TABL. 8 (176). WARTO
PRODUKCJI SPRZEDANEJ WYROBÓW NOWYCH I MODERNIZOWANYCH
W PRZEMY LE a (ceny bie ce) W 2003 R.
VALUE OF SOLD PRODUCTION OF TECHNOLOGICALLY NEW AND IMPROVED PRODUCTS
IN THE INDUSTRY a (current prices) IN 2003
Warto

sprzeda y wyrobów, których produkcj uruchomiono
w latach 2001-2003
Value of sale of products, of which production was activated
in years 2001-2003

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogó em
ogó em
total

grand total

z tego wyroby

w tym eksport
of which export
w mln z

OGÓ

E M ..........................

7247

5300

SPECIFICATION

of which products

nowe
new

zmodernizowane
improved

in mln zl

5240

2007 T O T A L

sektor publiczny ...............

626

239

586

40

sektor prywatny ................

6621

5061

4654

1967

public sector
private sector

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

TABL. 8 (176). WARTO
PRODUKCJI SPRZEDANEJ WYROBÓW NOWYCH I MODERNIZOWANYCH
W PRZEMY LE a W 2003 R. (dok.)
VALUE OF SOLD PRODUCTION OF TECHNOLOGICALLY NEW AND IMPROVED PRODUCTS
IN THE INDUSTRY a IN 2003 (cont.)
Warto

WYSZCZEGÓLNIENIE

sprzeda y wyrobów, których produkcj uruchomiono
w latach 2001-2003
Value of sale of products, of which production was activated
in years 2001-2003
ogó em grand total
z tego wyroby of which products
ogó em
w tym eksport
nowe
zmodernizowane
total
of which export
new
improved
w mln z
in mln zl

O G Ó E M (dok.):
w tym:
Przetwórstwo przemys owe
w tym:
Produkcja artyku ów spo ywczych i napojów ...................
Produkcja drewna i wyrobów
z drewna oraz ze s omy
i wikliny ..............................
Produkcja wyrobów chemicznych .....................................
Produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych ........
Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozosta ych ...................................

SPECIFICATION

T O T A L (cont.):
of which:
7246

5300

5239

2007 Manufacturing
of which:
Manufacture of food products
and beverages
76
Manufacture of wood and wood, straw and wicker products
45
Manufacture of chemicals and
chemical products
14
Manufacture of rubber and
plastic products
4

653

19

577

68

27

23

165

5

151

81

67

77

154

106

151

3

Produkcja wyrobów z metali

86

25

46

40

Produkcja maszyn i urz dze
Produkcja maszyn i aparatury
elektrycznej .......................
Produkcja sprz tu i urz dze
radiowych, telewizyjnych
i telekomunikacyjnych .........
Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep
Produkcja pozosta ego sprz tu transportowego ...............
Produkcja mebli; pozosta a
dzia alno
produkcyjna

32

17

25

7

32

22

25

7

2822

2384

2789

33

14

1

1

13

1702

1671

832

870

175

113

145

30

a Dane dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 49 osób.
U w a g a. Warto produkcji sprzedanej przyj to 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.

Manufacture of other non-metallic mineral products
Manufacture of metal products
Manufacture of machinery
and equipment n.e.c.
Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.
Manufacture of radio, television and communication
equipment and apparatus
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers
Manufacture of other transport equipment
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.

