NOTATKA INFORMACYJNA

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto
w regionie1 Podlaskie w 2019 r.

8,2%

08.01.2021 r.

W 2019 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, produkt
krajowy brutto (PKB) w regionie Podlaskie wzrósł o 8,2%
(w cenach bieżących).

Wzrost wartości PKB
w porównaniu z 2018 r.
(w cenach bieżących)
Według wstępnych szacunków, wartość produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 r. w regionie
Podlaskie osiągnęła 50687 mln zł (w cenach bieżących) i w porównaniu z poprzednim rokiem
zwiększyła się o 8,2% (w kraju wzrosła o 7,8%). Najwyższy wzrost odnotowano w regionie Mazowiecki regionalny – o 9,7%, a najniższy w regionie Kujawsko-pomorskie – o 5,5%.
Podobnie jak przed rokiem, produkt krajowy brutto regionu Podlaskie stanowił 2,2% wartości
ogólnokrajowej. W omawianym roku największy udział w tworzeniu PKB w Polsce miał region
Warszawski stołeczny (17,6%), a najmniejszy – region Opolskie (2,0%).

Udział regionu Podlaskie
w tworzeniu ogólnokrajowego
PKB wyniósł 2,2%

W 2019 r. wartość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w regionie
Podlaskie ukształtowała się na poziomie 42976 zł (72,1% średniej krajowej). Najwyższą w kraju
wartość PKB na 1 mieszkańca stwierdzono w regionie Warszawski stołeczny – 130962 zł (219,7%
średniej krajowej), natomiast najniższą odnotowano w regionie Lubelskie – 40741 zł (68,4%).

Wartość PKB na 1 mieszkańca
w regionie Podlaskie
ukształtowała się na
poziomie 72,1% średniej
krajowej

Uwaga
Dane dotyczące regionalnego PKB mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne
za 2019 r. będą dostępne w październiku 2021 r.

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne
na podstawie danych GUS”.
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Zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016) obowiązującą od 1 stycznia
2018 r. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2066&from=PL.
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Urząd Statystyczny w Białymstoku
Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk
Tel: 85 749 77 15

Rozpowszechnianie:
Informatorium Statystyczne
Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88

Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych

bialystok.stat.gov.pl

Tel: 85 749 77 50
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Powiązane opracowania
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 r.

Temat dostępny w bazach danych
Bank Danych Lokalnych – Rachunki regionalne

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku
Rachunki regionalne
Produkt krajowy brutto
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