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Komunikat dotyczący  
deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 r. 

 

W dniu 31 marca 2010 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 

2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) 
dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna). 

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 roku 
ukształtował się na poziomie 95 730 mln zł, co stanowi 7,1% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł  
684 365 mln zł, tj. 51,0% PKB. Według prognoz Ministerstwa Finansów w 2010 roku deficyt sektora 
wyniesie 97 033 mln zł, tj. 6,9% PKB, a dług 755 043 mln zł, tj. 53,5% PKB. 

Deficyt i dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2006-2009 (mln zł) 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) 1 060 031 1 176 737 1 272 838 1 342 612

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji 
rządowych i samorządowych  

-38 476 -22 105 -46 889 -95 730

% PKB -3,6 -1,9 -3,7 -7,1

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji 
rządowych na szczeblu centralnym 

-43 200 -35 287 -49 836 -67 356

% PKB -4,1 -3,0 -3,9 -5,0

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji 
samorządowych na szczeblu lokalnym  

-2 662 510 -2 298 -15 772

% PKB -0,3 0,0 -0,2 -1,2

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy 
ubezpieczeń społecznych  

7 386 12 672 5 245 -12 602

% PKB 0,7 1,1 0,4 -0,9

Dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych 

506 036 529 370 600 829 684 365

% PKB 47,7 45,0 47,2 51,0

Informacje dotyczące deficytu i długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz opisy źródeł danych i metod stosowanych przy 
opracowywaniu notyfikacji fiskalnej w angielskiej wersji językowej dostępne są na stronie internetowej 
Eurostatu pod adresem: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home. 

Opis źródeł danych i metod stosowanych przy opracowywaniu notyfikacji fiskalnej w polskiej wersji 
językowej sporządzony zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dostępny jest na stronie internetowej 
GUS: www.stat.gov.pl oraz szerzej w opracowaniu metodologicznym „Statystyka sektora instytucji 
rządowych i samorządowych” GUS, Warszawa 2010.  
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