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PRODUKT  KRAJOWY  BRUTTO  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  2008 R. 
 
 
W  2008  r.  wartość  produktu  krajowego  brutto  w  Polsce  wyniosła  1275432 mln  zł  i  w  porównaniu 

z poprzednim  rokiem  zwiększyła  się  o  8,4%  –  licząc w  cenach  bieżących,  a  o  5,1%  – w  cenach  stałych. 
W województwie wielkopolskim wypracowano PKB w kwocie 118471 mln zł, tj. wyższej, odpowiednio: o 8,6% 
i o 3,6%. W stosunku do roku 2005 wartość PKB w Wielkopolsce zwiększyła się o 13,5% (w cenach stałych), przy 
średnim wzroście w kraju o 19,2%.  

Charakterystyczną cechą polskiej gospodarki jest silna koncentracja generowania produktu krajowego brut‐
to w kilku regionach. Pięć dominujących województw wytwarza łącznie blisko 60% PKB. Od lat zdecydowanie 
przoduje pod tym względem województwo mazowieckie; w 2008 r. wygenerowano tu 21,5% PKB (w porów‐
naniu z 2007 r. spadek udziału o 0,2 pkt.). Drugie miejsce – z udziałem 13,2% (wzrost o 0,2 pkt.) – zajmuje wo‐
jewództwo śląskie. Wielkopolska wytwarzająca 9,3% krajowej wielkości PKB utrzymuje miejsce 3. przed woje‐
wództwami dolnośląskim (8,1%; spadek o 0,1 pkt.) i małopolskim (7,4%, tak jak w 2007 r.) plasującymi się na 
miejscach 4. i 5. 

 
 

UDZIAŁ  REGIONÓW  I  WOJEWÓDZTW  W  TWORZENIU  PRODUKTU  KRAJOWEGO  BRUTTO   
W  2008 R. 
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Jednym z podstawowych mierników, określających rozwój społeczno‐ekonomiczny  regionu,  jest wielkość 
produktu krajowego brutto przeliczona na 1 mieszkańca. W 2008 r. przeciętny poziom tego wskaźnika dla kraju 
wyniósł 33462 zł, tj.  – licząc w cenach stałych – o 5,1% więcej niż przed rokiem i o 19,3% więcej niż w 2005 r. 
W województwie wielkopolskim wartość PKB na 1 mieszkańca w ujęciu realnym zwiększyła się, odpowiednio: 
o 3,4% i o 12,8% i wyniosła 34934 zł. Podobnie jak w poprzednich latach, Wielkopolska była jednym z 4 woje‐
wództw (obok mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego), gdzie wskaźnik przekraczał poziom średniej ogólno‐
polskiej (o 4,4%). 

 

 
PRODUKT  KRAJOWY  BRUTTO  NA  1  MIESZKAŃCA  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2008 R. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt krajowy brutto, który opisuje wyniki działalności gospodarczej wszystkich podmiotów gospodarki 
narodowej, równa się sumie wartości dodanej brutto (WDB) wytworzonej przez wszystkie jednostki instytu‐
cjonalne  (wycenionej  w  cenach  bazowych),  skorygowanej  na  poziomie  gospodarki  narodowej  ogółem 
o podatki od produktów i dotacje do nich.  

W 2008 r. w skali całego kraju wytworzono wartość dodaną brutto w kwocie 1116476 mln zł. Województwo 
wielkopolskie od lat odgrywa istotną rolę w generowaniu tej kategorii. W roku 2008 wytworzono tu wartość 
dodaną brutto w kwocie 103706 mln zł, która stanowiła 9,3% wielkości krajowej.  

Województwo wielkopolskie zajmuje wysoką pozycję również w procesie tworzenia wartości dodanej brut‐
to rozpatrywanej oddzielnie dla poszczególnych grup rodzajów działalności1.  

Największą  część wartości dodanej brutto generują  jednostki prowadzące działalność w  zakresie handlu 
i napraw, hoteli  i restauracji oraz transportu, gospodarki magazynowej  i  łączności, a także  jednostki przemy‐
słowe. Najmniejszy pozostaje natomiast udział jednostek związanych z rolnictwem.  

 
 

                                                 
1 Dane z rachunków regionalnych według rodzajów działalności prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004. 
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WARTOŚĆ  DODANA  BRUTTO  WEDŁUG  RODZAJÓW  DZIAŁALNOŚCI  I  WOJEWÓDZTW   

W  2008 R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2008 r. jednostki z sekcji: „Handel i naprawy”, „Hotele i restauracje” oraz „Transport, gospodarka maga‐
zynowa i łączność” wytworzyły 26,9% krajowej WDB (27,1% w 2007 r.). Znaczenie tych sekcji jest istotne we 
wszystkich  województwach,  ale  największy  udział mają  w  województwach: mazowieckim  (29,8%;  30,2% 
w 2007 r.), zachodniopomorskim (29,5% WDB województwa; 29,7% w 2007 r.), małopolskim (27,8%; 27,3% 
w 2007  r.),  pomorskim  (27,7%;  27,6%  w  2007  r.)  i  kujawsko‐pomorskim  (27,7%;  27,3%  w  2007  r.). 
W Wielkopolsce  z  wymienionych  sekcji  pochodziło  26,8%  wojewódzkiej WDB,  czyli  o  0,2  pkt. mniej  niż 
w 2007 r., natomiast  udział województwa wielkopolskiego w  tworzeniu  krajowej WDB  tej  grupy  rodzajów 
działalności wyniósł 9,2%, podobnie jak w poprzednim roku, co lokowało Wielkopolskę na 3. miejscu w kraju 
po województwach mazowieckim (23,8%) i śląskim (12,1%). 

Drugie miejsce pod względem udziału w tworzeniu krajowej WDB w Polsce zajmują jednostki przemysłowe. 
W 2008 r. wygenerowały one średnio 23,9% WDB (24,3% przed rokiem). Przemysł dominował w 8 wojewódz‐
twach, a największy udział miał w województwach: śląskim (33,1% WDB województwa; 32,4% w 2007 r.), dol‐
nośląskim (31,2%; 32,9% w 2007r.) i opolskim (30,7%; 29,2% w 2007 r.). W Wielkopolsce znaczenie przemysłu 
jest mniejsze niż w wymienionych województwach, ale większe niż przeciętnie w kraju. W 2008 r. wielkopolskie 
jednostki przemysłowe wygenerowały 27,0% wojewódzkiej WDB (o 0,1 pkt. mniej niż przed rokiem), a udział 
Wielkopolski w tworzeniu WDB przemysłu w skali kraju sięgał 10,5% (10,3% w 2007 r.), co dawało 4. pozycję po 
województwach: śląskim (18,2%), mazowieckim (13,5%) i dolnośląskim (10,6%).  

W 2008 r. 19,6% krajowej WDB wypracowały jednostki zajmujące się pośrednictwem finansowym oraz ob‐
sługą nieruchomości i firm. W porównaniu z poprzednim rokiem znaczenie tych sekcji wzrosło o 0,4 pkt. Udział 
większy  niż  przeciętnie  w  kraju  pośrednictwo  finansowe  oraz  obsługa  nieruchomości  i  firm  miały 
w województwach mazowieckim  (28,7% WDB województwa; 28,2% w 2007 r.)  i pomorskim  (19,9%; 19,7% 
w 2007 r.). W Wielkopolsce jednostki tych sekcji wytworzyły 16,1% WDB województwa (15,7% w poprzednim 
roku). W skali kraju udział województwa wielkopolskiego wynosił 7,6% (podobnie jak w 2007 r.) , co stanowiło 
4. wielkość po województwach: mazowieckim (31,5%), śląskim (12,1%) i dolnośląskim (7,7%). 
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WARTOŚĆ  DODANA  BRUTTO  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM   
WEDŁUG  RODZAJÓW  DZIAŁALNOŚCI  

Zmiany udziałów w latach 2005-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Na poziomie 18,8% w tworzeniu krajowej WDB w 2008 r. kształtował się udział  jednostek prowadzących 

„pozostałą” działalność usługową, tj. działalność obejmującą sekcje: „Administracja publiczna i obrona naro‐
dowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne”, „Edukacja”, „Ochrona 
zdrowia  i pomoc  społeczna”,  „Działalność usługowa  komunalna,  społeczna  i  indywidualna, pozostała” oraz 
„Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników” (18,5% w 2007 r.). Największe znaczenie w generowa‐
niu WDB sekcje  te odgrywały w województwach:  lubelskim  (24,0% WDB województwa; 24,1% w 2007  r.), 
podlaskim  (23,7%;  23,2% w  200  r.), warmińsko‐mazurskim  (23,0%;  22,8% w  2007  r.)  oraz  podkarpackim 
(22,5%; 22,8%, w 2007 r.). W Wielkopolsce jednostki prowadzące pozostałą działalność usługową wytworzyły 
17,0% wojewódzkiej WDB, tj. o 0,3 pkt. więcej niż przed rokiem. Udział województwa wielkopolskiego w two‐
rzeniu krajowej WDB pozostałej działalności usługowej wynosił 8,4% (8,3% w 2007 r.). Więcej generowały tylko 
województwa mazowieckie (19,6%) i śląskie (11,2%). 

Jednostki sekcji „Budownictwo” w 2008 r. wytworzyły 7,0% krajowej WDB (6,5% w 2007 r.). Największe 
znaczenie  jednostki  budowlane  miały  w  generowaniu  WDB  województwa  małopolskiego  (8,3%;  7,5% 
w 2007 r.). W Wielkopolsce udział tej sekcji kształtował się na poziomie 8,1%, tj. o 1 punkt procentowy wyżej 
niż w 2007 r. W skali kraju województwo wielkopolskie wygenerowała 10,7% WDB budownictwa, o 0,6 pkt. 
więcej niż w 2007 r., także pod tym względem utrzymując 3. lokatę po województwach mazowieckim (17,5%) 
i śląskim (13,0%). 

Relatywnie najmniejsze znaczenie w tworzeniu WDB mają jednostki sektora rolniczego, czyli sekcji „Rolnic‐
two, łowiectwo i leśnictwo” oraz „Rybactwo”. W 2008 r. wygenerowały one 3,7% krajowej WDB (4,3% przed 
rokiem). W 8 województwach udział był większy niż przeciętnie w kraju, a największe znaczenie jednostki rolni‐
cze odgrywały w tworzeniu WDB województwa podlaskiego (9,6%; 10,7% w 2007 r.). Udział rolnictwa w gene‐
rowaniu WDB Wielkopolski w ciągu roku zmniejszył się o 1,4 pkt.  i wyniósł 5,1%. W skali całego kraju woje‐
wództwo wielkopolskie wypracowało 12,9% WDB sektora rolniczego. Więcej wygenerowało tylko wojewódz‐
two mazowieckie (20,9%). 

Dokonując przeliczenia wartości dodanej brutto na 1 pracującego w gospodarce narodowej, określa się po‐
ziom wydajności pracy. W 2008 r. wskaźnik ten wyniósł dla Polski 78778 zł i był o 4,3% wyższy od uzyskanego 
w 2007 r. Wydajność lepszą od średniej krajowej zanotowało 5 województw: mazowieckie, dolnośląskie, ślą‐
skie, pomorskie i zachodniopomorskie. W Wielkopolsce wartość dodana brutto przeliczona na 1 pracującego 
w 2008 r. wyniosła 75559 zł, tj. o 4,5% więcej niż przed rokiem, jednak była o 4,1% mniejsza niż przeciętnie 
w kraju. Poziom krajowy przekraczały w województwie wielkopolskim wskaźniki wydajności pracy w rolnictwie 
(o 39,9% wyżej niż przeciętnie w kraju) i budownictwie (o 3,0% wyżej).  
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WARTOŚĆ  DODANA  BRUTTO  NA  1  PRACUJĄCEGO  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  
WEDŁUG  RODZAJÓW  DZIAŁALNOŚCI  W  2008 R.  
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W tworzeniu wartości dodanej brutto w ujęciu sektorów instytucjonalnych dominującą rolę odgrywa sek‐

tor przedsiębiorstw. W 2008 r. z tego sektora pochodziło 48,0% ogólnej kwoty WDB w kraju (47,6% w 2007 r.) 
i 49,5% w województwie wielkopolskim (48,4% przed rokiem). Udział Wielkopolski w krajowej WDB sektora 
przedsiębiorstw wyniósł 9,6% (9,4% w 2007 r.). Udział sektora instytucji rządowych i samorządowych w two‐
rzeniu krajowej wartości dodanej brutto w 2008 r. wyniósł średnio 14,5% (wzrost o 0,2 pkt.). W województwie 
wielkopolskim znaczenie  tego sektora było mniejsze niż przeciętnie w Polsce  (w 2008 r. kształtowało się na 
poziomie 13,1%, tj. o 0,1 pkt. wyżej niż w 2007 r.), ale udział Wielkopolski w generowaniu WDB sektora instytu‐
cji rządowych i samorządowych był stosunkowo duży i wyniósł 8,4% (8,5% w 2007 r.). 

 
 

UDZIAŁ  WOJEWÓDZTW  W  TWORZENIU  WARTOŚCI  DODANEJ  BRUTTO  SEKTORA 
PRZEDSIĘBIORSTW  I  SEKTORA  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  W  2008 R. 
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Sektor  gospodarstw  domowych,  który  tworzą  osoby  fizyczne  pracujące  na  własny  rachunek 
(w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i poza nim z liczbą pracujących do 9) oraz osoby fizyczne uzy‐
skujące  dochody  z  pracy  najemnej  i  niezarobkowych  źródeł,  w  2008  r.  wytworzył  31,1% WDB  w  kraju 
(o 0,5 pkt. mniej niż w 2007 r.) i 32,7% WDB w Wielkopolsce (o 1,2 pkt. mniej niż przed rokiem). Udział woje‐
wództwa wielkopolskiego w tworzeniu WDB całego sektora gospodarstw domowych wyniósł 9,8% i w ciągu 
roku zmniejszył się o 0,1 pkt.  

 

Wartość dodana brutto, która mierzy wartość nowo wytworzoną w wyniku działalności produkcyjnej jedno‐
stek instytucjonalnych, w rachunku produkcji stanowi pozycję bilansującą i jest obliczana jako różnica między 
produkcją globalną a zużyciem pośrednim. Produkcja globalna wyceniana jest w cenach bazowych lub według 
kosztów produkcji, zużycie pośrednie w cenach nabycia, a wartość dodana brutto wyrażona  jest w cenach 
bazowych. 

W 2008 r. produkcja globalna (określona jako wartość wyrobów i usług wytworzonych przez wszystkie kra‐
jowe  jednostki  instytucjonalne)  zamknęła  się kwotą 2670006 mln  zł  i w porównaniu  z poprzednim  rokiem 
zwiększyła  się o 8,5%. Wartość produkcji  globalnej wytworzonej w województwie wielkopolskim wyniosła 
w tym czasie 251346 mln zł, czyli o 8,0% więcej niż przed rokiem. Udział Wielkopolski w wielkości krajowej 
wyniósł 9,4%, tj. o 0,1 pkt. mniej niż w 2007 r.  

Zużycie pośrednie,  czyli wartość wyrobów  i usług  zużytych w procesie produkcji, w 2008  r. wyceniono 
w Polsce  na  1553530 mln  zł,  tj.  o  8,6%  wyżej  niż  przed  rokiem. W Wielkopolsce  jego  kwota  wyniosła 
147640 mln zł, tj. o 7,6% więcej niż w 2007 r.) i stanowiła 9,5% wielkości krajowej (9,6% w 2007 r.). 

W  rachunku  tworzenia dochodów, który przedstawia powstawanie dochodów bezpośrednio  związanych 
z procesem produkcji, wartość dodana brutto występuje po  stronie przychodów, natomiast  rozchodem  są 
koszty związane z zatrudnieniem ponoszone przez producenta  (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia 
społeczne płacone przez pracodawców) oraz podatki od producentów pomniejszone o dotacje dla nich. Pozy‐
cję bilansującą w rachunku tworzenia dochodów stanowi nadwyżka operacyjna brutto. 

W 2008 r. koszty związane z zatrudnieniem w kraju wzrosły średnio o 13,8% w stosunku do poprzedniego 
roku, a ich udział w krajowej WDB zwiększył się o 2 punkty i wyniósł 42,6%. W województwie wielkopolskim 
koszty te stanowiły 41,1% WDB, tj. o 2 punkty więcej niż w 2007 r., a ich wartość zwiększyła się w ciągu roku 
o 14,2%. 

Nadwyżka operacyjna brutto, oznaczająca nadwyżkę  lub deficyt powstałe w wyniku procesu produkcji, 
przed uwzględnieniem dochodów z tytułu własności, w 2008 r. w kraju wyniosła 630833 mln zł i była o 4,7% 
większa niż przed rokiem. W województwie wielkopolskim roczny przyrost wyniósł 5,2%, a nadwyżka opera‐
cyjna zamknęła się tu kwotą 60657 mln zł. Udział Wielkopolski w tworzeniu wielkości krajowej nadwyżki opera‐
cyjnej brutto, podobnie jak w poprzednim roku, ukształtował się na poziomie 9,6%. 

 

Transakcje opisujące przepływy dochodów powstałych w procesie produkcji między sektorami  instytucjo‐
nalnymi obrazują rachunki pierwotnego i wtórnego podziału dochodów2. Na poziomie regionalnym rachunki 
podziału dochodów zestawiane są wyłącznie dla sektora gospodarstw domowych. 

Uzyskana w procesie produkcji i tworzenia dochodów nadwyżka operacyjna brutto w sektorze gospodarstw 
domowych, obok dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, obejmuje również m.in. wartość marży 
handlowej  ze  sprzedaży produktów  żywnościowych na  targowiskach, wartość przychodów  z wynajmu  lub 
dzierżawy, a także wartość usług świadczonych przez osoby zatrudnione do prac domowych, i określana jest 
jako  dochód  mieszany  brutto.  Ta  kategoria  –  powiększona  o  dochody  związane  z  pracą  najemną 
(tj. wynagrodzenia, składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców) oraz do‐
chody z tytułu własności – tworzy dochody pierwotne brutto. 

W  2008  r.  dochody  pierwotne  brutto  gospodarstw  domowych  w  Polsce  wyniosły  833559  mln  zł 
i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się o 8,4%. W województwie wielkopolskim uzyskane docho‐
dy pierwotne były o 8,0% większe niż przed  rokiem  i  zamknęły  się  sumą 77475 mln  zł. W przeliczeniu na 

                                                 
2 Dane za rok 2007 dotyczące nominalnych dochodów w sektorze gospodarstw domowych zostały zmienione w stosunku do publikowanych 
wcześniej. Dokonane zmiany wynikają z weryfikacji danych w rachunkach narodowych, m.in. aktualizacji składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz różnych transferów bieżących. 



1 mieszkańca dało  to kwotę 22845 zł,  tj. o 7,7% większą niż przed  rokiem  i o 4,5% większą niż przeciętnie 
w kraju. Udział województwa wielkopolskiego w tworzeniu dochodów pierwotnych brutto w całym sektorze 
gospodarstw domowych w 2008 r., podobnie jak przed rokiem, wyniósł 9,3% i był mniejszy jedynie od udzia‐
łów województw mazowieckiego (19,7%) i śląskiego (13,2%). W wyniku skorygowania dochodów pierwotnych 
brutto o podatki od dochodów i majątku, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne inne niż 
transfery socjalne w naturze (świadczenia z ubezpieczeń społecznych pieniężne, świadczenia z pomocy spo‐
łecznej pieniężne) oraz  inne  transfery bieżące powstają dochody do dyspozycji brutto. W  sektorze gospo‐
darstw domowych miernik  ten określa materialny poziom  życia  ludności. W 2008 r. dochody do dyspozycji 
brutto w sektorze gospodarstw domowych w Polsce zamknęły się kwotą 803351 mln zł, co w porównaniu 
z rokiem 2007 w cenach bieżących oznacza wzrost o 8,2%, a w ujęciu realnym (w cenach stałych) – o 4,0%. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
kraju  dało  to  średnio  21076  zł 
(wobec  19481  zł  w  2007  r.). 
W województwie wielkopolskim 
dochody  do  dyspozycji  brutto 
w 2008 r. wynosiły 73801 mln zł 
i  w  ciągu  roku  zwiększyły  się 
o 8,5%  w  cenach  bieżących 
i o 3,6%  w  cenach  stałych.  Na 
1 mieszkańca Wielkopolski przy‐
padało 21762 zł (20114 zł przed 
rokiem),  czyli o 3,3% więcej niż 
przeciętnie w  kraju. Wielkopol‐
ska  była  jednym  z  6  woje‐
wództw,  gdzie  wskaźnik  ten 
przekroczył  poziom  średniej 
krajowej.  Obok  Wielkopolski 
były  to  województwa:  mazo‐
wieckie  (o  27,5%  więcej  niż 
przeciętnie  w  Polsce),  śląskie 
(o 12,7%  więcej),  dolnośląskie 
(o 2,9% więcej),  łódzkie  (o 1,4% 
więcej)  i  zachodniopomorskie 
(o 0,4% więcej). 

Wysoką pozycję Wielkopolski wśród pozostałych województw pod względem materialnego poziomu życia 
ludności (mierzonego kwotą nominalnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych 
na 1 mieszkańca) oraz stopnia rozwoju gospodarczego regionu (określonego wartością PKB przypadającą na 
1 mieszkańca) ilustruje wykres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominalne dochody w sektorze gospodarstw domowych w latach 2007–2008  
według województw 

WOJEWÓDZTWA 

Dochody pierwotne brutto Dochody do dyspozycji brutto 

na 1 mieszkańca  

2007 2008 2007 2008 

w złotych lokata w złotych lokata 
       

POLSKA ..................................... 20175 21869 x 19481 21076 x 
         

Dolnośląskie................................ 20711 22612 4 19992 21697 4 
Kujawsko-pomorskie ................ 18190 19718 8 18205 19693 8 
Lubelskie ..................................... 15004 16253 15 15869 17167 15 
Lubuskie ...................................... 18114 19114 10 18026 19057 9 
Łódzkie ........................................ 19578 21277 7 19797 21368 5 
Małopolskie ................................ 17471 19115 9 17343 18818 10 
Mazowieckie ............................... 29392 31647 1 24877 26882 1 
Opolskie ...................................... 16807 18203 11 16819 18181 12 
Podkarpackie .............................. 14486 15732 16 14993 16209 16 
Podlaskie ..................................... 16311 17480 13 16500 17680 14 
Pomorskie ................................... 19945 21495 5 18917 20351 7 
Śląskie .......................................... 21794 23741 2 21857 23756 2 
Świętokrzyskie ........................... 16209 17799 12 17091 18557 11 
Warmińsko-mazurskie .............. 16040 17399 14 16385 17716 13 

Wielkopolskie ............................ 21211 22845 3 20114 21762 3 
Zachodniopomorskie ................. 19572 21430 6 19458 21170 6 



PRODUKT  KRAJOWY  BRUTTO  ORAZ  NOMINALNE  DOCHODY  DO  DYSPOZYCJI   
NA  1  MIESZKAŃCA  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2008 R. 

Odchylenia względne od przeciętnych wartości w kraju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Analizując kategorie rachunku produkcji w układzie podregionów należy stwierdzić, że największy udział 

w tworzeniu PKB województwa wielkopolskiego ma miasto Poznań. W 2008 r. podregion ten wygenerował 
31,7% wartości PKB w Wielkopolsce (o 0,6 pkt. mniej niż w roku 2007) i 2,9% wielkości krajowej, co lokowało 
ten podregion na 3. miejscu w kraju za Warszawą (13,2%) i Krakowem (3,1%).  

 
UDZIAŁ  PODREGIONÓW  W  TWORZENIU  PRODUKTU  KRAJOWEGO  BRUTTO  WOJEWÓDZTWA  

WIELKOPOLSKIEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wartość  PKB  przeliczona  na  1 mieszkańca  Poznania w  2008  r. wyniosła  67045  zł  (o  7,4% więcej  niż 
w 2007 r.), osiągając poziom o 91,9% wyższy od średniej wojewódzkiej (34934 zł) i 2‐krotnie wyższy od średniej 
krajowej (33462 zł). Na liście wszystkich podregionów w kraju wskaźnik ten, podobnie jak w poprzednich la‐
tach, lokował Poznań na 2. miejscu po Warszawie (98854 zł). 
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PRODUKT  KRAJOWY  BRUTTO  NA  1  MIESZKAŃCA  WEDŁUG  PODREGIONÓW  W  2008 R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUKT  KRAJOWY  BRUTTO  NA  1  MIESZKAŃCA  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W 2008 r. wartość dodana brutto wytworzona w Poznaniu – najsilniejszym gospodarczo podregionie Wiel‐

kopolski – wyniosła 32834 mln zł  i w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 6,6%. Kwota ta stanowiła 
31,7% WDB województwa i 2,9% WDB kraju (w 2007 r., odpowiednio: 32,3% i 3,0%). W tworzeniu WDB woje‐
wództwa wielkopolskiego  znaczny udział miał  także podregion poznański  (18,1% wobec 17,6% w 2007  r.). 
W tych dwóch podregionach powstała połowa WDB województwa. 
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UDZIAŁ  PODREGIONÓW  W  TWORZENIU  WARTOŚCI  DODANEJ  BRUTTO  WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO  WEDŁUG  RODZAJÓW  DZIAŁALNOŚCI  W  2008  R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znaczenie podregionów województwa wielkopolskiego w tworzeniu wartości dodanej brutto kształtuje się 
różnie w poszczególnych sektorach ekonomicznych, wyznaczonych według rodzaju działalności. W generowa‐
niu WDB  rolnictwa,  łowiectwa,  leśnictwa  i  rybactwa  największy  udział mają  podregiony  koniński  i  kaliski;  
w 2008  r. wytworzyły one, odpowiednio: 24,5% oraz 20,8% WDB  rolnictwa w Wielkopolsce  (podobnie  jak 
przed rokiem). W tworzeniu WDB przemysłu oraz budownictwa dominują Poznań (odpowiednio: 25,0%; spa‐
dek o 0,5 pkt.  i 30,2%;  spadek o 2,6 pkt.) oraz podregion poznański  (odpowiednio: 22,5%;  spadek udziału  
o 0,5 pkt. i 20,1%; wzrost o 0,1 pkt.). Poznań generuje też największą część WDB handlu i napraw, hoteli i re‐
stauracji  oraz  transportu,  gospodarki magazynowej  i  łączności  (36,4% WDB województwa; w  porównaniu 
z 2007  r.  spadek  o  2,8  pkt.),  pośrednictwa  finansowego  oraz  obsługi  nieruchomości  i  firm  (45,9%: wzrost 
o 0,2 pkt.), a także pozostałej działalności usługowej (31,4%; podobnie jak w 2007 r.). 

Struktura  WDB  ze 
względu  na  rodzaj  dzia‐
łalności  we  wszystkich 
podregionach Wielkopol‐
ski  kształtuje  się  podob‐
nie, przy czym najbardziej 
wyrównane  są  udziały 
jednostek  budowlanych 
(między  7,3%  w  podre‐
gionie  pilskim  a  9,3% 
w leszczyńskim),  nato‐
miast  największa  różnica 
dotyczy przemysłu (mię‐
dzy  21,3%  w  Poznaniu  
a  33,5% w  podregionie 

poznańskim). Strukturalnie najbardziej  zbliżone  są podregiony: kaliski, koniński,  leszczyński  i pilski. Pod 
względem udziałów poszczególnych grup  rodzajów działalności odbiegają od nich natomiast Poznań  
i podregion poznański. 

 
 

Opracowanie: Dział Opracowań Zbiorczych Urzędu Statystycznego w Poznaniu, na podstawie publikacji: Produkt krajowy 
brutto – Rachunki regionalne w 2008 r., Urząd Statystyczny w Katowicach, 2010 r. 
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Kaliski ..................... 7,3 30,1 7,5 22,9 12,6 19,7 
Koniński ................. 9,1 26,8 7,8 23,2 13,4 19,7 
Leszczyński  ........... 8,0 27,9 9,3 24,7 12,4 17,7 
Pilski ....................... 10,2 27,6 7,3 21,1 13,9 19,8 
Poznański ............... 4,7 33,5 9,0 29,9 12,1 10,9 
M. Poznań  ............. 0,1 21,3 7,7 30,8 23,3 16,8


