
 

 

 

  Produkt krajowy brutto

 

W 2012 r. wartość produktu krajowego brutto 

wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 

63929 mln zł i wzrosła w stosunku do 2011 r. o 4,6%.  

W kraju wartość PKB wzrosła o 4,0%. Udział wojewódz-

twa w wytworzeniu PKB wzrósł 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 2012 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 
Lokata 
w kraju 

Polska= 
=100 

Wojewódz-
two=100 

2011=100 

Województwo lubelskie .......  63929 9 4,0 100,0 104,6 

Podregiony:  

bialski ................................  7858 64 0,5 12,3 102,1 

chełmsko-zamojski ...........  15294 46 0,9 23,9 100,6 

lubelski ..............................  27759 16 1,7 43,4 108,7 

puławski ............................  13018 55 0,8 20,4 102,7 

 

Udziały poszczególnych podregionów w gene-

rowaniu produktu krajowego brutto były znacznie zróżni-

cowane i wahały się od 0,5% w podregionie bialskim do 

1,7% w podregionie lubelskim.  

Województwo lubelskie, z wartością PKB na  

1 mieszkańca wynoszącą 29479 zł zajęło przedostatnie 

miejsce w kraju. Wskaźnik ten stanowił 70,3% wartości 

średniej krajowej, podczas gdy w 2011 r. był  

o 0,6 p. proc. niższy. 

 

 

Najwyższy poziom PKB w przeliczeniu na 1 

mieszkańca odnotowano w podregionie lubelskim – 

38697 zł i był on wyższy o 31,3% od średniej wojewódz-

kiej. W podregionach puławskim, chełmsko-zamojskim i 

bialskim wskaźniki kształtowały się poniżej 90,0% śred-

niej wojewódzkiej. 

 

Tabl. 2. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według  
podregionów w 2012 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE W zł 

Loka-
ta 
w 

kraju 

Polska= 
=100 

Wojewódz-
two=100 

2011=100 

Województwo lubelskie ...........  29479 15 70,3 100,0 104,9 

Podregiony:  

bialski ....................................  25421 61 60,6 86,2 102,4 

chełmsko-zamojski ...............  23615 65 56,3 80,1 101,1 

lubelski ..................................  38697 21 92,3 131,3 108,7 

puławski ................................  26325 58 62,8 89,3 103,2 
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PRODUKT  KRAJOWY  BRUTTO 

W  WOJEWÓDZTWIE  LUBELSKIM  W  2012 R. 

Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia końcowy rezultat 

działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. PKB równa się 

sumie wartości dodanej brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe 

jednostki instytucjonalne powiększonej o podatki od produktów i pomniej-

szonej o dotacje do produktów. PKB jest liczony w cenach rynkowych. 



 

 

  Wartość dodana brutto 

 

W 2012 r. wartość dodana brutto w województwie 

lubelskim wyniosła 56648 mln zł, co stanowiło 4,0% 

WDB w kraju. W porów-

naniu z 2011 r. była ona 

wyższa o 5,4%, a w kraju  

o 4,9%. 

Strukturę woje-

wódzką wartości dodanej 

brutto według sektorów 

instytucjonalnych różni od struktury krajowej niższy  

o 12,4 p. proc. udział sektora przedsiębiorstw, a wyższy 

o 5,4 p. proc. udział sektora instytucji rządowych i samo-

rządowych oraz o 7,4 p. proc. sektora gospodarstw do-

mowych. 

 

Tabl. 3. Wartość dodana brutto według sektorów instytucjo-
nalnych w 2012 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2011=100 
Pol-

ska=100 
Wojewódz-

two=100 

Województwo lubelskie ...................  56648 105,4 4,0 100,0 

w tym sektor:  

przedsiębiorstw .............................  21550 107,4 3,0 38,0 

instytucji rządowych 
i samorządowych ........................  11167 102,5 5,4 19,7 

gospodarstw domowych ...............  21663 104,9 4,9 38,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przeliczeniu na 1 pracującego wartość dodana 

brutto w województwie lubelskim wyniosła 74707 zł, co 

sytuowało województwo na ostatnim miejscu w kraju. 

Wskaźnik ten stanowił 72,5% średniej krajowej, podczas 

gdy w 2011 r. był o 0,8 p. proc. niższy. 

 

  Dochody gospodarstw domowych 

 

Nominalne dochody 

do dyspozycji brutto w sek-

torze gospodarstw domo-

wych w 2012 r. wyniosły  

w województwie lubelskim 

48130 mln zł i były one 

większe o 3,6% niż  

w 2011 r. W kraju nato-

miast wzrosły o 4,5%. 

Udział województwa w do-

chodach w kraju wyniósł 

4,9% i w stosunku do po-

przedniego roku nie zmienił 

się. 

 

 

 

Nominalny dochód do dyspozycji brutto gospo-

darstw domowych przypadający na 1 mieszkańca wy-

niósł w województwie 22194 zł. Wskaźnik ten stanowił 

86,9% średniej krajowej, podczas gdy w 2011 r. był  

o 0,5 p. proc. wyższy. 

 

 

Informacja została opracowana na podstawie pu-
blikacji „Produkt krajowy brutto – Rachunki regio-
nalne w 2012 r.” wydanej przez Główny Urząd Staty-
styczny oraz Urząd Statystyczny w Katowicach. 

 

Dochody do dyspozycji brutto 
powstają w wyniku skorygowania 
dochodów pierwotnych brutto  
o podatki od dochodów i majątku, 
składki na ubezpieczenia społecz-
ne, świadczenia społeczne inne niż 
transfery socjalne w naturze oraz 
inne transfery bieżące.  
Dochody pierwotne brutto  
w sektorze gospodarstw domo-
wych składają się z dochodu 
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 instytucjonal-
nych. Wartość dodana brutto 
stanowi różnicę między produkcją 
globalną a zużyciem pośrednim, 
jest wyrażona w cenach bazowych. 


