
 

GOSPODARKA 
 

1 

Produkcja sprzedana przemysłu 

       Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła, jednak spadł udział opolskiego w wartości dla kraju        

       Produkcja sprzedana przemysłu w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD 2007 do sekcji 
B, C, D, E należy do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Dane te umożliwiają bieżącą oraz roczną ocenę aktywno-
ści produkcyjnej przemysłu, ze względu na siedzibę podmiotu w danej jednostce terytorialnej/administracyjnej. Wartość produkcji 
sprzedanej przemysłu pozwala na ocenę poziomu aktywności gospodarczej na długo zanim pojawią się szacunki podstawowego 
miernika, jakim jest produkt krajowy brutto (PKB). 

Produkcja sprzedana przemysłu według PKD 2007 
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Udzial sektora małych i średnich przedsiebiorstw w produkcji 
sprzedanej przemysłu, w cenach bieżących (zatrudnienie 49 osób

i mniej), w Polsce i w woj. opolskim, w latach 2008-2016, w %

POLSKA OPOLSKIE

Produkcja sprzedana przemysłu to podstawowy miernik działalności gospodarczej (tj. działalności przemysłowej, budowlano-montażowej, 
transportowej i innej) przedsiębiorstw i firm przemysłowych tj. jednostek gospodarczych zaliczonych według PKD2007 do sekcji B, C, D, E. 
Produkcja sprzedana przemysłu jest to wartość wyrażona w bieżących cenach bazowych tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), podatku 
akcyzowego, a łącznie z wartością otrzymanych dotacji przedmiotowych tj. dotacji do produktów (wyrobów i usług) [12] 
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 W 2008 roku produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w województwie opolskim wyniosła 22,1 tys. zł i w kolejnych latach 

kształtowała się na niższym poziomie. Wyższy niż w 2008 roku poziom osiągnęła w 2016 roku ( 25,4 tys. zł). Najniższą wartość 

wskaźnika w obserwowanym okresie odnotowano w 2010 roku (18,3 tys. zł na 1 mieszkańca, przy wartości dla kraju 25,6 tys. zł 

na 1 mieszkańca), natomiast najwyższą wartość w roku 2016 (25,4 tys. zł na 1 mieszkańca, wartość dla kraju – 33,8 tys. zł na 1 miesz-

kańca). 

 Przyjmując, jako bazową wartość wskaźnika dla kraju (Polska = 100) w 2008 roku w opolskim wartość produkcji sprzedanej przemysłu 

na 1 mieszkańca kształtowała się na poziomie 91,7%, natomiast w 2016 roku spadła do poziomu 75,1%. 

 W województwie opolskim udział sektora mikro i małych przedsiębiorstw w produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł do poziomu wyż-

szego niż w kraju. O ile w 2008 roku kształtował się na poziomie 14,9% (dla kraju 16,1%), to w 2016 roku udział mikro i małych 

przedsiębiorstw w produkcji sprzedanej przemysłu w województwie opolskim sięgnął 19,2% (dla kraju 17,6%). 

 W 2008 roku najwyższą wartość produkcji sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca zanotowano w powiecie krapkowic-

kim (93,9 tys. zł), a najniższą w powiecie prudnickim (4,8 tys. zł). W 2016 roku najwyższe wartości produkcji sprzedanej przemysłu 

odnotowano w powiatach: krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, i w m. Opolu. Spadek wskaźnika obserwuje się w powiecie krap-

kowickim, (ponad 53%, co może być skutkiem zmiany adresu siedziby firmy Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o. ze Zdzie-

szowic na Dąbrowę Górniczą) oraz opolskim (ponad 38%), natomiast w pozostałych powiatach odnotowano wzrost wskaźnika w sto-

sunku do jego wartości z roku bazowego. 


