
TABL. 2 (157). PRODUKCJA  SPRZEDANA  PRZEMYSŁU a  WEDŁUG  WYBRANYCH  SEKCJI  I  DZIAŁÓW   

SOLD  PRODUCTION  OF  INDUSTRY a  BY  SELECTED  SECTIONS  AND  DIVISIONS   

2000 2005 2006 

SEKCJE  I  DZIAŁY w mln zł 

in mln zl 

w odsetkach 

in percent 

SECTIONS  AND  DIVISIONS 

O G Ó Ł E M ........................... 9474,6 15654,6 20246,6 100,0 T O T A L       
W tym przetwórstwo przemy-

słowe .................................. 8415,6 12701,2 17118,2 84,5 Of which manufacturing        
w tym:     of which:       

Produkcja artykułów spożyw-
czych i napojów .................. 839,6 814,3 841,6 4,2 

Manufacture of food products 
and beverages 

      
Włókiennictwo ......................... 76,0 37,8 30,0 0,1 Manufacture of textiles 
      
Produkcja odzieży i wyrobów 

futrzarskich ......................... 28,4 22,4 29,7 0,1 

Manufacture of wearing apparel 

and furriery ∆ 
      
Produkcja drewna i wyrobów 

z drewna oraz ze słomy  

i wikliny ∆ ............................. 102,5 86,5 86,2 0,4 

Manufacture of wood and  wood, 

straw and wicker products ∆ 
      
Działalność wydawnicza; poli-

grafia i reprodukcja zapisa-
nych  nośników  informacji  149,2 174,9 132,2 0,7 

Publishing, printing and repro-
duction of recorded media 

      

Produkcja wyrobów chemicznych 337,2 294,2 302,8 1,5 
Manufacture of chemicals and 
chemical products 

      
Produkcja wyrobów gumowych 

i z tworzyw sztucznych ....... 49,4 121,6 160,0 0,8 
Manufacture of rubber and plastic 
products 

      
Produkcja wyrobów z surowców 

niemetalicznych pozostałych 117,3 265,0 372,6 1,8 
Manufacture of other non-metallic 
mineral products 

      
Produkcja wyrobów z metali ∆ 190,1 453,0 514,6 2,5 Manufacture of metal products ∆ 
      

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 230,6 309,0 391,9 1,9 
Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c. 

      
Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej ∆....................... 217,3 170,1 178,6 0,9 
Manufacture of electrical machi-
nery and apparatus n.e.c. 

      
Produkcja sprzętu i urządzeń 

radiowych, telewizyjnych i te-
lekomunikacyjnych ............. 177,5 98,3 117,3 0,6 

Manufacture of radio, television 
and communication equip-
ment and apparatus 

      
Produkcja instrumentów medycz-

nych, precyzyjnych i optycznych, 
zegarów i zegarków .............. 21,6 24,3 40,4 0,2 

Manufacture of medical, preci-
sion and optical instruments, 
watches and clocks  

      
Produkcja pojazdów samocho-

dowych, przyczep i naczep x 16,3 9,9 0,0 
Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 

      
Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego ................... 1286,4 1961,1 2098,9 10,4 
Manufacture of other transport 
equipment 

      
Produkcja  mebli;  pozostała 

działalność produkcyjna∆ .... 55,2 79,1 79,4 0,4 
Manufacture of furniture; manu-
facturing n.e.c. 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; w cenach bieżących.  

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; in current prices. 



 


