TABL. 8 (180). WARTOŚĆ PRODUKCJI SPRZEDANEJ WYROBÓW NOWYCH I ZMODERNIZOWANYCH
W PRZEMYŚLE a (ceny bieżące) W 2004 R.
VALUE OF SOLD PRODUCTION OF TECHNOLOGICALLY NEW AND IMPROVED PRODUCTS
IN THE INDUSTRY a (current prices) IN 2004
Wartość sprzedaży wyrobów, których produkcję uruchomiono
w latach 2002-2004
Value of sale of products, of which production was activated
in years 2002-2004
WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem
ogółem
total

grand total

wyroby

w tym eksport
of which export
w mln zł

nowe
new

SPECIFICATION

products
zmodernizowane
improved

in mln zl

O G Ó Ł E M .........................

5795

3653

5302

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

447

6

431

493 T O T A L
16

public sector

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

5348

3647

4871

477

private sector

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
a Data concern economic entities employing more than 49 persons.
TABL. 8 (180). WARTOŚĆ PRODUKCJI SPRZEDANEJ WYROBÓW NOWYCH I ZMODERNIZOWANYCH
W PRZEMYŚLE a W 2004 R. (dok.)
VALUE OF SOLD PRODUCTION OF TECHNOLOGICALLY NEW AND IMPROVED PRODUCTS
IN THE INDUSTRY a IN 2004 (cont.)
Wartość sprzedaży wyrobów, których produkcję uruchomiono
w latach 2002-2004
Value of sale of products, of which production was activated
in years 2002-2004
ogółem grand total
wyroby products
ogółem
w tym eksport
nowe
zmodernizowane
total
of which export
new
improved
w mln zł in mln zl

WYSZCZEGÓLNIENIE

O G Ó Ł E M (dok.):
w tym:

SPECIFICATION

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

Przetwórstwo przemysłowe
w tym:
Produkcja artykułów spożywczych i napojów .................
Produkcja drewna i wyrobów
z drewna oraz ze słomy
i wikliny ∆ ............................
Produkcja wyrobów chemicznych ..................................
Produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych ......
Produkcja wyrobów z pozostałych
surowców niemetalicznych

5792

3653

5299

436

46

393

11

1

4

130

10

34

52

15

37

28

1

9

Produkcja wyrobów z metali ∆

154

77

106

∆

51

29

15

147

96

109

2552

2236

2531

404

365

378

18

5

1

163

130

46

Produkcja maszyn i urządzeń
Produkcja maszyn i aparatury
elektrycznej ∆ .....................
Produkcja sprzętu i urządzeń
radiowych, telewizyjnych
i telekomunikacyjnych .......
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
Produkcja pozostałego sprzętu
transportowego .................
Produkcja mebli; pozostała
działalność produkcyjna ∆

493 Manufacturing
of which:
Manufacture of food products
and beverages
43
Manufacture of wood and wood, straw and wicker products ∆
7
Manufacture of chemicals and
chemical products
96
Manufacture of rubber and
plastic products
15
Manufacture of other non-metallic mineral products
19
Manufacture of metal products ∆
48
Manufacture of machinery
and equipment n.e.c.
36
Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.
38
Manufacture of radio, television and communication
21
equipment and apparatus
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers
26
Manufacture of other transport equipment
17
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.
117

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.

