
 1

 

URZĄD  STATYSTYCZNY  W  WARSZAWIE 
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa 

Notatka informacyjna Data opracowania 27.04.2015 r. 

Kontakt: e-mail:sekretariatUSWAW@stat.gov.pl 
tel. 22 464 23 15; faks 22 846 76 67 

Internet: warszawa.stat.gov.pl 

WSTĘPNY  SZACUNEK  PRODUKTU  KRAJOWEGO  BRUTTO   
W  WOJEWÓDZTWIE  MAZOWIECKIM  W  2013  R. 

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła. 

Prezentowane dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach 
narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2013 r. zostaną opublikowane w październiku 2015 r. 

Dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”, wprowadzonego Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodo-
wych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.). 

Przyjęte metody regionalizacji zasadniczo nie odbiegają od stosowanych w opracowaniu danych ostatecznych dotyczących 
produktu krajowego brutto i jego elementów w ujęciu regionalnym. Różnice wynikają z zastosowania we wstępnych szacunkach 
uproszczeń metodologicznych, uwarunkowanych ograniczoną dostępnością źródeł danych dla niektórych grup podmiotów 
gospodarki narodowej. Wykaz źródeł danych wykorzystanych w obliczeniach Czytelnik znajdzie w notatce informacyjnej 
„Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2012 r. (opracowanie eksperymentalne)”, opublikowanej 
na stronie internetowej http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/wstepne-szacunki-produktu-
krajowego-brutto-wedlug-wojewodztw-w-2012-r-opracowanie-eksperymentalne,4,1.html 

*      * 
* 

Województwo mazowieckie to region, w którym jest wytwarzana największa część produktu krajowego 

brutto (PKB), obrazującego końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. We-

dług wstępnych danych w 2013 r. udział województwa mazowieckiego w generowaniu PKB wyniósł 21,9% 

i był ponad 10-krotnie większy niż województwa o najmniejszym udziale (opolskie). W porównaniu z 2012 r. 

udział ten nie zmienił się, przy czym zwiększenie udziału odnotowano tylko w trzech województwach (wiel-

kopolskim – o 0,2 p. proc. oraz kujawsko-pomorskim i podlaskim – po 0,1 p. proc.).  

 

Udział województw w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2013 r. (ceny bieżące) 

 
 

Wartość PKB wytworzonego w województwie mazowieckim w 2013 r. wyniosła 364513 mln zł i w po-

równaniu z rokiem poprzednim była (w cenach bieżących) wyższa o 3,2%. Był to wzrost wyższy od przecięt-

nego w kraju o 0,3 p. proc.; największy wzrost miał miejsce w województwie wielkopolskim – o 4,8%.  
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Wzrost produktu krajowego brutto według województw w 2013 r. (ceny bieżące) 

 
 

W 2013 r. produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca (PKB per capita) wyniósł w woje-

wództwie mazowieckim 68682 zł i był o 2,9% wyższy niż rok wcześniej. Województwo mazowieckie od lat 

osiąga najwyższy w Polsce poziom omawianego wskaźnika – w 2013 r. przewyższył on średnią krajową  

o 59,1% (o 25514 zł); w 2012 r. był większy o 59,2%. Oprócz mazowieckiego, jeszcze tylko trzy wojewódz-

twa przekroczyły średnią krajową, ale w znacznie mniejszym stopniu. PKB per capita odnotowany w naszym 

województwie był ponad 2 razy wyższy niż w województwie o najniższym poziomie tego miernika (lubelskie 

– 30477 zł).  
 

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według województw (ceny bieżące) 

 
 
 
 
 
 

Opracowanie: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, tel. 48 362 21 01 w. 351 
                     e-mail: i.cieciora@stat.gov.pl 

 

 


