
   

  Produkt krajowy brutto

 

W 2013 r. wartość produktu krajowego brutto wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 65738 mln zł  

i wzrosła w stosunku do 2012 r. o 2,3%. W kraju wartość PKB wzrosła o 1,7%. Udział województwa w wytworzeniu PKB 

wzrósł o 0,1% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 4,0%. Usytuowało to Lubelskie na 9. miejscu w kraju. 

Tabl. 1. Produkt krajowy brutto według podregionów w 2013 r. 
 

Udziały poszczególnych podregionów w generowa-

niu produktu krajowego brutto były znacznie zróżnicowane  

i wahały się od 0,5% w zajmującym piąte od końca miejsce 

w kraju podregionie bialskim do 1,8% w  podregionie lubel-

skim.  

Województwo lubelskie, z wartością PKB na 1 miesz-

kańca wynoszącą 30427 zł zajęło ostatnie miejsce w kraju. 

Wskaźnik ten stanowił 70,7% wartości średniej krajowej, pod-

czas gdy w 2012 r. był o 0,6 p.proc. niższy. 

Najwyższy PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

odnotowano w podregionie lubelskim – 40582 zł i był on 

wyższy o 33,4% od średniej wojewódzkiej. W podregio-

nach puławskim, chełmsko-zamojskim i bialskim wskaź-

niki kształtowały się poniżej 90,0% średniej wojewódzkiej. 

 

Tabl. 2. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według  
podregionów w 2013 r. 
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PRODUKT  KRAJOWY  BRUTTO 

W  WOJEWÓDZTWIE  LUBELSKIM  W  2013 R. 

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 
Lokata 
w kraju 

Polska= 
=100 

Wojewódz-
two=100 

2012=100 

Województwo lubelskie ..............  65738 9 4,0 100,0 102,3 

Podregiony:  

bialski ........................................  8102 68 0,5 12,3 103,0 

chełmsko-zamojski ...................  15359 42 0,9 23,4 100,2 

lubelski......................................  29083 13 1,8 44,2 104,0 

puławski ....................................  13195 50 0,8 20,1 100,8 

WYSZCZEGÓLNIENIE W zł 
Lokata 
w kraju 

Polska= 
=100 

Wojewódz-
two=100 

2012=100 

Województwo lubelskie............  30427 16 70,7 100,0 102,7 

Podregiony:  

bialski .....................................  26329 66 61,2 86,5 103,5 

chełmsko-zamojski ................  23837 71 55,4 78,3 100,7 

lubelski ...................................  40582 19 94,3 133,4 104,1 

puławski .................................  26829 63 62,4 88,2 101,3 

Polska

Województwa:

mazowieckie

dolnośląskie

wielkopolskie

śląskie

pomorskie

łódzkie

małopolskie

zachodniopomorskie

lubuskie

kujawsko-pomorskie

opolskie

świętokrzyskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

podkarpackie

lubelskie

43 020 zł

69 043 zł

48 141 zł

46 135 zł

44 760 zł

41 442 zł

40 127 zł

38 157 zł

35 838 zł

35 768 zł

35 265 zł

34 625 zł

31 384 zł

31 362 zł

30 764 zł

30 577 zł

30 427 zł

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
według województw w 2013r.

Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia końcowy rezultat działalności 

wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. PKB równa się sumie wartości do-

danej brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonalne po-

większonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów. PKB 

jest liczony w cenach rynkowych. 

mailto:SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
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  Wartość dodana brutto 

 

W 2013 r. wartość dodana brutto w województwie lubelskim wyniosła 58376 mln zł, co stanowiło 4,0% WDB  

w kraju.  W porównaniu z 2012 r. była ona wyższa o 2,4%, a w kraju o 1,8%. 

Strukturę wojewódzką wartości dodanej brutto 

według sektorów instytucjonalnych różni od struktury 

krajowej niższy o 12,2 p.proc. udział sektora przedsię-

biorstw, a wyższy o 5,4 p.proc. udział sektora instytucji 

rządowych i samorządowych oraz o 7,4 p.proc. sektora 

gospodarstw domowych. 

 

Tabl. 3. Wartość dodana brutto według sektorów instytucjo-
nalnych w 2013 r. 

 

 

W przeliczeniu na 1 pracującego wartość dodana brutto w województwie lubelskim wyniosła 77775 zł, co sytuo-

wało województwo na ostatnim miejscu w kraju. Wskaźnik ten stanowił 72,6% średniej krajowej, podczas gdy w 2012 r. 

był o 0,3 p.proc. niższy.  

 

  Dochody gospodarstw domowych 

 

Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze 

gospodarstw domowych w 2013 r. wyniosły w województwie 

lubelskim 48704 mln zł i były większe o 0,4% niż w 2012 r. W 

kraju natomiast wzrosły o 1,6%. Udział województwa w do-

chodach w kraju wyniósł 4,8% i w stosunku do poprzedniego 

roku zmniejszył się.  

Nominalny dochód do dyspozycji brutto gospodarstw 

domowych przypadający na 1 mieszkańca wyniósł w woje-

wództwie 22543 zł. Wskaźnik ten stanowił 86,2% średniej 

krajowej, podczas gdy w 2012 r. był o 0,7 p.proc. wyższy. 

Informacja została opracowana na podstawie publikacji „Produkt kra-
jowy brutto – Rachunki regionalne w 2013 r.” wydanej przez Urząd Statystyczny  
w Katowicach. 

 
Opracowanie: Elżbieta Syta  
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2012=100 Polska=100 
Wojewódz-

two=100 

Województwo lubelskie ...............  58376 102,4 4,0 100,0 

w tym sektor:  

przedsiębiorstw ..........................  22582 103,5 3,0 38,7 

instytucji rządowych 
i samorządowych ....................  11537 103,3 5,5 19,8 

gospodarstw domowych ...........  21750 100,4 4,9 37,3 

Dochody do dyspozycji brutto powstają w wyniku skorygowania dochodów pierwotnych 
brutto o podatki od dochodów i majątku, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia 
społeczne inne niż transfery socjalne w naturze oraz inne transfery bieżące.  
Dochody pierwotne brutto w sektorze gospodarstw domowych składają się z do-
chodu mieszanego brutto, dochodów związanych z pracą najemną oraz z dochodów z 
tytułu własności. 

Wartość dodana brutto (WDB) mierzy wartość nowo wytworzoną w wyniku 
działalności produkcyjnej krajowych jednostek instytucjonalnych. Wartość do-
dana brutto stanowi różnicę między produkcją globalną a zużyciem pośrednim, 
jest wyrażona w cenach bazowych. 

puławski

lubelski
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zamojski
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Województwo
lubelskie

6,6%

2,6%

9,9%

10,9%
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25,3%
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17,9%

15,0%

20,9%

7,8%
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5,5%

6,3%

7,2%

26,9%
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26,9%

30,7%

28,4%

9,1%

10,0%

10,7%

9,7%

10,0%

24,3%

28,1%

29,1%

27,3%

27,5%

Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i 
podregionów w 2013r.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Przemysł

Budownictwo

Handel; naprawa pojazdów samochodowych     ; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i
gastronomia     ; informacja i komunikacja

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości

Pozostałe usługi

Polska

Województwa:

mazowieckie

śląskie

dolnośląskie

wielkopolskie

łódzkie

pomorskie

zachodniopomorskie

małopolskie

lubuskie

kujawsko-pomorskie

opolskie

świętokrzyskie

lubelskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

podkarpackie

26 166 zł

31 771 zł

29 749 zł

27 299 zł

27 171 zł

26 529 zł

25 462 zł

25 235 zł

24 724 zł

23 453 zł

23 253 zł

23 145 zł

22 666 zł

22 543 zł

22 500 zł

22 208 zł

20 678 zł

Nominalne dochody do dyspozycji brutto
gospodarstw domowych na 1 mieszkańca

według województw w 2013 r.
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