
 
 

INFORMACJE SYGNALNE 

30.01.2018 r. Produkt krajowy brutto w 2017 r. - szacunek wstępny  

 
Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto 
(PKB) w 2017 roku był realnie wyższy o 4,6% w 
porównaniu z 2016 r., wobec 2,9% w 2016 (w cenach 
stałych roku poprzedniego). 

 

 

 Produkt krajowy brutto w 2017 r. 

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2017 r. wzrosła o  4,3% w porównaniu 
z 2016 r., wobec wzrostu o 2,8% w 2016 r. 

Wartość dodana brutto w przemyśle w 2017 r. wzrosła o 6,2% w porównaniu z 2016 r., wobec 
wzrostu o 3,6% w 2016 r.  
Wartość dodana brutto w budownictwie w 2017 r. w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła 
o 11,5%, wobec spadku o 7,2% w 2016 r. 
Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrosła o 6,1%, wobec wzrostu o 4,6% w 2016 r. 
Wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej w 2017 r. w porównaniu 
z rokiem poprzednim wzrosła o 10,9%, wobec wzrostu o 3,7% w 2016 r. 

W 2017 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7% przy wzroście PKB o 4,6%. W 2016 r. popyt kra-
jowy wzrósł o 2,2%  przy wzroście PKB o 2,9%. 

Spożycie ogółem w 2017 r. przekroczyło poziom z 2016 r. o 4,2%, w tym spożycie w sektorze 
gospodarstw domowych o 4,8% (w 2016 r. odpowiednio wzrost: o 3,4% oraz o 3,9%). 

Akumulacja brutto w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła realnie o 6,4%, 
w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,4% (w 2016 r. zanotowano spadki odpo-
wiednio o 1,9%, oraz o 7,9%). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów 
brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2017 r. wyniosła 
18,0%, wobec 18,1% w 2016 r.  

Wykres 1 Dynamika realna produktu krajowego brutto  
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100, ceny stałe roku poprzedniego). 

 

 

Szybsze tempo wzrostu niż 
przeciętnie w gospodarce na-
rodowej zanotowano w klu-
czowych segmentach  
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Popyt krajowy zwiększył się w 
zbliżonej skali jak PKB 
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Tablica 1. Dynamika realna produktu krajowego brutto w latach 2014-2017  

(ceny stałe roku poprzedniego) 

 

Tablica 2. Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.) 
w latach 2014-2017 (ceny stałe roku poprzedniego)  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2014 2015 2016 2017 

SPOŻYCIE OGÓŁEM 

w tym: 
102,8 

 
102,8 

 
103,4 

 
104,2 

 

Spożycie w sektorze  
gospodarstw domowych 102,6 103,0 103,9 104,8 

AKUMULACJA BRUTTO  

w tym: 
112,8 

 
104,9 

 
98,1 

 
106,4 

 

Nakłady brutto na środki trwałe  110,0 106,1 92,1 105,4 

POPYT KRAJOWY 104,7 103,3 102,2 104,7 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 103,3 103,8 102,9 104,6 

w tym: 

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO  

 

103,3 

 

103,7 

 

102,8 

 

104,3 

w tym: 

Przemysł  

 

104,5 

 

103,8 

 

103,6 

 

106,2 

Budownictwo 109,0 106,4 92,8 111,5 

Handel; naprawa pojazdów  
samochodowych 98,9 103,3 104,6 106,1 

Transport i gospodarka  
magazynowa  100,0 99,3 103,7 110,9 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2014 2015 2016 2017 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 3,3 3,8 2,9 4,6 

POPYT KRAJOWY 4,7 3,2 2,2 4,5 

SPOŻYCIE OGÓŁEM  

w tym: 
2,2 2,2 2,6 3,3 

Spożycie w sektorze  
gospodarstw domowych 1,5 1,8 2,3 2,8 

AKUMULACJA BRUTTO 

w tym: 

Nakłady brutto na środki trwałe 

2,5 

 
1,9 

1,0 

 
1,2 

-0,4 

 
-1,6 

1,2 

 
1,0 

SALDO OBROTÓW Z ZAGRANICĄ -1,4 0,6 0,7 0,1 

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO 2,9 3,2 2,6 3,8 
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Powiązane opracowania 

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2015-
2016 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa baza wiedzy Rachunki Narodowe 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkt krajowy brutto 

Wartość dodana brutto 

Akumulacja 
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