
  

  
 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
Departament Rachunków Narodowych 

 

Warszawa,  14.05.2013 r. 

Informacje bieżące – szybki szacunek WYNIKI WSTĘPNE 

 
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2013 r. 

(opracowanie eksperymentalne) 

Dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną 
w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego 
szacunku PKB za I kwartał 2013 r., który zostanie opublikowany w dniu 29.05.2013 r. 

W I kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku 

odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy 

niż przed rokiem o 0,4%. 

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) 

wzrósł realnie o 0,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.  

 
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. 

zmiana (%) do poprzedniego kwartału 

+1,3 +1,4 +0,8 +1,0 +0,3 +0,1 +0,3 0,0 +0,1 

zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego 

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

 
 
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. 

zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego 

+4,5 +4,3 +4,4 +4,9 +3,5 +2,3 +1,3 +0,7 +0,4 
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Szybkie szacunki kwartalne produktu krajowego brutto 
Notatka informacyjna GUS 

 

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  odbiorców  informacji  statystycznych  Główny  Urząd 

Statystyczny rozpoczyna publikację tzw. szybkich szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto 

(PKB), ogłaszanych 45 dni po zakończeniu kwartału. Szybkie szacunki, przygotowywane na podstawie 

ograniczonego  zestawu  informacji dostępnych bezpośrednio po  zakończeniu badanego okresu, nie 

zastępują publikowanych nadal w  terminie 61 dni po  kwartale wstępnych  szacunków  kwartalnych 

PKB i jego składowych, lecz stanowią ich uzupełnienie. 

Szybkie  szacunki  kwartalne  PKB  stanowią  integralną  część  rachunków  narodowych  i 

zestawiane są zgodnie z obowiązującym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej standardem 

metodologicznym i rachunkowym, tj. Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych 

(ESA’95), wprowadzonym w życie rozporządzeniem Rady nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. oraz 

innymi uzupełniającymi aktami prawnymi. 

Metody obliczania szybkich szacunków kwartalnych PKB przygotowane zostały przez zespół 

specjalistów Departamentu Rachunków Narodowych GUS oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,  

w ramach prac metodologicznych GUS.   Podstawową metodą jest metoda bezpośrednia (stosowana 

w rachunkach kwartalnych publikowanych 61 dni po kwartale), z wykorzystaniem dostępnych źródeł 

danych. Jako narzędzie uzupełniające stosuje się metodę ekonometryczną.  

Szybkie  szacunki  kwartalne  PKB  obecnie  przygotowuje  się  jedynie  od  strony  tworzenia  produktu 

krajowego brutto. 

Przyjęta  metoda  bezpośrednia  zasadniczo  nie  odbiega  od  stosowanej  w standardowym 

opracowaniu  kwartalnego  PKB.  Różnica  polega  jedynie  na  tym,  że  szacunki  standardowe 

dokonywane  są  z poziomu  rodzajów działalności, według  klasyfikacji  PKD  2007, natomiast  szybkie 

szacunki  ‐  z  poziomu  sektorów  instytucjonalnych1.  Przyjęcie  takiego  sposobu  agregacji  jest 

uwarunkowane ograniczoną dostępnością  (w  tak krótkim czasie)  źródeł danych dla poszczególnych 

sekcji PKD.  

Główne  źródła  danych  wykorzystywane  do  szybkich  szacunków  PKB  metodą  bezpośrednią 

obejmują  wyniki  badań  statystycznych  GUS,  NBP  i  dane  administracyjne  innych  instytucji,  w 

szczególności: 

                                                            
1 Sektory: przedsiębiorstw niefinansowych,  instytucji finansowych  i ubezpieczeniowych,  instytucji rządowych  i 
samorządowych, gospodarstw domowych oraz  instytucji niekomercyjnych działających na  rzecz gospodarstw 
domowych.  Informacja  o  sektorach  instytucjonalnych  dostępna  jest w  publikacji Departamentu  Rachunków 
Narodowych  „Rachunki  narodowe  według  sektorów  i  podsektorów  instytucjonalnych  2007‐2010”  ‐ 
www.stat.gov.pl  
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 kwartalne sprawozdania o przychodach, kosztach  i wyniku finansowym oraz o nakładach na 

środki trwałe w przedsiębiorstwach niefinansowych (F‐01/I‐01); 

 miesięczny meldunek o działalności gospodarczej (DG‐1); 

 dane z Bazy Jednostek Statystycznych (BJS); 

 dane ze sprawozdawczości Komisji Nadzoru Finansowego; 

 wybrane dane ze sprawozdawczości Ministerstwa Finansów. 

Z  kolei metoda  ekonometryczna  pełni  rolę  pomocniczą w  opracowywaniu  szybkiego  szacunku 

PKB  i  jest  stosowana  w  celu  uzupełnienia  brakujących  informacji  oraz  porównania  z  wynikami 

otrzymanymi z zastosowaniem metody bezpośredniej.  

 

Wyniki  szybkich  szacunków  kwartalnych  PKB  prezentuje  się  w  formie  dynamiki  realnej 

wyrażonej w cenach stałych  średniorocznych  roku poprzedniego, niewyrównanej sezonowo oraz w 

cenach stałych przy roku odniesienia 2005, wyrównanej sezonowo.  

  Wyniki szybkich szacunków PKB będą przedmiotem dalszych rewizji zgodnie z polityką rewizji 

stosowaną  w  kwartalnych  rachunkach  narodowych  w  momencie  opracowania  i  opublikowania 

wstępnego szacunku PKB (61 dni po zakończeniu kwartału), danych rocznych oraz z tytułu wdrażania 

zmian metodologicznych. 

  Szybkie  szacunki  kwartalne  PKB w  2013  r. mają  charakter  opracowań  eksperymentalnych. 

Zakłada się, że od 2014 r. badania szybkich szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto wejdą 

do  standardowej  praktyki  statystycznej  poprzez  odpowiednie  zapisy  do  Programu  Badań 

Statystycznych Statystyki Publicznej.  

Kontynuowane będą prace metodologiczne mające na  celu przygotowanie metod  szybkich 

szacunków  kwartalnych  PKB od  strony  rozdysponowania  –  zgodnie  z planami  Komisji  Europejskiej 

(Eurostat)  zmierzającymi,  w  perspektywie  krótkookresowej,  do  publikowania  na  poziomie  Unii 

Europejskiej,  w    terminie  45  dni  po  kwartale,  nie  tylko    zmiany  realnej  PKB,  ale  również  zmian 

realnych dla wybranych składowych tej kategorii.       


