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Jak miało być w tym roku? 

 15 czerwca 2013	

	

W zeszłym roku Polacy mieli pracować 166 dni, tylko 
by sfinansować wydatki rządu. 

Wydatki sektora finansów publicznych miały pochłonąć  ok. 45% PKB. 
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Jak miało być   
w 2013 roku? 

 27 września 2012 roku Rada Ministrów podała, że PKB Polski na 2013 rok wyniesie 
1688,3 miliarda złotych. 

Wielkość ta zależała od: 
 1) przewidywanego poziomu PKB za 2012 rok w wysokości 1612,7 
 miliarda złotych, 
 2) 2,5% przeciętnego wzrostu cen, 
 3) 2,2% przewidywanego wzrostu PKB. 

Tymczasem najnowsze dane są mniej optymistyczne: 
 1) poziom PKB za 2012 rok to 1595,3 miliarda złotych, 
 2) przewidywany wzrost cen sięgnie 0,5% (wg OECD), 
 3) przewidywany wzrost PKB sięgnie 0,9% (wg OECD). 

Oznacza to, że PKB w 2013 roku wyniesie jedynie 1617,7 miliarda złotych. 



Obliczanie tegorocznego  
Dnia wolności podatkowej 

! Problemy:	


Ø   Próby „chowania wydatków”	


 W planach wydatków znajdują się wydatki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Polskiego Klubu 

Wyścigów Konnych, natomiast nie ma Krajowego Funduszu Drogowego (ok. 15 miliardów 

złotych) 
Ø  Rozbieżności w sposobach liczenia	


 Wyliczenia Ministerstwa Finansów często różnią się od wyliczeń Komisji Europejskiej, 
przykładowo wysokość zadłużenia:	


 – wg MF  840 481 mln złotych, 
– wg UE  886 776 mln złotych, 	


 Różnica wynosi prawie 46 mld złotych, czyli prawie 3% PKB. 
 
Ø   Opóźnienia w udostępnianiu danych 



Wydatki  w 2013 roku: wydatki sektora finansów publicznych – ponad 	

 734 miliardy złotych	


Transfery do OFE – 11,3 miliarda złotych	

Krajowy Fundusz Drogowy – 15 miliardów złotych 
Inne transfery finansowane prywatyzacją – 3,78 miliarda złotych 
Razem: 764,57 miliarda złotych, 

co stanowi ponad 47% PKB 
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Przyjazność systemu 
podatkowego 

! Polska zajęła 114. miejsce w rankingu przyjazności systemów 
podatkowych. 

!  Po raz kolejny swoją atrakcyjność potwierdza Irlandia, która zajmuje 
6. miejsce w ogólnym rankingu, a Wielka Brytania jest 16. 


