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  Produkt krajowy brutto

W 2014 r. wartość produktu krajowego brutto wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 67074 mln zł  

i w stosunku do 2013 r. w cenach bieżących wzrosła o 2,0% a liczona w cenach stałych  o 1,8%. W kraju wartość PKB 

kształtowała się na poziomie 1719704 mln zł  i w porównaniu z poprzedzającym go rokiem wzrosła o 3,8% w cenach 

bieżących i o 3,3% w cenach stałych. Udział województwa w wytworzeniu krajowego PKB zmalał o 0,1% w porównaniu 

z poprzednim rokiem i wyniósł 3,9%. Usytuowało to woje-

wództwo lubelskie na 10. miejscu w kraju.  

 

Tabl. 1.  Produkt krajowy brutto według podregionów w 2014 r. 

Średnie roczne tempo wzrostu wartości PKB  

w województwie lubelskim w latach 2010—2014 

kształtowało się na poziomie 2,7% (w cenach stałych) 

wobec 2,8% przeciętnie w kraju. Udziały poszczegól-

nych podregionów w generowaniu produktu krajowego 

brutto pozostały na poziomie roku 2013.  

Jednym z najczęściej stosowanych mierników 

wzrostu gospodarczego jest wartość PKB w przelicze-

niu na 1 mieszkańca. Województwo lubelskie, z warto-

ścią PKB na 1 mieszkańca wynoszącą 31170 zł zajęło 

ostatnie miejsce w kraju. Wskaźnik ten stanowił 69,8% 

wartości średniej krajowej, podczas gdy w 2013 r. był 

 o 0,9 p.proc. wyższy. 

 

Tabl. 2.  Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według pod-

regionów w 2014 r. 
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PRODUKT  KRAJOWY  BRUTTO 

W  WOJEWÓDZTWIE  LUBELSKIM  W  2014 R. 

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 
Lokata 
w kraju 

Polska= 
=100 

Wojewódz-
two=100 

2013=100 
(ceny bie-

żące) 

Województwo lubelskie ..........  67074 10 3,9 100,0 102,0 

Podregiony:  

bialski  ...................................  8222 68 0,5 12,3 103,0 

chełmsko-zamojski  ..............  15526 42 0,9 23,1 100,2 

lubelski  .................................  30097 13 1,8 44,9 104,0 

puławski  ...............................  13228 53 0,8 19,7 100,8 

WYSZCZEGÓLNIENIE W zł 
Lokata 
w kraju 

Polska= 
=100 

Wojewódz-
two=100 

2013= 
100 

Województwo lubelskie ....... 31170 16 69,8 100,0 102,4 

Podregiony:  

bialski  ............................... 26803 68 60,0 86,0 101,8 

chełmsko-zamojski  ........... 24202 71 54,2 77,6 101,5 

lubelski  ............................. 42201 19 94,4 135,4 104,0 

puławski  ........................... 26977 67 60,4 86,5 100,5 

Polska

Województwa:

mazowieckie

dolnośląskie

wielkopolskie

śląskie

pomorskie

łódzkie

małopolskie

lubuskie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

opolskie

świętokrzyskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

podkarpackie

lubelskie

44686 zł

71659 zł

50031 zł

47992 zł

46499 zł

42558 zł

41839 zł

39834 zł

37635 zł

37461 zł

36379 zł

36299 zł

32640 zł

32350 zł

31955 zł

31642 zł

31170 zł

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
według województw w 2014 r.

Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia końcowy rezultat dzia-

łalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. PKB równa się su-

mie wartości dodanej brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe jed-

nostki instytucjonalne powiększonej o podatki od produktów i pomniejszo-

nej o dotacje do produktów. PKB jest liczony w cenach rynkowych. 
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 W województwie lubelskim najwyższy PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w podregionie lubelskim 

– 42201 zł, był on wyższy o 35,4% od średniej wojewódzkiej i stanowił 94,4% średniej krajowej. W podregionach pu-

ławskim, chełmsko-zamojskim i bialskim wskaźniki kształtowały się poniżej 90,0% średniej wojewódzkiej  

 

Wartość dodana brutto 

 

W 2014 r. wartość dodana brutto w województwie lubelskim wyniosła 59477 mln zł, co stanowiło 3,9% wielkości 

krajowej.  W porównaniu z 2013 r. była ona wyższa o 1,9%. 

   W województwie lubelskim, podobnie jak miało 

to miejsce w skali kraju największą część wartości do-

danej brutto wygenerowały jednostki z sekcji: handel; 

naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospo-

darka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia 

oraz informacja i komunikacja 28,0%, wobec 28,6% 

przeciętnie w Polsce. Taki sam udział w generowaniu 

WDB województwa lubelskiego miały jednostki z grupy  

pozostałych usług (obejmujących sekcje: działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna, administrowanie 

 i działalność wspierająca, administracja publiczna  

i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia spo-

łeczne, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 

pozostała działalność usługowa, a także gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa do-

mowe produkujące wyroby i świadczące usługi na wła-

sne potrzeby), wobec przeciętnie w kraju 24,7%. Kolejną grupą pod względem udziału w tworzeniu  WDB w wojewódz-

twie lubelskim były jednostki przemysłowe (tj. z sekcji: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwa-

rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami; rekultywacja). W 2014 r. wygenerowały one 21,2% wielkości wojewódzkiej, wobec 26,5% prze-

ciętnie w kraju. 

 

Tabl. 3. Wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych w 2014 r.  

 

 

Strukturę wojewódzką wartości dodanej brutto we-

dług sektorów instytucjonalnych różni od struktury krajowej 

niższy o 12,1 p.proc. udział sektora przedsiębiorstw, a wyż-

szy o 5,8 p.proc. udział sektora instytucji rządowych i sa-

morządowych oraz o 6,8 p.proc. sektora gospodarstw do-

mowych. 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2013=100 Polska=100 
Wojewódz-

two=100 

Województwo lubelskie .............  59477 101,9 3,9 100,0 

w tym sektor:  

przedsiębiorstw  .......................  23254 103,0 3,0 39,1 

instytucji rządowych 
i samorządowych  .................  12076 104,7 5,5 20,3 

gospodarstw domowych  .........  21450 98,6 4,8 36,1 

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 ( cenach zbytu, pomniejszonych o podatki 
od produktu oraz o ewentualne rabaty i opusty, powiększonych o dotacje otrzy-
mywane do produktu) 

puławski

lubelski

chełmsko-
zamojski

bialski

Podregiony:

Województwo
lubelskie

5,8%

2,2%

8,6%

9,5%

5,3%

25,7%

22,3%

18,1%

15,5%

21,2%

7,1%

8,6%

5,6%

6,3%

7,3%

26,9%

28,2%

27,0%

31,0%

28,0%

9,4%

10,3%

10,9%

9,9%

10,2%

25,1%

28,3%

29,8%

27,8%

28,0%

Wartość dodana brutto według rodzajów działalności
i podregionów w 2014 r.

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
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W przeliczeniu na 1 pracującego wartość dodana brutto w województwie lubelskim wyniosła 78663 zł, co sytuo-

wało województwo na ostatnim miejscu w kraju. Wskaźnik ten stanowił 71,6% średniej krajowej, podczas gdy w 2013 r. 

był o 1 p.proc. wyższy.  

 

 

 

 

 

 

 

  Dochody gospodarstw domowych 

 

Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze 

gospodarstw domowych w 2014 r. wyniosły w wojewódz-

twie lubelskim 49644 mln zł i były większe o 2,2% niż 

 w 2013 r. W kraju natomiast wzrosły o 2,6%. Udział woje-

wództwa w dochodach w kraju wyniósł 4,8% i w stosunku 

do poprzedniego nie zmienił się.  

Nominalny dochód do dyspozycji brutto gospo-

darstw domowych przypadający na 1 mieszkańca wyniósł 

w województwie 23071 zł. Wskaźnik ten stanowił 85,8% 

średniej krajowej. 

 
 
Informacja została opracowana na podstawie zrewidowanych danych 

z rachunków regionalnych „Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto we-
dług województw i podregionów w latach 2010-2014”  publikowanych przez 
GUS.

 
Opracowanie: Elżbieta Syta  
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

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

Polska

Województwa:

mazowieckie

śląskie

wielkopolskie

dolnośląskie

łódzkie

pomorskie

zachodniopomorskie

małopolskie

lubuskie

opolskie

kujawsko-pomorskie

świętokrzyskie

lubelskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

podkarpackie

26895 zł

32813 zł

30454 zł

28096 zł

28069 zł

27374 zł

26051 zł

25808 zł

25548 zł

24147 zł

23977 zł

23921 zł

23304 zł

23071 zł

22978 zł

22205 zł

21103 zł

Nominalne dochody do dyspozycji brutto
gospodarstw domowych na 1 mieszkańca

według województw w 2014 r.


