
TABL. 6 (186). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE a  (ceny bieŜące)  

EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY
 a
  (current prices) 

W tym nakłady     Of which expenditures 

inwestycyjne     capital 

na maszyny, urządzenia 
techniczne i narzędzia 
oraz środki transportu 

on the acquisition of 

instruments and 

equipment 

Ogółem 

Grand       

total 

na 
działalność 
badawczą 
i rozwojową 

on research 

and 

developme

nt  activity 

na zakup 
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumenta
cji i praw 

on the 

acquisition 

of 

disembo-

died tech-

nology and  

know-how 

na budynki 
i budowle 

oraz grunty 

on land and 

buildings 
razem 

total 

w tym                      
z importu 

of which 

import 

na 
szkolenie 
personelu 
związane z 
działalności

ą 
innowacyjną 

on staff 

training 

connected 

with 

innovation    

activity 

na 
marketing 
dotyczący 

nowych lub 
istotnie 

ulepszonych 
produktów 

on the 

marketing 

for nem or 

significantly 

improved 

products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w tys. zł     in thous. zl 

O G Ó Ł E M ...........................2000 742190 51835 23841 69057 346886 166575 104937 77446 

T O T A L 2005 788949 62934 24197 208893 433489 70460 2468 27287 

 2007 692841 83741 16698 156995 373368 122935 3940 7884 

 2008 2182152 89841 4177 737626 1277381 770785 5247 43350 

w tym: of which:         

Produkcja artykułów spoŜywczych 

i napojów .............................  35310 1210 2 2972 28422 9430 171 1506 

Manufacture of food products 

and beverages         

Produkcja drewna i wyrobów 

z drewna oraz ze słomy i 

wikliny ∆ .............................. 10942 113 8 142 5680 3275 204 2700 

Manufacture of wood and wood,  

straw  and  wicker  products
 ∆

         

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych ........  39758 390 20 18 36185 4306 1523 141 

Manufacture of rubber and 
plastic products         

Produkcja wyrobów z pozostałych 
surowców niemetalicznych ..  24538 489 - 2506 21477 10312 21 14 

Manufacture of other non-metallic 
mineral products         

Produkcja wyrobów z metali ∆  34381 1924 54 16048 15179 9057 203 196 
Manufacture of metal products

 ∆         

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 8239 428 6 2071 5007 996 48 76 
Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c.         

Produkcja sprzętu i urządzeń 
radiowych, telewizyjnych i 
telekomunikacyjnych ............  95087 18081 48 40860 25608 3479 1196 666 

Manufacture of radio, television 
and communication equipment 
and apparatus          

Produkcja pojazdów 
samochodowych, przyczep i 
naczep .................................  9107 1770 - 2716 3904 2438 28 246 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semitrailers         

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego ...................  8615 60 - - 5480 583 45 58 

Manufacture of other transport 
equipment          

Produkcja mebli; pozostała 
działalność produkcyjna ∆ .......  10494 14 - 942 9147 4089 50 251 

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę ∆

  71627 1 - 30622 34774 - 308 550 
Electricity, gas, steam and air 

conditioning  supply         

Pobór, uzdatnianie i rozprowa-
dzanie wody ......................  4478 250 - 2859 1356 - - - 

Collection, purification and 
distribution of water         

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

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 


