
 Informacja Głównego Urzędu Statystycznego 

w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata  

2013-2014 

  Równolegle z „Komunikatem dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych  

i samorządowych w 2014 r.” Główny Urząd Statystyczny publikuje zweryfikowany szacunek produktu 

krajowego brutto (roczny i kwartalny) za lata 2013 – 2014. 

 Prezentowane dane dotyczące produktu krajowego brutto i jego elementów zostały zrewidowane  

w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu: 

1. dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2013 rok, 

2. uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2014, dotyczących 

finansów przedsiębiorstw, sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych  

o handlu zagranicznym w zakresie towarów i usług, a także innych, głównie ze źródeł 

administracyjnych. 

W rezultacie nastąpiły zmiany w poziomach absolutnych oraz w dynamice realnej PKB 

 i w niektórych jego elementach składowych. 

PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010  

2012 2013 2014 

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 

+0,1 0,0 +0,1 +0,1 +0,3 +0,8 +0,9 +0,7 +1,1 +0,6 +0,9 +0,7 

zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego 

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

PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego 

2012 2013 2014 

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 

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

 

Uwaga: Dane opracowano zgodnie z obowiązującym w rachunkach narodowych Europejskim Systemem Rachunków 

Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010), wprowadzonym Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku.  

Szerzej na temat metodologii ESA2010: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-

rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/wdrozenie-esa2010-do-rachunkow-narodowych-zmiany-

metodologiczne-oraz-ich-wplyw-na-glowne-agregaty-makroekonomiczne,8,1.html 
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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 2010, dla szeregów czasowych PKB i wybranych 
zmiennych, dla danych surowych, wyrównanych sezonowo i trendu. 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) zawierają tablice 3 i 4. Tablica 5 zawiera 
wskaźniki skali wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB.  
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