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Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych do PKB w 2015 r. 

 

 
W dniu 31 marca 2016 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia  

25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) 
załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, 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 2015 roku stanowił -2,5 % PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 51,5 % 
PKB.  

Tabl. 1 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2012-2015 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 

Deficyt sektora instytucji rządowych  
i samorządowych w relacji do PKB (w %) -3,7 -4,0 -3,3 -2,5 

Dług sektora instytucji rządowych 
i samorządowych w relacji do PKB (w %) 54,0 56,0* 50,5* 51,5 

 Dane zostały opracowane zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Rachunków 
Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku 
oraz wytycznymi zawartymi w Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych  
i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2015)1. 

 

1 W dniu 4 marca 2016 roku Eurostat opublikował kolejną edycję MGDD pozostawiając do decyzji państw członkowskich 
termin wdrożenia zawartych w nim wytycznych (notyfikacja kwietniowa lub październikowa 2016). Zasady zawarte  
w nowym podręczniku GUS wdroży do statystyk sektora instytucji rządowych i samorządowych w notyfikacji 
październikowej. 
* Dane zostały zrewidowane w stosunku do opublikowanych w dniu 16.10.2015 r. 
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Dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Komunikat w sprawie deficytu i długu 
sektora instytucji rządowych i samorządowych zawierający dane zweryfikowane przez 
Komisję Europejską (Eurostat) zostanie opublikowany w dniu 19.04.2016 r. Jednocześnie 
GUS opublikuje szacunki PKB za lata 2014-2015. 
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