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28.09.2018 r. 

NOTATKA INFORMACYJNA 

08.01.2019 r. Wstępny szacunek produktu krajowego brutto  
w regionie1 Podlaskie w 2017 r. 
 

Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w regionie 
Podlaskie w 2017 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, 
był najwyższy w kraju i wyniósł 8,1% (w cenach 
bieżących). 

 

 

 

Według wstępnych szacunków, wartość produktu krajowego brutto (PKB) w 2017 r. w regionie 
Podlaskie osiągnęła 44017 mln zł (w cenach bieżących) i w porównaniu z poprzednim rokiem 
zwiększyła się o 8,1% (w kraju wzrosła o 6,9%). Był to najwyższy wzrost wśród obserwowanych 
we wszystkich regionach Polski. Najniższy wzrost odnotowano w regionie Lubuskie – o 5,2%. 

Podobnie jak przed rokiem, produkt krajowy brutto regionu Podlaskie stanowił 2,2% jego 
wartości ogólnokrajowej. W omawianym roku największy udział w tworzeniu PKB w Polsce 
miał region Warszawski stołeczny (17,2%), a najmniejszy – region Opolskie (2,1%). 

W 2017 r., wartość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w regionie 
Podlaskie ukształtowała się na poziomie 37140 zł (71,8% średniej krajowej). Najmniejszą war-
tość PKB na 1 mieszkańca odnotowano w regionie Lubelskie – 35642 zł, natomiast największą 
w kraju stwierdzono w regionie Warszawskim stołecznym – 113296 zł. 

 

 

Uwaga. Dane dotyczące regionalnego PKB mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgod-
nie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2017 r. 
będą dostępne w październiku 2019 r. 

                                                           
1 Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS, wprowadzo-
nym rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającym załączniki do rozporządze-
nia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Tery-
torialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016). W wyniku zmian w klasyfikacji NUTS 2016 
podział administracyjny na poziomie województwa przestał odpowiadać podziałowi statystycznemu na poziomie 
NUTS 2. Jednocześnie zmienione zostały nazwy jednostek poziomu NUTS 2 – z „województwa” na „regiony”.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2066&from=PL 

W regionie Podlaskie  
w 2017 r. zanotowano  
najwyższy w kraju wzrost PKB  
w porównaniu z rokiem  
poprzednim 

↑8,1% 
Wzrost wartości PKB  
w porównaniu z 2016 r.  
(w cenach bieżących) 
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Opracowanie merytoryczne: 
Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych 
Dział Badań i Analiz Regionalnych 
Izabella Szpaczko 
tel.: 85 749 77 73 
e-mail: I.Szpaczko@stat.gov.pl 
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