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1.1.  Sektor przemysłowy 2015 – najważniejsze fakty 
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 Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 

2014 roku była wyższa o 4,8 pkt. proc. Ponad 10–procentowe wzrosty odnotowano w 

działach: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (17,7 proc.), produkcja 

urządzeń elektrycznych (10,8 proc.) i produkcja pojazdów samochodowych, 

przyczep i naczep (10,7 proc.). 
 

 Liczba zatrudnionych w sektorze przemysłowym wyniosła 2.510 mln osób* i 

wzrosła w porównaniu do 2014 roku o 1,5 proc.  

 

Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w produkcji wyrobów 

farmaceutycznych (8,1 proc.), mebli (6,3 proc.), wyrobów tekstylnych (5,7 proc.).  
 

 Wydajność pracy, mierzona wartością produkcji na jednego zatrudnionego, 

wzrosła o 3,3 proc. r/r. 
 

 Kondycja finansowa przedsiębiorstw pogorszyła się w porównaniu z 2014 

rokiem**: spadły wskaźniki płynności - koszty uzyskania przychodów zwiększyły się 

o 2,6 proc., a przychody o 2 proc. 
 

Spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 2,2 proc. i dotyczył branż 

górnictwo i wydobywanie oraz przetwórstwo przemysłowe.  

* Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. 

**Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 osób. 



 

 

1.2.  Wskaźniki ekonomiczne dla przedsiębiorstw sektora przemysłowego 

w latach 2014-2015 
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Wskaźnik poziomu kosztów (w proc.) 

95,2  94,6  

2014 2015 

Wynik finansowy brutto (w mld PLN)  

63,4  69,3 

Wynik finansowy netto (w mld PLN)  

53,8     59,7 

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży (w proc.) 

5,4  5,6  

Wskaźnik obrotu netto (w proc.) 

4,1  4,6 

Wskaźnik płynności finansowej pierwszego stopnia (w proc.) 

35,9  38,0 

Wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia (w proc.) 

102,2     105,0  



 

 

1.3.  Eksport  w 2015 roku  w sektorze przemysłowym  
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 Jak wynika z danych GUS, udział wartość eksportu w sprzedaży był na poziomie 

37,6 proc. 
 

Przychody uzyskane z eksportu wyniosły 480,4 mld PLN.  
 

Najwyższy udział eksportu w sprzedaży zanotowano w sekcjach: przetwórstwo 

przemysłowe (45,2 proc.) oraz górnictwo i wydobywanie (33,3 proc.). W sekcjach 

energia elektryczna i dostawa wody* sprzedaż za granicę była na poziomie niższym 

niż 5 pkt. proc.  
 

 Ponad 50-procentowy udział eksportu w sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów odnotowano w sekcjach: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 

i naczep (76,9 proc.), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 

(73,5 proc.), produkcja mebli (66,8 proc.), produkcja urządzeń elektrycznych (63,4 

proc.), produkcja pozostałego sprzętu transportowego (59,1 proc.), produkcja 

maszyn i urządzeń (53,6 proc.).  
 

 Udział eksportu w nowych zamówieniach wyniósł 63, 9 proc., co oznacza wzrost o 

2,3 proc. w porównaniu do 2014 roku.** 
 

 Udział strefy euro w nowych zamówieniach na eksport wzrósł z poziomu 63,1 

proc. w 2014 do 70 proc. w 2015 roku**. 

• Pełne nazwy sekcji to Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz Dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami, rekultywacja. **Dane w cenach bieżących. 



 

 

1.4.  Inwestycje w przemyśle  
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 Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa przemysłowe w 2015 

roku wyniosły 84,5 mld PLN i były w cenach bieżących wyższe o 14,2 proc. r/r. 
 

 W porównaniu do 2014 roku, największy wzrost nakładów inwestycyjnych 

zanotowano w sekcji energia elektryczna (o 27,4 proc.). Wzrosty odnotowały też 

przedsiębiorstwa z grupy przetwórstwo przemysłowe (o 14,4 proc.) i dostawa wody 

(o 9,3 proc.)*. W sekcji  górnictwo nastąpił spadek wydatków (do  77,5 proc. wartości 

z 2014 roku).   
 

 Pod względem wartości inwestycji, największy był udział przedsiębiorstw z branży 

przetwórstwo przemysłowe. Poniosły one ponad połowę wszystkich wydatków na 

inwestycje (53,8 proc.) w 2015 roku. 
 

Największych nakładów inwestycyjnych dokonały przedsiębiorstwa  prowadzące 

działalność: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (ok. 7 mld 

PLN), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (3,8 mld PLN), produkcja 

wyrobów z metali (3,2 mld PLN) i produkcja artykułów spożywczych (2,9 mld PLN).  
 

Wartość kosztorysowa rozpoczętych inwestycji wyniosła w 2015 roku 36,2 mld 

PLN, co oznacza wzrost o 7 p. proc. r/r. 

* Pełne nazwy sekcji to Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz Dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami, rekultywacja.  



 

 

1.5. Struktura produkcji sprzedanej wg sekcji w latach 2014-2015 
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 Największy udział, na poziomie 86 proc., w  produkcji sprzedanej mają 

przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemysłowe. 

 Firmy produkujące i dystrybuujące energię elektryczną mają udział na poziomie 

7,9 proc. (spadek o 0,4 proc. r/r). 

 Podmioty działające w sekcji górnictwo i wydobywanie generują 3,8 proc. wartości 

produkcji (spadek o 0,2 pkt. proc. r/r). 
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• Pełne nazwy sekcji to Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz Dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami, rekultywacja. 



 

 

1.6. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w podziale na sekcje 
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 Wśród osób zatrudnionych w przemyśle, najwięcej osób pracuje w 

przedsiębiorstwach działających w sekcji przetwórstwo przemysłowe (84,6 proc.).  

 Firmy z sekcji górnictwo i wydobywanie zatrudniają 5,8 proc. (o 0,5 proc. mniej niż 

w 2014 roku). 

 W pozostałych sekcjach znalazło pracę mniej niż 10 proc. osób zatrudnionych w 

przemyśle.   
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• Pełne nazwy sekcji to Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz Dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami, rekultywacja. 



 

  

 

 

 

1.7.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67 
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