
Sekundární sektor (Výroba a průmysl) - Secondary Sector,
Manufacturing and Industry

Sektor výroby a průmyslu, označovaný jako sekundární sektor, někdy též jako zpracovatelský, průmyslový nebo výrobní
sektor, zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, která přeměňují suroviny na výrobky nebo zboží. Do sekundárního sektoru
patří kromě výroby strojů a zařízení také druhotné zpracování surovin, výroba potravinářských výrobků.

Další sektory národního hospodářství jsou:

Primární sektor - suroviny (Primary Sector - Raw Materials)
Sektor služeb (terciární sektor)
Znalostní sektor, Kvartérní sektor (Knowledge sector - Quarternary sector)

Co patří do sekundárního sektoru (Průmysl a výroba)?

Sekundární sektor bývá často členěn na těžký průmysl a lehký průmysl. Každý podnik, organizace nebo profesní skupina,
komora či cech může mít navíc vlastní klasifikaci.

Sekundární sektor tvoří podstatnou část HDP, vytváří hodnoty (výrobky) a je motorem ekonomického růstu a je klíčový pro
všechny rozvinuté ekonomiky, přestože trendem v nejrozvinutějších zemích je převládající terciální sektor.

Základní seznam odvětví výroby a průmyslu, tedy sekundárního sektoru je následující:

Dopravní průmysl
Automobilový průmysl (Automotive Industry)
Letecký průmysl
Automatizace a robotizace
Biotechnologický průmysl
Elektrotechnický průmysl
Chemický průmysl
Energetický průmysl (dle některých zdrojů na pomezí terciálního sektoru)
Hutnický průmysl
Stavební průmysl
Potravinářský průmysl
Sklářský průmysl
Textilní a oděvní průmysl (Textile and clothing industry), strojírenství
Spotřební průmysl (všechno spotřební zboží)
Průmysl námořní dopravy
Farmaceutický průmysl
Jaderný průmysl
Výroba materiálů
Naftový a těžební průmysl

Každá země má poměr jednotlivých odvětví průmyslu jiný, podle místních podmínek a průmyslových tradic. Pro podrobnější
členění sekundárního sektoru do jednotlivých odvětví a na jednotlivé ekonomické aktivity se používají různé klasifikace lidské
činnosti.

Vyznáte se v sektorech trhu? Test

Zobrazit detail

Spustit test

Test již absolvovalo 2036 uživatelů s průměrným výsledkem 78.67%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: 20 min.

https://managementmania.com/cs/vyrobky
https://managementmania.com/cs/sektory-trhu
https://managementmania.com/cs/suroviny-primarni-sektor
https://managementmania.com/cs/sektor-sluzeb-terciarni-sektor
https://managementmania.com/cs/znalostni-sektor-kvarterni-sektor
https://managementmania.com/cs/testpapers/vyznate-se-v-sektorech-trhu
https://managementmania.com/cs/hruby-domaci-produkt
https://managementmania.com/cs/vyrobky
https://managementmania.com/cs/automobilovy-prumysl
https://managementmania.com/cs/textilni-a-odevni-prumysl
https://managementmania.com/cs/klasifikace-ekonomickych-cinnosti-a-odvetvi


Další informace a zdroje (Mezinárodní)

European Commission
Industry Sectors Overview

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/index_en.htm
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