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TABL. 8(206). PRZYCHODY  NETTO  ZE  SPRZEDAŻY  PRODUKTÓW  NOWYCH  (ISTOTNIE  ULEPSZONYCH)   
W  PRZEMYŚLE

  a
  W  2008 R. 

 NET  REVENUES  FROM  SALES  OF  NEW  (SIGNIFICANTLY  IMPROVED  PRODUCTS)     
IN  THE  INDUSTRY 

 a
  IN  2008 

Przychody netto ze sprzedaży wyrobów wprowadzonych 
na rynek w latach 2006-2008 

Net revenues from sales of products introduced into the 
market during 2006-2008 

z tego wyroby nowe  
of which new  

products 
ogółem 
grand  
total dla rynku 

for a market 

dla 
przedsię- 
biorstwa 

for  
a company 

w tym 
eksport 
ogółem 
of which 
export  
total 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł       in mln zl 

SPECIFICATION 

      

O G Ó Ł E M .........................           8092,9          5416,0          2676,8          5434,0 T O T A L 

sektor publiczny .................        202,1              80,7            121,4              35,3 public sector 

sektor prywatny ..................       7890,8        5335,3        2555,5        5398,7   private sector 

W tym przetwórstwo 
przemysłowe.....................           7768,8          5108,4          2660,4          5403,9 Of which manufacturing 

   w tym:        of which: 
Produkcja artykułów spożyw-

czych i napojów..................               86,1              41,1              45,0              11,3 
Manufacture of food products 

and beverages 
Włókiennictwo .......................             277,6              17,1            260,5            244,2 Manufacture of textiles 
Produkcja drewna i wyrobów  

z drewna oraz ze słomy  
i wikliny ∆ ............................               80,3              77,2                3,2              10,2 

Manufacture of wood and 
wood, straw and wicker 
products ∆ 

Produkcja masy włóknistej 
oraz papieru ∆.....................               66,2              15,9              50,3              32,8 

Manufacture of pulp and 
paper ∆ 

Produkcja wyrobów 
chemicznych ......................             515,6            242,5            273,1              89,3 

Manufacture of chemicals 
and chemical products 

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych ..........             627,5            173,7            453,7            397,6 

Manufacture of rubber 
and plastic products 

Produkcja wyrobów z pozo-
stałych surowców nieme-
talicznych ...........................             244,3            125,4            118,9            118,9 

Manufacture of other non-
metallic mineral products 

Produkcja metali....................                 6,2                0,1                6,1                3,5 Manufacture of basic metals 

Produkcja wyrobów z metali ∆            237,6              33,7            203,9            100,9 
Manufacture of metal 

products ∆ 
Produkcja maszyn  

i urządzeń ∆ ........................           3652,2 
   

2697,1            955,1          2982,2 
Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c.   

Produkcja maszyn i apara-
tury elektrycznej ∆...............             217,8              99,1            118,8            125,0 

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

Produkcja sprzętu i urządzeń 
radiowych, telewizyjnych  
i telekomunikacyjnych ........             113,8            112,9                0,9                0,3 

Manufacture of radio, 
television and 
communication equipment 
and apparatus 

Produkcja instrumentów 
medycznych, precyzyjnych  
i optycznych, zegarów  
i zegarków ..........................             122,9              75,1              47,8              38,5 

Manufacture of medical, 
precision and optical 
instruments, watches and 
clocks 

Produkcja pojazdów samo-
chodowych,przyczep  
i naczep..............................             862,1            792,0              70,1            729,6 

Manufacture of motor 
vehicles, trailers and semi-
trailers 

Produkcja pozostałego 
sprzętu transportowego......             490,2            489,5                0,7            461,5 

Manufacture of other 
transport equipment 

Produkcja mebli; pozostała 
działalność produkcyjna ∆...             135,9            115,6              20,3              57,9 

Manufacture of furniture; 
manufacturing n.e.c.   

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


