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INFORMACJE SYGNALNE 

07.01.2019 r. Produkt krajowy w województwie lubelskim  
w 2016 r. 

 
Wartość produktu krajowego wytworzonego  
w województwie lubelskim wyniosła 71270 mln zł  
w 2016 r. zł i w stosunku do 2015 r. w cenach bieżących 
wzrosła o 3,7%. Wartość PKB na 1 mieszkańca  
w 2016 r. wyniosła 33371 zł. W 2016 r. wartość dodana 
brutto wyniosła 62952 mln zł, co stanowiło 3,8% 
wielkości krajowej. 

 

  

Produkt krajowy brutto 

W 2016 r. wartość produktu krajowego brutto wytworzonego w województwie lubelskim wynio-
sła 71270 mln zł i w stosunku do 2015 r. w cenach bieżących1 wzrosła o 3,7%, a liczona w cenach 
stałych2 o 2,9%. W kraju wartość PKB kształtowała się na poziomie 1861112 mln zł i w porówna-
niu z poprzedzającym go rokiem wzrosła o 3,4% w cenach bieżących i o 3,1% w cenach stałych. 
Udział województwa w wytworzeniu krajowego PKB pozostał na tym samym poziomie w po-
równaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 3,8%. Usytuowało to województwo lubelskie na 7. 
miejscu w kraju. 

Tabela 1. Produkt krajowy brutto według podregionów w 2016 r. 

 
 
Średnie roczne tempo wzrostu wartości PKB w województwie lubelskim w 2016 roku kształto-
wało się na poziomie 3,7% (w cenach bieżących) wobec 3,4% w kraju. Udziały poszczególnych 
podregionów w generowaniu produktu krajowego brutto pozostały na poziomie roku 2015.  
 
Jednym z najczęściej stosowanych mierników wzrostu gospodarczego jest wartość PKB  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Województwo lubelskie, z wartością PKB na 1 mieszkańca wy-
noszącą 33371 zł zajęło ostatnie miejsce w kraju. Wskaźnik ten stanowił 68,9% wartości średniej 
krajowej, podczas gdy w 2015 r. był o 0,4 p.proc. niższy.  
 

                                                           
1 Ceny faktycznie stosowane w dokonywanych transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług w danym okre-
sie. W statystyce jako ceny bieżące przyjmuje się zazwyczaj ceny z danego roku lub miesiąca. 

2 Ceny z określonego okresu (tzw. okresu bazowego). W obliczeniach dynamiki wolumenu produktu krajowego 
brutto jako ceny stałe przyjęto ceny bieżące z roku poprzedzającego rok badany. 

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł Polska 
=100 

Województwo 
=100 

2015=100 
(ceny bieżące) 

Województwo lubelskie 71270 3,8 100,0 103,7 

Podregiony: 

bialski 
8762 0,5 12,3 104,4 

chełmsko-zamojski 16359 0,9 23,0 104,4 

lubelski 31732 1,7 44,5 104,0 

puławski 14417 0,8 20,2 101,6 

Wartość produktu krajowego 
wytworzonego w wojewódz-
twie lubelskim wyniosła 
71270 mln zł w 2016 r. 

 103,7 
 
Dynamika PKB w 2016 r. (ceny bie-
żące, rok poprzedni=100) 

Produkt Krajowy Brutto na  
1 mieszkańca w wojewódz-
twie lubelskim w 2016 r. wy-
niósł 33371 zł. 
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Tabela 2.  Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według podregionów w 2016 r. 

 

W województwie lubelskim najwyższy PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano  
w podregionie lubelskim – 44591 zł, był on wyższy o 33,6% od średniej wojewódzkiej i stanowił 
92,1% średniej krajowej. 

Wykres 1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według województw w 2016 r. w zł 

 

Wartość  dodana brutto 

W 2016 r. wartość dodana brutto w województwie lubelskim wyniosła 62952 mln zł,  
co stanowiło 3,8% wielkości krajowej.  W porównaniu z 2015 r. była ona wyższa o 3,2%. 

W województwie lubelskim, największą część wartości dodanej brutto wygenerowały jednostki 
z grupy  pozostałych usług  - 28,3 %, w kraju 24,8 %. Drugą pod względem udziału w tworzeniu  
WDB w województwie lubelskim były  jednostki z sekcji: handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych, transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja 
i komunikacja 28,0%, wobec 28,7% przeciętnie w Polsce (największa część w kraju). Kolejną 
grupą były jednostki przemysłowe (tj. z sekcji: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo prze-
mysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 
oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja). W 2016 r. wygenero-
wały one 22,0% wielkości wojewódzkiej, wobec 27,3% przeciętnie w kraju. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE W zł Polska= 
=100 

Wojewódz-
two=100 

2015= 
100 

Województwo lubelskie 33371 68,9 100,0 104,0 

Podregiony:  

bialski  

28777 59,4 86,2 104,8 

chełmsko-zamojski  25787 53,2 77,3 105,0 

lubelski  44591 92,1 133,6 104,1 

puławski  29712 61,3 89,0 102,1 

 W 2016 r. wartość dodana 
brutto w województwie lu-
belskim wyniosła 62952 mln 
zł, co stanowiło 3,8% wielko-
ści krajowej.   
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Wykres 2. Wartość dodana według rodzajów działalności i podregionów w 2016 r. w % 

 

Tabela 3. Wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych w 2016 r.  

 

Strukturę wojewódzką wartości dodanej brutto według sektorów instytucjonalnych różni od 
struktury krajowej niższy o 12,4 p.proc. udział sektora przedsiębiorstw niefinansowych,  
a wyższy o 5,9 p.proc. udział sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz o 7,2 p.proc. 
sektora gospodarstw domowych. W przeliczeniu na 1 pracującego wartość dodana brutto  
w województwie lubelskim wyniosła 81789 zł. Wskaźnik ten stanowił 71,8% średniej krajowej, 
podczas gdy w 2015 r. był o 0,2 p.proc. niższy.  

Dochody gospodarstw domowych 

Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w 2016 r. wynio-
sły w województwie lubelskim 54091 mln zł i były większe o 7,3% niż w 2015 r. W kraju natomiast 
wzrosły o 5,5%. Udział województwa w dochodach w kraju wyniósł 4,8 % i w stosunku do  
poprzedniego wzrósł o 0,1 p.proc.  

Nominalny dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych przypadający  
na 1 mieszkańca wyniósł w województwie 25327 zł. Wskaźnik ten stanowił 86,8% średniej kra-
jowej. 

 

 
 
 
 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2015=100 Polska=100 
Województwo 

=100 

Województwo lubelskie 62952 103,2 3,8 100,0 

w tym sektor: 

przedsiębiorstw niefinan-
sowych 

24879 102,7 2,9 39,5 

instytucji rządowych 
i samorządowych 

12933 103,2 5,4 20,5 

gospodarstw domowych 22510 103,3 4,8 35,8 

Nominalne dochody do dys-
pozycji brutto w sektorze go-
spodarstw domowych w 2016 
r. były większe o 7,3% niż w 
2015 r. 
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Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości
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Wykres 3. Nominalne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca  
według województw w 2016 r. w zł  
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Opracowanie merytoryczne: 
Lubelski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
Magdalena Rosołowska 
Tel: 81 533 27 14 
e-mail: M.Rosolowska@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium  
Osoba ds. kontaktów z mediami 
Elżbieta Łoś 
Tel:  81 533 27 14 
e-mail: E.Los@stat.gov.pl 
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-i-wartosc-dodana-brutto-w-przekroju-regionow-w-2016-r-,7,1.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8700651/1-28022018-BP-EN/15f5fd90-ce8b-4927-9a3b-07dc255dc42a
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-rachunki-regionalne-w-2015-roku,1,16.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-rachunki-regionalne-w-2015-roku,1,16.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/kompendium-wiedzy-o-rachunkach-regionalnych,6,1.html
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/rewizja-klasyfikacji-nuts-2016/
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/rewizja-klasyfikacji-nuts-2016/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-w-sprawie-skorygowanego-szacunku-produktu-krajowego-brutto-za-2017-rok,9,4.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-w-sprawie-skorygowanego-szacunku-produktu-krajowego-brutto-za-2017-rok,9,4.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/rachunki-narodowe-wedlug-sektorow-i-podsektorow-instytucjonalnych-w-latach-2013-2016,4,13.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/rachunki-narodowe-wedlug-sektorow-i-podsektorow-instytucjonalnych-w-latach-2013-2016,4,13.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1406,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1406,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/364,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/364,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/563,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/780,pojecie.html

