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Komunikat dotyczący  
deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 r. 

 

W dniu 31 marca 2011 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 2010 roku 
ukształtował się na poziomie 111 154 mln zł, co stanowi -7,9% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł  
778 212 mln zł, tj. 55,0% PKB.  

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2007-2010 (mln zł) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) 1 176 737 1 275 432 1 343 657 1 415 514

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji 
rządowych i samorządowych  

-22 134 -46 849 -98 714 -111 154

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

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji 
rządowych na szczeblu centralnym 

-35 316 -49 796 -71 471  -83 891

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

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji 
samorządowych na szczeblu lokalnym  

510 -2 298 -14 032 -16 074

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

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy 
ubezpieczeń społecznych  

12 672 5 245 -13 211 -11 189

% PKB 1,1 0,4 -1,0 -0,8

Dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych 

529 370 600 829 684 073 778 212

% PKB 45,0 47,1 50,9 55,0

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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