
TABL. 5 (232). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE a  (ceny bieżące)  

EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY a  (current prices) 

W tym nakłady     Of which expenditures 

Ogółem 
Total 

na działal-
ność ba-
dawczą 

i rozwojową 
on 

research 
and de-

velopment 
activity 

na zakup 
gotowej 

technologii  
w postaci 
dokument
acji i praw 
on the 

acquisition 
of 

disembodi
ed 

technology 
and know-

-how 

inwestycyj
ne na 

maszyny, 
urządzenia 
techniczne  
i narzędzia 
oraz środki 
transportu 
capital         
– on the 

acquisition 
of instru-
ments and 
equipment 

na 
oprogramo-

wanie 
on software 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł     in thous. zl 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M .......................2004 241637 8802 6926 159486 13537 T O T A L 
 2005 376524 6235 22340 200962 6518  

 2006 434835 6181 16945 236462 30636  

sektor publiczny ...............  339699 3155 14370 193306 26975 public sector 

sektor prywatny ...............  95136 3026 2575 43156 3661 private sector 

W tym przetwórstwo prze-
mysłowe .........................  345985 5576 7249 214383 6125 Of which manufacturing  

w tym:      of which: 

Produkcja artykułów spożyw-
czych i napojów ...............  20017 226 - 7593 431 

Manufacture of food 
products and beverages 

Produkcja wyrobów z 
pozostałych surowców 
nieme-talicznych ..............  815 704 - - - 

Manufacture  of  other  non-     
-metallic mineral products 

Produkcja wyrobów z metali ∆ 226 - - 163 39 
Manufacture  of  metal  pro-

ducts ∆ 

Produkcja maszyn i urzą-
dzeń ∆ ..............................  799 109 - 365 182 

Manufacture  of  machinery 
and equipment n.e.c. 

Produkcja maszyn i 
aparatury elektrycznej ∆ ...  2523 992 - 1166 100 

Manufacture of electrical 
machinery and apparatus 
n.e.c. 

Produkcja sprzętu i urządzeń 
radiowych, telewizyjnych 
i telekomunikacyjnych .....  12481 1029 - 7044 247 

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

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego ................  21218 14 - 11955 1087 

Manufacture  of  other  
transport equipment  

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

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 

 


