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Warszawa, 16.04.2014 r. 

Notatka informacyjna 

 

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego  

w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2012-2013. 
 

Zgodnie z zapowiedzią przekazaną w „Informacji Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 

skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012-2013” z dnia 4 kwietnia 2014 r., 

GUS publikuje zaktualizowane rachunki kwartalne PKB za te lata.  

Przyjęte do szacunku PKB informacje o wynikach sektora instytucji rządowych i samorządowych za 

lata 2012 i 2013 są spójne z danymi wykorzystanymi przy opracowywaniu notyfikacji fiskalnej za 2013 r., 

publikowanej równolegle z niniejszą notatką informacyjną. 

 

PKB wyrównany sezonowo; ceny stałe przy roku odniesienia 2005 

2011 2012 2013 

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 

zmiana (%) do poprzedniego kwartału 

+1,2 +1,4 +0,8 +1,1 +0,4 0,0 +0,2 +0,2 +0,4 +0,6 +0,7 +0,5 

zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego 

+4,5 +4,8 +4,3 +4,5 +3,7 +2,3 +1,6 +0,7 +0,7 +1,3 +1,8 +2,2 

 

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego 

2011 2012 2013 

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 

zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego 

+4,5 +4,3 +4,4 +4,9 +3,7 +2,5 +1,4 +0,7 +0,4 +0,8 +2,0 +2,7 

 

 Obecnie trwają prace nad weryfikacją niefinansowych rachunków kwartalnych wg sektorów 

instytucjonalnych za lata 2012-2013. Zostaną one opublikowane do końca maja 2014 roku. Taka procedura 
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stosowana jest od początku opracowywania przez GUS kwartalnych niefinansowych rachunków  

wg sektorów instytucjonalnych, zgodnie z którą weryfikacja w układzie sektorowym następuje po 

oficjalnym zatwierdzeniu przez Eurostat wyników marcowej notyfikacji deficytu i długu sektora instytucji 

rządowych i samorządowych. 
 

 

W załączonych tablicach 1 i 2 przedstawiono wskaźniki dynamiki realnej przy podstawach odpowiednio: 

kwartał poprzedni = 100 oraz analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100, w cenach stałych przy roku 

odniesienia 2005, dla szeregów czasowych PKB i wybranych zmiennych, dla danych surowych wyrównanych 

sezonowo i trendu. Tablice 3 i 4 zawierają szczegółowe dane liczbowe dla szeregów czasowych PKB i jego 

zmiennych w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki realnej (przy podstawie analogiczny okres roku 

poprzedniego = 100, w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). Tablica 5 zawiera wskaźniki 

skali wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB. 


