
TABL. 8 (194). WARTOŚĆ  SPRZEDAśY  WYROBÓW  I  USŁUG  NOWYCH  I  ISTOTNIE  ULEPSZONYCH  W  PRZEMYŚLE a  W  2007  R. 
VALUE  OF  SOLD  PRODUCTION  OF  TECHNOLOGICALLY  NEW  AND  SIGNIFICANTLY  IMPROVED  PRODUCTS  AND  

SERVICES  IN  THE  INDUSTRY
 a
  IN  2007 

Wartość sprzedaŜy wyrobów i usług nowych i istotnie ulepszonych 
wprowadzonych na rynek w latach 2005-2007 w mln zł 

Value of sold production of technologically new and significantly 
improved pro-ducts and services introduced into the market  

in years 2005-2007 in mln zl 

z liczby ogółem     of total number 

produkty     products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem 
total 

eksport 
export 

nowe 
new 

zmodernizowane 
improved 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M .........................  16086 5161 14116 1970 T O T A L 

sektor publiczny ................  9034 530 8965 69 public sector 

sektor prywatny .................  7052 4631 5151 1901 private sector 

W tym przetwórstwo przemys-
łowe ..................................  16086 5161 14116 1970 Of which manufacturing 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 

 
 
TABL. 8 (194). WARTOŚĆ  SPRZEDAśY  WYROBÓW  I  USŁUG  NOWYCH  I  ISTOTNIE  ULEPSZONYCH  W  PRZEMYŚLE a  W  2007  R.  

(dok.) 
VALUE  OF  SOLD  PRODUCTION  OF  TECHNOLOGICALLY  NEW  AND  SIGNIFICANTLY  IMPROVED  PRODUCTS  AND  

SERVICES  IN  THE  INDUSTRY
 a
  IN  2007  (cont.) 

Wartość sprzedaŜy wyrobów i usług nowych i istotnie ulepszonych 
wprowadzonych na rynek w latach 2005-2007 w mln zł 

Value of sold production of technologically new and significantly 
improved pro-ducts and services introduced into the market  

in years 2005-2007 in mln zl 

z liczby ogółem     of total number 

produkty      products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem 
total 

eksport 
export 

nowe 
new 

zmodernizowane 
improved 

SPECIFICATION 

W tym przetwórstwo przemys-
łowe (dok.):     

Of which manufacturing 
(cont.): 

w tym:     of which: 

Produkcja artykułów spoŜyw-
czych i napojów .................  109 16 37 72 

Manufacture of food products 
and beverages 

Produkcja drewna i wyrobów  
z drewna oraz ze słomy  
i wikliny ∆ ............................  121 37 108 13 

Manufacture of wood and wo-
od,  straw  and  wicker  pro-
ducts

 ∆
 

Produkcja wyrobów 
chemicznych .....................  139 26 41 98 

Manufacture of chemicals and 
chemical products 

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych ......  259 40 72 187 

Manufacture  of  rubber  and 
plastic products 

Produkcja wyrobów z pozostałych 
surowców niemetalicznych  56 1 36 20 

Manufacture of other non-     
-metallic mineral products 

Produkcja wyrobów z metali ∆ 373 153 55 318 
Manufacture of metal pro-

ducts 
∆ 

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 33 5 7 26 
Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c. 
Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej ∆ .....................  71 52 5 66 
Manufacture of electrical ma-

chinery and apparatus n.e.c. 
Produkcja sprzętu i urządzeń 

radiowych, telewizyjnych  
i telekomunikacyjnych .......  3255 2620 3098 157 

Manufacture of radio, tele-
vision and communication 
equipment and apparatus  

Produkcja pojazdów 
samochodowych, przyczep i 
naczep 763 576 37 726 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego .................  179 72 102 77 

Manufacture of other trans-
port equipment  

Produkcja mebli; pozostała 
działalność  produkcyjna ∆  207 133 12 195 

Manufacture of furniture; ma-
nufacturing n.e.c. 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

U w a g a. Wartość produkcji sprzedanej przyjęto w cenach producenta. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 

N o t e. Value of sold production was assumed in producer’s prices. 

 


