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TABL 4/171/.   DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁUa   (ceny stałe) 
DYNAMIC OF SOLD PRODUCTION OF INDUSTRYa (constant prices) 

2000 2004 2005 
SEKCJE 
DZIAŁY rok poprzedni=100 

previous year=100 

SECTIONS 
DIVISIONS 

O G Ó Ł E M ................................  102,9 118,9 113,8 T O T A L 
Górnictwo ...................................  121,2 145,6 131,7 Mining 
Przetwórstwo przemysłowe ......  104,8 115,6 112,8 Manufacturing 

w tym:    of which: 
Produkcja artykułów spożyw-

czych i napojów ........................  82,5 96,5 114,9 
Manufacture of food products and 

beverages 
Produkcja odzieży i wyrobów 

futrzarskich ...............................  99,4 104,1 95,2 
Manufacture of wearing apparel 

and furriery 
Produkcja skór wyprawionych  

i wyrobów z nich  .....................  85,4 96,1 69,0 
Processing of leather and manu- 

facture of leather products  
Produkcja drewna i wyrobów  

z drewna oraz ze słomy  
i wikliny ....................................  90,3 92,2 187,9 

Manufacture of wood and wood, 
straw and wicker products  

Produkcja masy włóknistej oraz 
papieru  ...................................  6,4 102,9 95,5 Manufacture of pulp and paper  

Działalność wydawnicza; poli- 
grafia i reprodukcja zapisanych 
nośników informacji  ................  106,8 97,1 97,6 

Publishing, printing and reproduc-
tion of recorded media 

Produkcja wyrobów chemicznych  106,3 101,9 109,9 
Manufacture of chemicals and 

chemical products 
Produkcja wyrobów gumowych 

i z tworzyw sztucznych ................  99,3 96,6 169,9 
Manufacture of rubber and plastic 

products 
Produkcja wyrobów z pozostałych 

surowców niemetalicznych .......  169,9 154,4 118,1 
Manufacture of other non-metallic 

mineral products 
Produkcja wyrobów z metali ......   83,2 103,1 141,6 Manufacture of metal products  

Produkcja maszyn i urządzeń ....  96,4 140,5 123,8 
Manufacture of machinery and 

equipment  
Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej .............................  134,2 214,2 136,5 
Manufacture of electrical machin-

ery and apparatus  
Produkcja sprzętu i urządzeń 

radiowych, telewizyjnych i tele-
komunikacyjnych .......................  184,9 137,2 123,0 

Manufacture of radio, television 
and communication equipment 
and apparatus 

Produkcja instrumentów medycz-
nych, precyzyjnych i optycz-
nych, zegarów i zegarków .........  84,9 80,1 105,8 

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

Produkcja pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep........  146,0 133,2 107,4 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego..........................  83,7 58,4 74,0 

Manufacture of other transport 
equipment 

Produkcja mebli; pozostała dzia-
łalność produkcyjna ..............  86,3 89,9 28,8 

Manufacture of furniture; manu-
facturing n.e.c. 

Przetwarzanie odpadów...............  110,3 106,6 110,3 Recycling 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, 
wodę .........................................  76,3 138,3 117,7 

Electricity, gas and water sup-
ply 

a Dotyczy jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
a Concerns entities employing more than 9 persons. 




