нетъргуемия сектор: (i) закона за 
гарантиране на единството на пазара (ii) първия законопроект за реформа на 
професионалните услуги; (iii) закона за предприемачеството, с който се подобрява 
нормативната рамка, свързана с корпоративната несъстоятелност и (iv) реформа в 
сектора на електроенергията, насочена към преодоляване на голямата разлика 
между бързо нарастващите регулирани разходи и задължителните цени за крайните 
потребители.  

                                                            
9 По отношение на тези държави вж. последните доклади за съответствието в  европейската икономика — 

Оccasional Papers № 159 (Гърция), 164 (Ирландия), 161 (Кипър), 156 (Румъния) и 153 (Португалия).  
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Словения отбеляза значителен напредък в проведените реформи в ключови области 
на политиката, по-специално в банковия сектор и данъчното облагане. В други 
области обаче изпълнението на реформите е на по-ранен етап и окончателното им 
въздействие върху икономиката ще зависи до голяма степен от запазването на 
активния им темп на провеждане. Първо, що се отнася до фискалното управление и 
дългосрочната фискална устойчивост, в процес на изготвяне е реформа на 
националната фискална рамка, а в подготвителна фаза се намират реформата на 
дългосрочните здравни грижи, прегледът на разходите, както и преоценката на 
възможностите за реформи на пенсионната система. Второ, по отношение на 
мерките за стабилизиране на банковия сектор се провежда задълбочен анализ на 
качеството на активите, както и стрес тест, което открива пътя за едно по-
широкообхватно преструктуриране и рекапитализация на сектора с оглед на 
оттеглянето на публичните дялови участия в местните банки. Трето, в областта на 
пазара на труда Словения неотдавна преразгледа законодателството за защита на 
заетостта, като същевременно се обсъждат промени в закона за минималната 
работна заплата, както и във връзка със студентския труд. Четвърто, макар и с 
известно закъснение, в процес на подготовка са и други реформи, насочени към 
подобряване на  капацитета за приспособяване и перспективите за растеж на 
икономиката. Подготвя се и реформа на кодекса за неплатежоспособността, която 
предвижда нови разпоредби за извънсъдебно преструктуриране. В резултат на 
предложените изменения в закона за държавния холдинг в Словения ще се 
подобрят управлението и отчетността на държавните предприятия. С новия закон 
от съответните органи ще се изисква да изготвят стратегия въз основа на 
класификация на активите, които са публична собственост, като по този начин ще 
се улесни приватизацията на неосновните активи. И накрая, подобренията при 
управлението на съдебните дела изглежда са оказали положителен ефект върху 
ефикасността на съдебната система, като същевременно благодарение на успешно 
реализирания пилотен проект през 2014 г. те ще бъдат въведени в национален 
мащаб. 

• На второ място, прекомерният публичен дефицит нерядко се дължи отчасти и на 
структурни слабости. Затова наред със структурните реформи често са необходими 
и бюджетни мерки, за да се гарантира трайно коригиране на прекомерния дефицит. 
В този смисъл, след влизането в сила на пакета от два законодателни акта, 
държавите членки, които са предмет на процедура при прекомерен дефицит, трябва 
да представят програма за икономическо партньорство (ПИП), която представлява 
пътна карта за фискалните структурни реформи, необходими за ефективно и 
трайно коригиране на прекомерния дефицит. По-специално, в ПИП следва да бъдат 
посочени подробно реформите в областта на (i) националните фискални рамки (ii) 
данъчното облагане и (iii) пенсионната и здравната система.  

Испания, Франция, Малта, Нидерландия и Словения представиха първите 
ПИП10Правилата за изпълнение на пакета от два законодателни акта са на разположение на следния интернет адрес на 1 
октомври 2013 г. Общата картина, която се очертава въз основа на тези ПИП в трите 
области на фискални структурни реформи, е следната: 

1. Във всички държави членки от еврозоната тече изпълнението на решителни 
реформи на националните фискални рамки в резултат на изискванията, 

                                                            
10 Правилата за изпълнение на пакета от два законодателни акта са на разположение на следния интернет адрес:

  
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/130701_-_two_pack_coc_final_endorsed.pdf 
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въведени с пакета от шест законодателни акта (по-специално Директива 
2011/85/ЕС относно бюджетните рамки), пакета от два законодателни акта и 
междуправителствения договор за стабилност, координация и управление в 
икономическия и паричен съюз. На фона на тези повсеместни усилия за 
укрепване на националните рамки за фискално управление, три от петте 
държави членки, които представиха ПИП (Испания, Малта и Словения) 
получиха също и препоръки относно фискалната рамка като част от 
специфичните за отделните държави препоръки за 2013 г. (СДП). В отговор на 
това предоставеното от трите държави членки решение в рамките на политиката 
е насочено към изграждане на основополагащите елементи, а именно прилагане 
на балансирани от гледна точка на бюджета структурни правила и създаване на 
независими фискални институции и на надеждни средносрочни бюджетни 
рамки. Процесът на вземане на решение се намира на различни етапи в 
отделните държави, като целта е реформите да приключат до края на 2013 г. или 
началото на 2014 г. Другите две държави членки, към които през 2013 г. не бяха 
отправени СДП във връзка с фискалната рамка (Франция, Нидерландия), 
предприеха конкретни стъпки за усъвършенстване на националните си фискални 
рамки. Създаването на висшия съвет за публични финанси във Франция се 
очаква да окаже значително въздействие върху фискалното планиране и 
мониторинг, а предстоящото влизане в сила на закона за устойчивите публични 
финанси в Нидерландия ще засили бюджетната дисциплина, за да се гарантира 
съответствие с изискванията на ЕС. 

2. Към петте държави членки, които представиха ПИП, вече бяха отправени СДП 
относно данъчното облагане. Като цяло вниманието в ПИП е насочено главно 
върху текущите или вече планираните данъчни реформи, но са посочени също 
така предприетите неотдавна или новите мерки. По-конкретно, в документа за 
Нидерландия се обръща внимание на реформите, изпълнявани в момента в 
областта на жилищното настаняване и данъчното облагане на труда с цел да 
бъдат изпълнени препоръките, като тези реформи в голямата си част бяха 
договорени миналата година. В отговор на отправените препоръки Малта 
представи редица реформи, насочени към подобряване на спазването на 
данъчното законодателство и на управлението в тази област. Много от тези 
политически мерки обаче изглежда са свързани с минали или текущи реформи, а 
същевременно отправените СДП за преодоляване на  благоприятстващите 
задлъжнялостта фактори в корпоративното данъчно облагане не са изрично 
отразени в програмата. Словения представи няколко данъчни мерки, въведени 
наскоро с цел консолидация като част от новата бюджетна стратегия 
(включително увеличаване на ДДС, премахване на планираните намаления на 
корпоративния данък, замразяване на номиналния размер на праговете и 
облекченията при облагането на физическите лица, реформа на системата за 
имуществено данъчно облагане), както и мерки за подобряване на спазването на 
данъчното законодателство. В момента Франция осъществява редица реформи в 
отговор на СДП за данъчното облагане. В ПИП е обърнато внимание на 
въвеждането и разширяването на обхвата на данъчния кредит за 
конкурентоспособността и заетостта, реформата в областта на ДДС, както и на 
данъчното облагане в областта на околната среда. Управлението на данъчните 
разходи е в процес на реформиране, като се вземат мерки за намаляване на 
факторите, благоприятстващи задлъжнялостта в корпоративното облагане. В 
своята ПИП Испания е посочила основно прегледа на данъчната система, който 
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се извършва в момента в отговор на искането, включено в отправените към нея 
препоръки, и който се очаква да приключи до края на февруари 2014 г. Не са 
посочени конкретни мерки по отношение на другите елементи, включени в СДП 
за Испания в областта на данъчното облагане. 

3. Аналогично, всички пет държави членки, които подадоха ПИП, бяха получили 
СДП и по отношение на политиките в областта на пенсионното осигуряване 
и здравеопазването. От тях три държави (Испания, Франция и Нидерландия) са 
предприели конкретни мерки за реформи и са започнали парламентарната 
процедура за приемане на законодателството, така че да се отговори на 
препоръките за пенсионните реформи и да се подобри стабилността на 
пенсионните системи, а оттук и фискалната устойчивост. Останалите две 
държави (Малта и Словения) все още са в процес на формулиране на 
допълнителни мерки за реформи в тази област. Що се отнася до политиката в 
областта на здравеопазването, всички пет държави членки са предприели мерки 
за постигане на ефективност на разходите за здравеопазване в отговор на 
отправените СДП, но в различна степен — някои от тях разполагат с планове в 
напреднала фаза (Нидерландия, Франция, Испания), а други се намират на по-
ранен етап от процеса на реформи (Словения, Малта). 



 

11 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: Графики и таблици 

Таблица А1: Цели за номиналния дефицит (като % от БВП) за разглежданите 13 държави 
членки от еврозоната съгласно проектите на бюджетни планове (ПБП), 

програмите за стабилност (ПС) и прогнозата на Европейската комисия от есента 
на 2013 г. (ЕК) 

  2013 г. 2014 г. 

Държава ПБП ПС ЕК ПБП ПС ЕК 

Белгия -2,5 -2,5 -2,8 -2,1 -2,0 -2,6 
Германия 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,2 0,1 
Естония -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 0,0 -0,1 
Испания -6,8 -6,3 -6,8 -5,8 -5,5 -5,9 
Франция -4,1 -3,7 -4,1 -3,6 -2,9 -3,8 
Италия -3,0 -2,9 -3,0 -2,5 -1,8 -2,7 

Люксембург -0,9 -0,7 -0,9 -0,5 -0,6 -1,0 
Малта -2,7 -2,7 -3,4 -2,1 -2,1 -3,4 

Нидерландия -3,2 -3,4 -3,3 -3,3 -3,0 -3,3 
Австрия -2,3 -2,3 -2,5 -1,5 -1,5 -1,9 
Словения -5,6 -7,9 -5,8 -6,7 -2,6 -7,1 
Словакия -3,0 -2,9 -3,0 -2,8 -2,6 -3,2 
Финландия -2,2 -1,9 -2,2 -1,9 -1,3 -2,3 
Еврозона-13 -2,7 -2,7 -2,8 -2,3 -1,9 -2,5 
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Таблица А2: Изменение на структурното салдо (като % от БВП) за разглежданите 13 
държави членки от еврозоната, заложено в проектите на бюджетни планове (ПБП), 
програмите за стабилност (ПС) и прогнозата на Европейската комисия от есента 

на 2013 г. (ЕК) 

 2013 г. 2014 г. 

Държава ПБП ПС ЕК ПБП ПС ЕК 

Белгия 1,1 1,2 0,8 0,7 0,5 0,4 
Германия 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 
Естония -0,5 -0,5 -0,4 0,6 0,7 0,5 
Испания 1,2 1,4 1,1 -0,1 0,4 -0,1 
Франция 1,1 1,6 0,9 0,6 0,7 0,7 
Италия 0,5 0,9 0,6 0,1 0,4 0,1 

Люксембург -0,5 0,1 -0,6 -0,6 -0,3 -0,6 
Малта 1,3 0,5 0,35 0,5 0,6 -0,1 

Нидерландия 1,4 1,0 0,6 0,2 -0,1 0,4 
Австрия 0,1 -0,4 0,0 0,2 0,7 0,0 
Словения 0,5 0,2 -0,1 0,6 1,2 0,7 
Словакия 1,3 1,2 1,7 -0,1 0,5 -0,8 
Финландия 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,3 -0,2 
Еврозона-13 0,7 0,8 0,6 0,3 0,4 0,2 
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Таблица А3: Съотношение на дълга спрямо БВП (% от БВП) за разглежданите 13 
държави членки от еврозоната, заложено в проектите на бюджетни планове (ПБП), 
програмите за стабилност (ПС) и прогнозата на Европейската комисия от есента 

на 2013 г. (ЕК) 

 2013 г. 2014 г. 

Държава ПБП ПС ЕК ПБП ПС ЕК 

Белгия 100,0 100,0 100,4 100,2 99,0 101,3 
Германия 79,6 80,4 79,6 76,90 77,7 77,1 
Естония 10,1 10,2 10,0 10,0 9,9 9,7 
Испания 94,2 91,4 94,8 98,9 96,2 99,9 
Франция 93,4 93,6 93,5 95,1 94,3 95,3 
Италия 132,9 130,4 133,0 132,7 129,0 134,0 

Люксембург 24,9 23,8 24,5 26,1 25,9 25,7 
Малта 73,2 74,2 72,6 73,2 74,2 73,3 

Нидерландия 75,0 74,0 74,8 76,1 75,0 76,4 
Австрия 74,6 73,6 74,8 74,0 73,0 74,5 
Словения 63,1 61,8 63,2 65,5 63,2 70,1 
Словакия 54,3 54,8 54,3 56,8 56,3 57,2 
Финландия 58,3 56,3 58,4 60,7 57,3 61,0 
Еврозона-13 93,0 92,2 92,9 93,0 91,8 93,5 
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Таблица А4: Ръст на реалния БВП (процентно изменение) за разглежданите 13 държави 
членки от еврозоната, заложен в проектите на бюджетни планове (ПБП), 

програмите за стабилност (ПС) и прогнозата на Европейската комисия от есента 
на 2013 г. (ЕК) 

 2013 г. 2014 г. 

Държава ПБП ПС ЕК ПБП ПС ЕК 

Белгия 0,1 0,2 0,1 1,1 1,5 1,1 
Германия 0,5 0,4 0,5 1,6 1,6 1,7 
Естония 1,5 3,0 1,3 3,6 3,6 3,0 
Испания -1,3 -1,3 -1,3 0,7 0,5 0,5 
Франция 0,1 0,1 0,2 0,9 1,2 0,9 
Италия -1,8 -1,3 -1,8 1,1 1,3 0,7 

Люксембург 1,0 1,0 1,9 2,3 2,2 1,8 
Малта 1,2 1,4 1,8 1,7 1,6 1,9 

Нидерландия -1,3 -0,4 -1,0 0,5 1,1 0,2 
Австрия 0,4 1,0 0,4 1,7 1,8 1,6 
Словения -2,4 -1,9 -2,7 -0,8 0,2 -1,0 
Словакия 0,8 1,2 0,9 2,2 2,9 2,1 
Финландия -0,5 0,4 -0,6 1,2 1,6 0,6 
Еврозона-13 -0,4 -0,2 -0,3 1,2 1,3 1,1 

 

Таблица А5: Елементи на фискалната консолидация през 2013 г. и 2014 г. в 
разглежданите 13 държави членки от еврозоната съгласно проектите на бюджетни 
планове (ПБП), програмите за стабилност (ПС) и прогнозата на Европейската 

комисия от есента на 2013 г. (ЕК)  

2013 г. 2014 г. % от БВП, освен ако не е 
посочено друго ПС ПБП ЕК ПС ПБП ЕК 

           
Съотношение на 
приходите  47,7 47,2 47,1 47,1 47,2 47,1 
изменение спрямо 
предходната година в 
процентни пунктове 

1,1 0,6 0,5 -0,6 0 0 

Съотношение на 
разходите   50,4 50,0 49,8 49,1 49,5 49,6 
изменение спрямо 
предходната година в 
процентни пунктове 

0,5 0,1 -0,1 -1,3 -0,5 -0,2 

Изменение на 
структурното 
салдо  

0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 
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Графика А1: Планирани промени на основните видове разходи (% от БВП) за 2014 г. за 
разглежданите 13 държави членки от еврозоната: прогнози според проектите за бюджетни 
планове (ПБП) спрямо прогнозата на Европейската комисия от есента на 2013 г. (ЕК) 

% от БВП 
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Графика А2: Планирани промени в основните видове данъчни приходи (% от БВП) за 
2014 г. за разглежданите 13 държави членки от еврозоната: прогнози според проектите за 

бюджетни планове (ПБП) спрямо прогнозата на Европейската комисия от есента на 
2013 г. (ЕК)  
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Графика А3: Сравнение на номиналното салдо на сектор „Държавно управление“ (% от 
БВП), заложено за 2014 г. в прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. (ЕК) и в 

проектите за бюджетни планове (ПБП) 
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Графика А4: Компоненти на разликата в целите за номиналния дефицит (% от БВП) за 
2014 г. между прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. и проектите на бюджетните 
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Графика A4 показва разликата в прогнозираното изменение на номиналния дефицит съгласно 
прогнозата в ПБП и прогнозата на ЕК от есента на 2013 г., като процент от БВП. Стълбовете 
на графиката представляват различните компоненти, на които може да се дължи общата 
разлика. Като цяло изменението на структурното салдо, предвидено за 2014 г. в 
прогнозата на ЕК от есента на 2013 г., е с 0,3 % от БВП по-малко от изменението, 
прогнозирано в ПБП. Отрицателните стойности показват, че в прогнозата на Комисията 
от есента на 2013 г. е предвидено по-малко изменение на дефицита на сектор 
„Държавно управление“, отколкото се очаква съгласно ПБП. До голяма степен по-
малкото изменение на бюджетния дефицит, предвидено в прогнозата на Комисията, се 
дължи на динамиката на еднократните мерки.  

Графика А5: Компоненти на разликата в целевите равнища за дълга (% от БВП) за 
2014 г. между прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. и проектите на бюджетните 

планове 

-4,5

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5
BE DE EE ES FR IT LU MT NL AT SI SK FI EA

"лавинообразен ефект" базов ефект 2013 г. разл. първично салдо разл. корекция наличности-потоци

 
Графика A5 показва разликата в изменението на дълга между 2013 г. и 2014 г., 
предвидена съответно в прогнозите на ЕК и в ПБП. Положителната разлика показва, че 
в ПБП прогнозата е за по-голям дълг (или компонент на дълга). Разликата в 
изменението може да бъде представена според различните фактори, които я обуславят: 
базов ефект, разлики в лавинообразния ефект (или компонент лихвени проценти — 
растеж), разлики в компонента на първичния дефицит и разликите в корекциите 
наличности-потоци. Изменението в корекциите наличности-потоци обяснява по-
слабото намаление на дълга, предвидено в прогнозата на Комисията.  
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Приложение V: Оценка на проектите на бюджетни 
планове на отделните държави  
Планове, съобразени с изискванията към държавата съгласно ПСР 
Естония постигна средносрочната цел за постигане  на структурен излишък през 2012 г. и 
следва да запази стабилна фискалната си позиция, за да се гарантира спазването на 
средносрочната цел. Въпреки че през 2013 г. структурното салдо на Естония временно се 
влоши спрямо средносрочната цел с ½ % от БВП, съгласно предвиденото в плана 
отклонението се очаква да бъде коригирано до 2014 г. Отклонението от средносрочната 
цел през 2013 г. се дължи отчасти на решението на правителството да намали 
разпределянето на дивиденти от държавните предприятия през 2013 г. и да въведе 
допълнително разпределяне на дивиденти за 2014 г. и 2015 г., т.е. с положителен ефект 
върху бюджета за 2014 г. Като цяло рисковете, свързани с динамиката във фискалната 
област, са малки, целевите номинални бюджетни позиции са близо до равновесното 
състояние, а равнището на държавния дълг е най-ниското в ЕС (10 % от БВП през 
2014 г.). 

Проектът на бюджетен план на Германия предвижда балансиран бюджет на сектор 
„Държавно управление“ и намаляване на съотношението на дълга спрямо БВП през 
2013 г. и 2014 г. Освен това Германия е спазила средносрочните цели през 2012 г. в 
съответствие с изискванията на превантивните мерки на Пакта за стабилност и растеж 
и планира това да продължи през 2013 г. и 2014 г. Тя постига достатъчно добър 
напредък и по отношение на спазването на критерия за дълга. Тези прогнози до голяма 
степен съответстват на прогнозата на службите на Комисията от есента на 2013 г. и 
като цяло са реалистични. Проектът на бюджетния план обаче е представен от 
предишното федерално правителство въз основа на непроменена политика. 

Планове, съобразени с изискванията по ПСР, но без допълнителен марж  
По отношение на Франция в прогнозата на Комисията се предвижда, че съгласно 
проекта на бюджетния план номиналният дефицит ще се окаже по-висок от 
препоръчваното равнище както за 2013 г., така и за 2014 г. Промяната в структурното 
салдо, на която се основава прогнозираният номинален дефицит, се оценява на 0,9 % и 
0,7 % от БВП за тази и за следващата година. Ако обаче бъдат взети предвид 
корекциите за потенциалния растеж на БВП и неочаквания спад в данъчните приходи в 
сравнение с прогнозите към момента на отправянето на препоръката от Съвета, 
структурното салдо достига съответно 1,3 % и 0,8 % от БВП. Коригираното по този 
начин структурно салдо е в съответствие с препоръката на Съвета. В допълнение бе 
извършена и оценка от долу нагоре на мерките, от която стана ясно, че Франция е 
предприела допълнителни мерки за 2014 г., равняващи се на малко под 1 % от БВП. 
Въпреки че все още има съществени рискове за очакваните бюджетни резултати за 
2013 г. и 2014 г., може да се каже, че Франция е предприела ефективни действия в 
съответствие с препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г. да коригира прекомерния 
дефицит до 2015 г.  

Според прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. в Нидерландия изискванията 
съгласно процедурата при прекомерен дефицит (ППД) по отношение на целите както за 
номиналния, така и за структурния дефицит изглежда са изпълнени за 2013 г., като са 
предприети и ефективни действия в съответствие с препоръката на Съвета от 21 юни 
2013 г. Според прогнозата през 2014 г. номиналният дефицит ще се задържи над 
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препоръчаното целево равнище от 2,8 % от БВП. Според прогнозата от есента на 
2013 г. изменението в структурното салдо, коригирано за промените в потенциалния 
растеж и неочаквания спад в приходите, е в размер на 0,5 % от БВП, което е под 
равнището от около 0,7 % от БВП, заложено в препоръката по ППД. Извършената 
оценка от долу нагоре показва, че Нидерландия е предприела допълнителни мерки за 
2014 г., възлизащи на около 1 % от БВП, което е в съответствие с обема на мерките, 
който се смята, че е необходим, за да се постигнат структурните цели, включени в 
препоръката по ППД. 

По отношение на Словения заложените в проекта на бюджетния  план цели за 
номиналния дефицит от 5,6 % и 6,7 % от БВП за 2013 г. и 2014 г. са по-високи в 
сравнение с целите за номиналния дефицит от съответно 4,9 % и 3,3 % от БВП съгласно 
ППД. В прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. се предвижда промяната в 
структурното салдо да бъде -0,1 % и 0,7 % от БВП съответно през 2013 г. и 2014 г. Като 
се вземат предвид корекциите за неочаквания спад в приходите и промените в 
изчисленията за потенциалния растеж, се предвижда подобрение в равнището на 
структурното салдо от 0,6 % от БВП както  през 2013 г., така и през 2014 г. — малко 
под равнището от 0,7 % от БВП на годишното подобрение на структурното салдо, 
препоръчано за 2013 г. и малко над препоръчаната за 2014 г. стойност от 0,5 % от БВП. 
Според извършената оценка от долу нагоре общият размер на приетите след 
препоръката по ППД от юни 2013 г. мерки за консолидация за 2013 г. е малко над 
равнището от 1 % от БВП, посочено по отношение на допълнителните мерки за 
консолидация в препоръката по ППД от юни 2013 г. За 2014 г. оценката от долу нагоре 
показва стойности малко под равнището от  1 ½% от БВП, посочено в  препоръката по 
ППД от юни 2013 г. по отношение на допълнителните мерки за консолидация. Въз 
основа на наличните към момента данни може да се направи изводът, че Словения е 
предприела ефективни действия през 2013 г. и е на път през 2014 г. да постигне 
препоръчаното структурно подобрение, макар и без допълнителен марж. 

Планове, съобразени в най-общи линии с изискванията по ПСР  
По отношение на Белгия предвиденото в проекта на бюджетния план номинално салдо 
за 2013 г. е под референтната стойност за дефицита от 3 % от БВП, но според 
прогнозите на Комисията то е малко над целевото равнище от 2,7 % от БВП, 
предвидено в рамките на процедурата при прекомерен дефицит. Фискалната 
консолидация  в момента се оценява на 0,8 % от БВП. Като се вземат предвид обаче 
корекциите за промените в посока понижаване на потенциалния растеж след момента 
на представяне на препоръката на Съвета, както и за спада в приходите в сравнение с 
прогнозите, на които се основава препоръката на Съвета, се предвижда подобрение в 
равнището на структурното салдо от 0,6 % от БВП, което отговаря на изискваното от 
Съвета подобрение от 0,1 % от БВП. Следователно Белгия е предприела ефективни 
действия в съответствие с препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г. Ако Белгия 
коригира прекомерния си дефицит до 2013 г., по отношение на нея ще бъдат 
приложени превантивните мерки на ПСР. Белгия би могла да постигне достатъчно 
добър напредък при спазването на критерия за дълга. През 2014 г. обаче може да се 
очаква отклонение от плана за корекции, насочен към постигането на средносрочната 
бюджетна цел, а ако това се повтори и през следващата година, въздействието може да 
бъде съществено и да изложи на риск спазването на изискванията по предпазните 
мерки на ПСР. Очаква се Белгия да спази критерия за дълга през 2014 г. 
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В Австрия дефицитът на сектор „Държавно управление“ се очаква да бъде под прага от 
3 % през 2013 г. както съгласно проекта на бюджетния план, така и според прогнозата 
на Комисията, в съответствие с препоръката по ППД на Съвета за коригиране на 
прекомерния дефицит до 2013 г. Несигурността по отношение на разходите за 
очакваното подпомагане на банки би могла да застраши спазването на изискването за 
трайна корекция на дефицита. В случай че Съветът отмени процедурата при 
прекомерен дефицит през пролетта на 2014 г., Австрия ще отговаря на изискванията за 
преходния период от 2014 г. по отношение на критерия за дълга. Австрия обаче не 
предвижда мерки, насочени към постигането на годишна структурна корекция за 
изпълнение на средносрочната бюджетна цел с повече от 0,5 % през следващата 
година, в резултат на което може да възникне значително отклонение по отношение на 
изменението на структурното салдо. Проектът на бюджетния план обаче е представен 
от предишното правителство въз основа на непроменена политика. 

Съгласно ПБП и прогнозата на Комисията Словакия се очаква да приведе дефицита в 
съответствие с прага от 3 % от БВП през 2013 г., което е крайният срок, определен от 
Съвета за коригиране на прекомерния дефицит. Средногодишната фискална 
консолидация за периода 2010 — 2013 г., коригирана за промените в потенциалния 
растеж и спада в приходите в сравнение с прогнозата, на която се основава препоръката 
по ППД, е в размер на 2 % от БВП, което е значително над средногодишната фискална 
консолидация от 1 % от БВП, препоръчана от Съвета. За 2014 г. проектът на бюджетен 
план цели постигане на номинален дефицит от 2,8 % от БВП, а същевременно въз 
основа на настоящите политики Комисията предвижда дефицитът да нарасне до 3,2 % 
от БВП, което предполага, че трайна корекция на прекомерния дефицит не може да 
бъде гарантирана. Това означава, че трябва да бъдат предприети допълнителни мерки, 
за да се гарантира устойчивостта на корекцията, което от своя страна е предпоставка за 
отмяната на ППД. Освен това за 2014 г. Словакия не спазва напълно изискванията по 
превантивните мерки на ПРС, тъй като се предвижда структурното салдо да се влоши. 

Планове в риск от неспазване на изискванията по ПСР 
В проекта на бюджетния план на Италия се предвижда през 2014 г. държавният дефицит да 
спадне до 2,5 % от БВП от равнище от 3 % от БВП през 2012 г. и 2013 г. В структурно 
изражение (т.е. салдото, коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, без 
еднократните и другите временни мерки, преизчислено от службите на Комисията въз 
основа на информацията, предоставена в проекта на бюджетния план и с помощта на 
общоприетата методология), прогнозите на правителството са за цялостно подобрение 
от 0,5 процентни пункта от БВП през 2013 г. и 0,2 процентни пункта през 2014 г. (след 
2 ¼ процентни пункта през 2012 г.), като през 2014 г. дефицитът по структурната 
позиция (-0,7 % от БВП) ще се запази. Според прогнозата на Комисията през 2014 г. се 
очаква дефицитът да бъде 2,7 % от БВП. Това може да се обясни най-вече с по-ниския 
икономически растеж, така че структурното салдо е в съответствие с преизчисленото 
му равнище в проекта на бюджетния план. Рисковете от влошаване са свързани с 
липсата на цялостно прилагане на вече залегналите в законодателството мерки, както и 
с проблеми при обсъждането на проекта за бюджетния план в парламента. В проекта за 
бюджетен план се прогнозира консолидираният държавен дълг да нарасне до 
максимална стойност от около 133 % от БВП през 2013 г. и след това да се стабилизира 
през 2014 г. За 2014 г. Италия не отбелязва достатъчен напредък към спазването на 
критерия за дълга поради недостатъчното подобряване на структурното салдо съгласно 
прогнозата на Комисията (0,1 процентни пункта от БВП спрямо изискваните 0,7 
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процентни пункта).  Италия е включила в проекта на бюджетния си план разходи на 
стойност около ¼ процентни пункта от БВП, свързани с намерението на 
правителството да се възползва от т.нар. „клауза за инвестиции“. Тъй като за 2014 г. 
Италия обаче не отговаря на критерия за дълга, тя не отговаря и на условията за 
използване на клаузата за инвестиции. Поради това Италия следва и през 2014 г. да 
постигне достатъчен напредък в постигането на средносрочната бюджетна цел, като 
осигури необходимата структурна корекция. Състоянието на структурното салдо 
показва, че през 2014 г. може да се очаква отклонение, което, ако се повтори и през 
следващата година, може да окаже съществено въздействие и да изложи на риск 
спазването на изискванията съгласно превантивните мерки на ПСР. 

Според прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. в Люксембург салдото на сектор 
„Държавно управление“ в номинално изражение се очаква да се влоши от състояние на 
дефицит в размер на 0,6 % през 2012 г. до дефицит от 0,9 % и 1 % от БВП съответно 
през 2013 г. и 2014 г. В структурно изражение както според ПБП, така и според 
прогнозата на ЕК се очаква излишъкът по салдото на сектор „Държавно управление“ да 
намалее от 0,8 % през 2012 г. до едва 0,2 % от БВП през 2013 г., т.е. под 
средносрочната бюджетна цел, съгласно която се предвижда излишък от 0,5 % от БВП. 
При положение, че политиката остане непроменена, се очаква структурното салдо 
допълнително да се отклони от средносрочната бюджетна цел и дори през 2014 г. да 
премине в дефицит в размер на 0,4 % от БВП. Накратко, за 2013 г. се очаква 
Люксембург да се отклони от средносрочната си бюджетна цел, а отклонението да се 
задълбочи през 2014 г. Проектът на бюджетния план обаче е подаден от предишното 
правителство въз основа на непроменена политика. 

По отношение на Малта въз основа на прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. 
може да се направи изводът, че номиналният дефицит съответства на целта, заложена в 
препоръката по ППД. Същевременно според прогнозите на Комисията изменението в 
коригираното структурно салдо (0,5 % от БВП) е по-ниско от препоръчаната годишна 
структурна корекция (0,7 % от БВП). Следователно, въпреки че може да се смята, че 
Малта засега изпълнява препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г., съществува риск, че 
коригирането на дефицита може да не бъде постигнато поради очевидната липса на 
достатъчно усилия в тази насока. Състоянието ще трябва да бъде анализирано отново в 
контекста на данните, които ще бъдат предоставени през пролетта на 2014 г. 
Същевременно обаче, в очакване на оценката на бюджета за 2014 г., може да бъде 
направен изводът, че не са изпълнени изискванията за 2014 г. по ППД — както в 
номинално, така и в структурно изражение, тъй като прогнозираният от Комисията 
дефицит остава над заложените в ППД 2,7 % от БВП, а коригираното структурно салдо 
(0,3 % от БВП) е по-ниско от препоръчаната годишна фискална корекция (0,7 % от 
БВП) за 2014 г. При все това очакваният дефицит за 2014 г. (3,4 % от БВП спрямо  
препоръчаните 2,7 % от БВП) не включва мерките за консолидация в бюджета за 2014 
г., по-подробна информация за които не беше предоставена до изтичането на крайния 
срок. Следва да се отбележи, че формално погледнато, мерките, включени в проекта на 
бюджетен план, биха намалили предвиждания дефицит с 0,2 % от БВП. Това обаче не е 
достатъчно, за да бъде счетено, че е изпълнена препоръката по ППД. 

В прогнозата си от есента на 2013 г. Комисията очаква в Испания дефицитът за 2014 г. 
да бъде 5,9 % от БВП — равнище, което е малко над целевата стойност от 5,8 % от 
БВП, заложена в проекта на бюджетен план, представен от испанското правителство. 
При все това несигурността, свързана с бюджетните резултати през 2013 г. и 2014 г., е 
все още е значителна.  Въз основа на наличните към момента данни може да се направи 
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изводът, че Испания е предприела ефективни действия за коригиране на прекомерния 
дефицит за 2013 г., но съществува риск, че проектът на бюджетен план за 2014 г. няма 
да отговори на изискванията, залегнали в препоръката по ППД. Проектът на бюджетен 
план стъпва върху донякъде оптимистични прогнози за растеж, но същевременно 
съществуват известни рискове, свързани с изпълнението на някои от включените в 
плана мерки. Това на свой ред създава рискове за постигането на целевото равнище за 
номиналния дефицит. Освен това планираното подобрение на структурното салдо 
изглежда по-малко  от необходимото равнище, заложено в препоръката по ППД. 
Поради това Испания се приканва да предприеме необходимите мерки в рамките на 
националните бюджетни процедури, за да гарантира, че бюджетът за 2014 г. ще 
постигне пълно съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж. За 
2015 г. и 2016 г. фискалната корекция определено е под равнището в препоръката по 
ППД, а все още предстои Испания да определи структурните мерки за периода 2015 — 
2016 г., необходими за коригирането на прекомерния дефицит до 2016 г. 

Проектът на бюджетен план предвижда за 2013 г. дефицитът на сектор „Държавно 
управление“ (2,2 % от БВП) във Финландия да бъде по-висок в сравнение с прогнозата 
в програмата за стабилност (1,9 %). За 2014 г. заложената в проекта на бюджетен план 
прогноза включва намаляване на дефицита на сектор „Държавно управление“ до 
равнище от 1,9 % от БВП в сравнение с дефицита от 2,3 %, очакван в есенната прогноза 
на Комисията.  Тези разлики се дължат на по-ниския растеж, както и на различните 
прогнози за бюджетните тенденции. Според очакванията на Комисията през 2014 г. 
съществува риск от значително отклонение от средносрочната бюджетна цел или от 
плана за корекции. Тъй като за 2014 г. държавният дълг се очаква да нарасне до ниво от 
над 60 % от БВП, Комисията изготви доклад съгласно член 126, параграф 3 от 
Договора, за да установи дали размерът на дълга ще даде достатъчно основания за 
започването на ППД. 
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