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PKB a PNB 

• Produkt krajowy brutto 

 

• Produkt narodowy brutto 



 PKB (z ang. gross domestic product, GDP) –  
w ekonomii, jeden z podstawowych mierników 
efektów pracy społeczeństwa danego kraju 
stosowany w rachunkach narodowych. PKB 
opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług 
finalnych wytworzonych przez narodowe i 
zagraniczne czynniki produkcji na terenie 
danego kraju w określonej jednostce czasu 
(najczęściej w ciągu roku). 



 PNB (ang. Gross National Product, GNP) - miara wartości 
wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych  
w danym okresie przez narodowe czynniki produkcji (tzn. 
należące do obywateli danego państwa) we wszystkich 
krajach, w których czynniki te były angażowane w proces 
produkcyjny. Produkt narodowy brutto PNB to produkt 
krajowy brutto PKB uzupełniony o saldo przepływu 
dochodów z własności między krajem a zagranicą. 

 



 

 

 

 Model ruchu okrężnego w gospodarce 



Metoda sumowania dochodów 

 Obliczanie PKB metodą sumowania 
dochodów polega na dodawaniu owych 
dochodów, powstających w procesie 
wytwarzania produktów w danym roku. 



 

 

• PKB = Σ wartości dodanych = Σ dochodów 

 czynników produkcji 



Metoda sumowania wydatków 

• Obliczanie PKB tą metodą polega na 
sumowaniu wydatków na produkty finalne. 

• PKB = C + I + G + Ex – Im 



PKB 

 PKB w cenach rynkowych jest miarą produkcji krajowej w 
kategoriach cen płaconych przez ostatecznych odbiorców, 
a więc obejmujących podatki pośrednie.  

 

 Natomiast PKB w cenach czynników produkcji jest miarą 
produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich  
i uwzględnieniem subsydiów. 



Metoda sumowania wydatków 

• PKB w cenach rynkowych = C + I + G + 

 Ex – Im, 

• PKB w cenach czynników produkcji = 

 PKB w cenach rynkowych - podatki 

 pośrednie + subsydia =Σ dochodów 

 czynników produkcji. 



PNB 

• Produkt narodowy brutto (PNB) jest miarą łącznych dochodów 
osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca 
świadczenia usług przez czynniki produkcji.  

 

• PNB jest równy PKB powiększonemu o dochody netto z tytułu 

  własności za granicą. 



PNB 

• PNB w cenach czynnikow produkcji = 

 PKB w cenach czynnikow produkcji + 

 dochody netto z tytułu własności za 

 granicą. 



PNN 
• Zarówno PKB, jak i PNB są miarami produkcji 

uwzględniającymi inwestycje brutto. Miarą produkcji 
uwzględniającą inwestycje netto jest produkt 
narodowy netto (PNN), nazywany również dochodem 
narodowym, który oznaczany jest zwykle symbolem Y. 
Jest on różnicą między PNB a amortyzacją. 



• Dochód narodowy - suma dochodów 
uzyskanych w danym roku z wytworzenia 
produktów końcowych (dóbr 
konsumpcyjnych i produkcyjnych), które 
powiększyły „bogactwo narodu" dla 
danego kraju. Dochód narodowy jest 
równy produktowi narodowemu netto. 

 



• Zgodnie z rachunkami narodowymi dochód narodowy obliczany jest w 
następujący sposób: od wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach 
rynkowych należy odjąć kwotę podatków pośrednich i do tej wartości należy 
dodać państwowe dopłaty do cen niektórych produktów, dzięki czemu 
uzyska się PKB w cenach czynników produkcji. Interpretuje się go jako 
strumień dochodów z czynników produkcji (płace, zyski, procenty, renty, 
dochody gospodarstw domowych z działalności gospodarczej, dochody 
wolnych zawodów) powiększony o amortyzację. Jeśli PKB w cenach 
czynników produkcji skoryguje się o dochody netto z tytułu własności i pracy 
za granicą, to otrzymuje się PNB (produkt narodowy brutto) w cenach 
czynników produkcji. Jeśli od wartości tak otrzymanego PNB odejmie się 
amortyzację, to otrzymuje się PNN (produkt narodowy netto) w cenach 
czynników produkcji, a jest to DN (dochód narodowy). 

• Z przedstawionego wyprowadzenia wynika, że dochód narodowy jest sumą 
dochodów z czynników produkcji otrzymanych przez obywateli danego kraju 
w kraju i poza jego granicami. 

 



PNN 

• PNN w cenach czynnikow produkcji = 

dochód narodowy (Y) = PNB w cenach 

czynników produkcji - amortyzacja. 
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