
TABL. 6 (174). NAK ADY  NA  DZIA ALNO   INNOWACYJN   W  PRZEMY LE a  (ceny bie ce)
EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY a  (current prices)

W tym nak ady     Of which expenditures

Ogó em
Total

na dzia al-
no  ba-
dawcz

i rozwojow
on research

and de-
velopment

activity

na zakup
gotowej

technologii
w postaci

dokumenta
cji i praw

on the
acquisition
of disembo-
died tech-

nology and
know-how

inwestycyjne
na maszyny,
urz dzenia
techniczne
i narz dzia
oraz rodki
transportu

capital – on
the acquisi-
tion of instru-
ments and
equipment

na oprogra-
mowanie

on software
WYSZCZEGÓLNIENIE

w tys. z in thous. zl

SPECIFICATION

O G Ó  E M .........................2000 742190 51835 23841 346886 9491 T O T A L
2002 690786 40227 59011 452502 11612
2003 431662 60812 7287 266354 9399

sektor publiczny ............... 39569 11745 1955 12539 4260 public sector
sektor prywatny ................ 392093 49067 5332 253815 5139 private sector

Przetwórstwo przemys owe 402825 60711 4993 247923 8550 Manufacturing
w tym: of which:

Produkcja artyku ów spo yw-
czych i napojów ................... 68137 - 30 56939 599

Manufacture of food products
and beverages

Produkcja drewna i wyrobów
z  drewna  oraz  ze  s omy
i wikliny .............................. 21053 833 - 13267 187

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

Produkcja wyrobów chemicz-
nych ..................................... 54532 40140 1765 2065 97

Manufacture of chemicals and
chemical products

Produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych ........ 36986 576 1084 24706 166

Manufacture  of  rubber  and
plastic products

Produkcja wyrobów z surow-
ców niemetalicznych pozos-
ta ych ................................... 26209 128 - 22330 287

Manufacture  of  other  non-
-metallic mineral products

a Dane dotycz  podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 49 osób.
a Data concern economic entities employing more than 49 persons.

TABL. 6 (174). NAK ADY  NA  DZIA ALNO   INNOWACYJN   W  PRZEMY LE a  (dok.)
EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY a  (cont.)

W tym nak ady     Of which expenditures

Ogó em
Total

na dzia al-
no  ba-
dawcz

i rozwojow
on research

and de-
velopment

activity

na zakup
gotowej

technologii
w postaci

dokumenta
cji i praw

on the
acquisition
of disembo-
died tech-

nology and
know-how

inwestycyjne
na maszyny,
urz dzenia
techniczne
i narz dzia
oraz rodki
transportu

capital – on
the acquisi-
tion of instru-
ments and
equipment

na oprogra-
mowanie

on software
WYSZCZEGÓLNIENIE

w tys. z in thous. zl

SPECIFICATION

Przetwórstwo przemys owe
(dok.): Manufacturing (cont.):

Produkcja wyrobów z metali  22970 364 623 17554 233
Manufacture  of  metal  pro-

ducts

Produkcja maszyn i urz dze  10895 1951 - 6006 80
Manufacture  of  machinery

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

elektrycznej ....................... 3987 96 - 3001 4
Manufacture of electrical ma-

chinery and apparatus n.e.c.
Produkcja sprz tu i urz dze

radiowych,   telewizyjnych
i telekomunikacyjnych ......... 51440 10855 - 28422 1216

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

Produkcja  pojazdów  mecha-
nicznych, przyczep i naczep 8199 1273 51 5795 67

Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

Produkcja pozosta ego sprz -
tu transportowego ............... 20670 2588 - 7328 2007

Manufacture  of  other  trans-
port equipment

Produkcja  mebli;  pozosta a
dzia alno   produkcyjna 18959 121 - 12318 221

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

Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energi  elektryczn ,
gaz, wod ........................... 28837 101 2294 18431 849

Electricity, gas and water
supply

a Dane dotycz  podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 49 osób.
a Data concern economic entities employing more than 49 persons.




