Warszawa, 5 kwietnia 2018 r.

Komunikat FOR 6/2018:
Dobra koniunktura sprzyja spadkowi długu publicznego w UE

1. Opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane wskazują na spadek długu publicznego,
który na koniec 2017 roku wyniósł 1003,4 mld zł wobec 1006,6 mld zł na koniec 2016 roku
i 919,9 mld zł na koniec 2015 roku.
2. Nominalny spadek długu publicznego między końcem 2016 a końcem 2017 roku to efekt
umocnienia złotego – silniejszy złoty obniżył wyrażoną w PLN wartość zadłużenia
zagranicznego o ok. 27 mld zł. W zeszłym roku ten efekt działał w drugą stronę – osłabiający
się złoty między końcem 2015 a końcem 2016 roku podniósł nominalną wartość długu
publicznego o około 14 mld zł.
3. Zgodnie z szacunkami GUS relacja długu publicznego do PKB po wzroście z 51,1% w 2015
roku do 54,2% w 2016 roku spadła do 50,6%. Spadek relacji długu publicznego w relacji do
PKB między 2015 a 2017 rokiem wynikał ze wzrostu PKB, który był znacznie szybszy od
tempa wzrostu zadłużenia.
4. Eurostat dotychczas nie opublikował porównywalnych danych dla wszystkich państw UE,
ale zarówno dane o zadłużeniu na koniec 3 kw. 2017 roku, jak i szacunki Komisji
Europejskiej dot. deficytu wskazują na wciąż negatywny obraz polskich finansów
publicznych na tle UE. Dobra koniunktura sprzyja naprawie finansów publicznych i inne
kraje wykorzystują tę możliwość w większym stopniu niż Polska.



W okresie 3 kw. 2015 – 3 kw. 2017 20 państw UE odnotowało większy spadek długu
publicznego w relacji do PKB od Polski.
Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wciąż pozostaje relatywnie wysoki
na tle innych państw UE.

5. Licznik długu publicznego został zaktualizowany zgodnie opisaną na stronie metodologią,
która opiera się o oficjalne prognozy Ministerstwa Finansów i koryguje je jedynie o aktualny
kurs walutowy.
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Dostępne porównywalne dane dla państw UE za 3 kw. 2017 roku pokazują, że w większości państw
Unii Europejskiej dług publiczny spada. Wskazywany przez GUS spadek długu publicznego w relacji do
PKB w 4 kw. 2017 roku nie będzie zatem niczym wyjątkowym na tle UE.
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Wykres 1. Zmiana długu publicznego 2015Q3-2017Q3

Źródło: Opracowanie własne FOR na podstawie danych GUS

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce pozostaje wysoki
Szacunki GUS dot. deficytu sektora finansów publicznych w 2017 roku są nieznacznie lepsze od
prognoz Komisji Europejskiej. Polska pozostaje jednak nadal krajem z relatywnie dużym deficytem,
a w innych krajach możliwe są także wyniki lepsze od wcześniej prognozowanych.
Wykres 2. Prognoza deficytu sektora finansów publicznych w 2017 roku
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Źródło: Opracowanie własne FOR na podstawie danych Komisji Europejskiej (prognoza z jesieni 2017)
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Forum Obywatelskiego Rozwoju
FOR zostało założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz
promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Naszym celem jest zmiana świadomości
Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym.
FOR realizuje swoje cele poprzez organizację debat oraz publikację raportów i analiz podejmujących ważne
tematy społeczno-gospodarcze, a w szczególności: stan finansów publicznych, sytuację na rynku pracy, wolność
gospodarczą, wymiar sprawiedliwości i tworzenie prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w Internecie
został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa.
Działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz udział w kampaniach na rzecz zwiększania
frekwencji wyborczej.
Wspieraj nas!
Zdrowy rozsądek oraz wolnościowy punkt widzenia nie obronią się same. Potrzebują zaplanowanego,
wytężonego, skutecznego wysiłku oraz Twojego wsparcia.
Jeśli jest Ci bliski porządek społeczny szanujący wolność i obawiasz się nierozsądnych decyzji polityków
udających na Twój koszt Świętych Mikołajów, wesprzyj finansowo nasze działania.
Wyślij przelew na konto FOR (w PLN): 68 1090 1883 0000 0001 0689 0629
W sprawie darowizn, możesz się skontaktować:
Patrycja Satora, dyrektor ds. rozwoju FOR
Tel. 500 494 173
patrycja.satora@for.org.pl

Już dziś pomóż nam chronić wolność - obdarz nas swoim wsparciem i zaufaniem.
Wyślij przelew na konto FOR (w PLN): 68 1090 1883 0000 0001 0689 0629

KONTAKT DO AUTORA
Aleksander Łaszek
Główny Ekonomista, Wiceprezes Zarządu FOR
e-mail: aleksander.laszek@for.org.pl
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