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Produkt krajowy brutto w 2016 r.    
Szacunek wstępny  

 
Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. był realnie wyższy 
o 2,8% w porównaniu z 2015 r., wobec 3,9% w 2015 (w cenach stałych roku 
poprzedniego).  

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. wzrosła o 2,7%  
w porównaniu z 2015 r., wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r. 

Wartość dodana brutto w przemyśle w 2016 r. wzrosła o 3,5% w porównaniu z 2015 r., 
wobec wzrostu o 6,5% w 2015 r. 

Wartość dodana brutto w budownictwie w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015 spadła 
o 11,9%, wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r. 

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2016 r. w porównaniu z rokiem 
poprzednim wzrosła o 5,4%, wobec wzrostu o 3,7% w 2015 r. 

Wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej w 2016 r.  
w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 6,4%, wobec spadku o 3,4% w 2015 r. 

W 2016 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8% przy wzroście PKB również o 2,8%. W 
2015 r. popyt krajowy wzrósł o 3,4%  przy wzroście PKB o 3,9%. 

Spożycie ogółem w 2016 r. przekroczyło poziom z 2015 r. o 3,6%, w tym spożycie  
w sektorze gospodarstw domowych o 3,6% (w 2015 r. odpowiednio wzrost: o 3,0% 
oraz o 3,2%). 

Akumulacja brutto w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim spadła realnie  
o 0,3%, w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o  5,5% (w 2015 r. zanotowano 
odpowiednio wzrost o 4,9%, oraz o 6,1%). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej 
(relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto  
w cenach bieżących) w 2016 r. wyniosła 18,5%, wobec 20,1% w 2015 r. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Departament Rachunków Narodowych 
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Tel: 22 608 3832 

 
 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Dawidziuk 

Tel: 22 608 3475, 22 608 3009 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 
Więcej na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/ 
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