
 

        14 grudnia 2010 r. 
Informacja prasowa 

Dziś szacunek państwowego długu publicznego wzrośnie o 15 mld zł 

1. Zgodnie z metodologią „Licznika Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości 
państwowego długu publicznego w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłuŜenia w kolejnych 
okresach powoduje aktualizację „Licznika Długu Publicznego”.  
 

2. Przyczyną obecnej aktualizacji „Licznika Długu Publicznego” są dane o wielkości państwowego 
długu publicznego na koniec września 2010 r., opublikowane przez Ministerstwo Finansów 10 
grudnia 2010 r.   

 
3. W obecnej aktualizacji szacunku wielkości państwowego długu publicznego uwzględniono: 

 
a. informację Ministerstwa Finansów o wielkości państwowego długu publicznego na koniec 

września 2010 r. 
 

b. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 10 grudnia 2010 r., ogłoszony przez NBP 
 

c. prognozę wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2011 r. ze „Strategii 
zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”. 
 

4. Na koniec września 2010 r. państwowy dług publiczny wyniósł 746,1 mld zł. Zgodnie ze 
„Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” państwowy 
dług publiczny na koniec grudnia 2010 roku ma wynieść 750,8 mld zł. W III kw. br. dług 
publiczny wzrósł o 24,9 mld zł, wobec wzrostu o 29,6 mld zł przewidywanego na całą drugą 
połowę 2010 r. A zatem w III kw. br. zrealizowano 85 proc. całkowitego przyrostu państwowego 
długu publicznego przewidywanego na drugą połowę 2010 r.  

 
5. Z powodu szybszego od zakładanego przyrostu państwowego długu publicznego w III kw. br., 

jego faktyczna wielkość na koniec września 2010 r., gdy przeprowadzono poprzednią 
aktualizację, - była o ok. 15 mld zł większa od tej, którą wówczas wskazywał „Licznik Długu 
Publicznego”. W efekcie, takŜe obecnie zaktualizowany szacunek wielkości państwowego długu 
publicznego jest o ok. 15 mld zł większy od dotychczas wyświetlanej wielkości zadłuŜenia. 

 
6. W aktualizowanym szacunku wielkość państwowego długu publicznego rośnie z 750,0 mld zł na 

koniec września br. do 827,3 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 170 mln zł na dobę, ok. 7 
mln zł na godzinę i blisko 2 tys. zł. na sekundę.  
 

7. Następna aktualizacja jest planowana po 30 marca 2011 roku, po publikacji wielkości 
państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2010 r. 

 
8. „Licznik Długu Publicznego”, umieszczony na ekranie w centrum Warszawy, zostanie 

zaktualizowany 14 grudnia 2010 r. ok. godz. 17:00. Licznik na stronie www.dlugpubliczny.org.pl 
został juŜ uaktualniony. 


