
TABL. 2 (210). PRODUKCJA  SPRZEDANA  PRZEMYS U a  (ceny bie ce)
SOLD  PRODUCTION  OF  INDUSTRY a  (current prices)

2000 2002 2003
WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION w mln z
in mln zl

2002 = 100
(ceny sta e)

(constant prices)

w odsetkach
in percent

O G Ó  E M ...................................................... 26595,4 28067,5 30193,7 109,8 100,0
T O T A L

sektor publiczny .............................................. 9871,7 6074,4 7356,9 x 24,4
public sector
sektor prywatny ............................................... 16723,7 21993,1 22836,8 x 75,6
private sector

W tym przetwórstwo przemys owe ................ 24989,5 25912,5 27716,4 109,4 91,8
Of which manufacturing

w tym:
of which:

Produkcja artyku ów spo ywczych i napojów .... 3539,6 3663,5 3970,4 125,1 13,1
Manufacture of food products and beverages
Produkcja odzie y i wyrobów futrzarskich ......... 251,0 286,8 276,5 96,2 0,9
Manufacture of wearing apparel and furriery ∆

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich ∆ 403,3 332,6 282,9 89,2 0,9
Processing of leather and manufacture of

leather products ∆

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze
omy i wikliny ∆ ................................................ 805,8 822,0 928,3 115,7 3,1

Manufacture of wood and wood, straw and
wicker products ∆

Dzia alno  wydawnicza; poligrafia i reprodukcja
zapisanych no ników informacji ....................... 304,0 242,8 336,1 137,2 1,1

Publishing, printing and reproduction of recorded
media

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych ...................................................... 939,0 1181,4 1459,2 119,8 4,8

Manufacture of rubber and plastic products
Produkcja wyrobów z metali ∆ ............................. 1128,6 1383,2 1592,6 113,6 5,3
Manufacture of metal products ∆

Produkcja maszyn i urz dze ∆ .......................... 762,3 751,3 802,5 112,2 2,7
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
Produkcja pozosta ego sprz tu transportowego 4192,7 4287,8 2685,0 66,3 8,9
Manufacture of other transport equipment
Produkcja mebli; pozostaa dziaalno  produkcyjna∆ 817,3 738,4 790,1 102,4 2,6
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.

a Dane dotycz  podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.




