
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

8.12.2021 r. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i budownic-
twa 
 

W pierwszym półroczu 2021 roku na Podkarpaciu 
wzrosła produkcja sprzedana przemysłu 
i budownictwa w porównaniu z analogicznym okresem 
ub. roku. Były to jedne z najwyższych wzrostów wśród 
województw. 

W pierwszych 6 miesiącach 2021 roku produkcja 
sprzedana przemysłu w województwie podkarpackim 
osiagnęła wartość 30,4 mld zł, w tym przetwórstwa 
przemysłowego – 28,9 mld zł. W porównaniu 
z pierwszym półroczem 2020 roku, wartość produkcji 

sprzedanej przemysłu wzrosła o 22,1%. Pod tym względem Podkarpacie zajmowało 2. miejsce 
wśród województw. Na pierwszym sklasyfikowano województwo dolnośląskie (wzrost 
o 33,8%). 

Wartość produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego na Podkarpaciu w porównaniu 
z analogicznym okresem 2020 roku  wzrosła o 21,1% i był to trzeci wynik wśród województw. 
Na pierwszym miejscu również znalazło się województwo dolnośląskie ze wzrostem 42,7%. 

W pierwszym półroczu 2021 roku, w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 
2020 roku, najwyższy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w województwie podkarpackim 
zanotowano w działach:  produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 44,1%), 
produkcja samochodów przyczep i naczep (wzrost o 42,0%), produkcja urządzeń 
elektrycznych (wzrost o 34,8%). Natomiast w dziale produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego zanotowano spadek (o 12,9%). 

Produkcja sprzedana budownictwa w pierwszym półroczu 2021 roku na Podkarpaciu wyniosła 
3,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, produkcja sprzedana 
budownictwa wzrosła o 9,3% i był to 6. wynik wśród województw. Największy wzrost 
zanotowano w województwie zachodniopomorskim – 68,2%.   

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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W Polsce produkcja 
sprzedana przemysłu 
w pierwszym półroczu 2021 
roku wzrosła w porównaniu 
z analogicznym okresem 
2020 roku o 18,2%, 
a produkcja sprzedana 
budownictwa o 6,7% 

 

21,1% 
Wzrost produkcji sprzedanej 
przetwórstwa przemysłowego 
w I półroczu br. w porównaniu 
z pierwszym półroczem 2020  
roku 
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