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NOTATKA INFORMACYJNA 

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto 
w regionie podlaskim w 2020 r. 

07.10.2022 r. 

 3,2% 
Wzrost wartości PKB w porównaniu 
z 2019 r. (w cenach bieżących) 

  
Wartość produktu krajowego brutto (PKB) 
w regionie podlaskim w 2020 r., w porównaniu 
z rokiem poprzednim, wzrosła (w cenach 
bieżących) o 3,2%, a wartość dodana brutto – 
o 3,4%.  

 
Produkt krajowy brutto 

W 2020 r. wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w regionie podlaskim 
wyniosła 52484 mln zł (w cenach bieżących) i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła 
się o 3,2% (w kraju wzrosła o 2,0%). Najwyższy wzrost PKB odnotowano w regionie łódzkim 
(o 4,5%), zaś jego spadek zaobserwowano w regionach śląskim (o 1,5%) i podkarpackim 
(o 0,6%). 

W regionie podlaskim 
zanotowano wyższy niż 
średnio w kraju wzrost PKB 
w porównaniu z poprzednim 
rokiem  

 
Podobnie jak przed rokiem, produkt krajowy brutto regionu podlaskiego stanowił 2,2% jego 
wartości ogólnokrajowej. W omawianym roku największy udział w tworzeniu PKB w Polsce 
miał region warszawski stołeczny (17,8%), a najmniejszy – region opolski (2,0%). 

W 2020 r. wartość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w regionie pod-
laskim ukształtowała się na poziomie 44608 zł (73,1% średniej krajowej). W porównaniu 
z 2019 r. wzrosła o 3,4% (w cenach bieżących). Najwyższą w kraju wartość PKB na 1 miesz-
kańca stwierdzono w regionie warszawskim stołecznym – 134772 zł., natomiast najniższą od-
notowano w regionie lubelskim – 41383 zł. 

Wartość PKB w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca w regionie 
podlaskim stanowiła 73,1% 
średniej krajowej 

Wartość dodana brutto 

Wartość dodana brutto w regionie podlaskim w 2020 r. osiągnęła 46233 mln zł (w cenach bie-
żących) i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się o 3,4% (w kraju wzrosła o 2,2%).  

Wykres 1. Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności w 2020 r. (ceny 
bieżące) 

W regionie podlaskim 
zanotowano znacznie wyższy 
niż średnio w kraju udział 
rolnictwa, leśnictwa, 
łowiectwa i rybactwa 
w generowaniu wartości 
dodanej brutto  
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Dane z rachunków regionalnych zawarte w niniejszym opracowaniu zostały zrewidowane 
w stosunku do opublikowanych w dniu 31 grudnia 2021 r. i zbilansowane z rocznymi rachun-
kami narodowymi, opublikowanymi w opracowaniu „Rachunki narodowe według sektorów 
i podsektorów instytucjonalnych w latach 2017–2020”. Będą one przedmiotem dalszej rewizji, 
zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Pełny zakres 
danych za 2020 rok będzie dostępny w listopadzie br. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
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 

 bialystok.stat.gov.pl 

@Bialystok_STAT 

@UrzadStatystycznywBialymstoku  

Powiązane opracowania 

Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w latach 2017–2019 

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2017–2020 

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 r.  

Zeszyt metodologiczny Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym  

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych -> Rachunki Regionalne 

Dziedzinowa Baza Wiedzy -> Rachunki Narodowe 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku  

Produkt krajowy brutto 

Rachunki regionalne 

Wartość dodana brutto 
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