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Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS 

 

Komunikat dotyczący  
deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r. 

 

W dniu 30 września 2009 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 Głównego Urzędu Statystycznego przesłał do 

Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i 

samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna). 

Zgodnie z opracowaną notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 

ukształtował się w roku 2008 na poziomie 46 447 mln zł, co stanowi 3,6% PKB, natomiast dług publiczny 

wyniósł 600 803 mln zł, tj. 47,2% PKB.  

W bieżącej notyfikacji zrewidowano prezentowane wcześniej dane dla lat 2005-2008. Rewizja 

spowodowana jest weryfikacją metodologii szacowania memoriałowej wartości podatków dochodowych, a 

także uwzględnieniem po raz pierwszy w rachunkach sektora instytucji rządowych i samorządowych 

transakcji związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym. Zmiany zostały dokonane w uzgodnieniu z 

urzędem statystycznym Wspólnot Europejskich (Eurostat). Rewizja danych dla roku 2008 wynika ponadto z 

wykorzystania najbardziej aktualnych informacji o dochodach i wydatkach jednostek zaliczonych do sektora. 

 
Deficyt i dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2005-2009 (mln zł) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 20091) 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) 983 302 1 060 031 1 176 737 1 272 838 1 322 322

Deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych  

40 057 38 476 22 105 46 447 83 800

% PKB 4,1 3,6 1,9 3,6 6,3

Dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych 

463 019 506 036 529 342 600 803 676 585

% PKB 47,1 47,7 45,0 47,2 51,2
1) Prognoza Ministerstwa Finansów. 

Opis źródeł danych i metod stosowanych przy opracowywaniu notyfikacji fiskalnej dostępny jest na 

stronie internetowej GUS – www.stat.gov.pl. 

Informacje dotyczące wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie deficytu  

i długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych są dostępne na stronie internetowej 

Eurostatu pod adresem: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home. 
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