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Strona główna › Start

GUS podał dane o produkcji przemysłowej
Rynek oczekiwał, że ceny produkcji wzrosły we wrześniu o 7,2 proc., a przedział prognoz wynosił
6,6-7,6 proc.
Ceny w górnictwie i kopalnictwie wzrosły o 19,9 proc. w porównaniu do listopada 2003, a wobec
października 2004 roku wzrosły o 0,1 proc.
Ceny w przemyśle przetwórczym wzrosły o 6,8 proc. w ujęciu rocznym, a wobec października 2004
roku spadły o 0,4 proc.
Ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wzrosły o 0,6 proc. w stosunku
do listopada 2003 roku, natomiast wobec października tego roku nie zmieniły się.
Produkcja przemysłowa w listopadzie 2004 roku wzrosła o 11,3 proc. rok do roku, po wzroście o 3,5
proc. w październiku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 1,1 proc. - poinformował
Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści szacowali, że produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 9,9 proc. rdr, a przedział
prognoz wynosił 7,0-12,8 proc.
Produkcja w górnictwie i kopalnictwie w listopadzie 2004 roku wzrosła o 1,8 proc. rok do roku, a w
porównaniu z październikiem 2004 roku spadła o 3,4 proc.
Produkcja w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 12,8 proc. rok do roku, a w stosunku do
października tego roku spadła o 1,9 proc.
W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę produkcja w listopadzie wzrosła
o 3,8 proc. rok do roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 8,0 proc.
Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rok do roku o 9,2 proc. oraz wzrosła o 0,7
proc. miesiąc do miesiąca.
Wynik finansowy sektora bankowego
Wynik finansowy netto sektora bankowego po III kwartałach wzrósł w porównaniu z analogicznym
okresem 2003 roku o 92,6 proc. do 5,67 mld zł - podał w piątek GUS.
Wynik finansowy brutto osiągnął wartość 6,47 mld zł i był o 44,9 proc. wyższy niż w analogicznym
okresie 2003 roku.
Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto wyniosły odpowiednio 10,7 proc. i 9,4 proc., wobec 7,8
proc. i 5,1 proc. przed rokiem.
"Na poprawę wyników wpłynęły wyższy wzrost przychodów niż kosztów, co przyczyniło się do
wzrostu zysków i ograniczenia strat; zmniejszenie obciążeń podatkiem dochodowym; zyski jednostek
podporządkowanych" - napisał GUS w komentarzu.
Przychody z działalności operacyjnej ogółem osiągnęły 60,25 mld zł i wzrosły o 4,6 proc.
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Przychody z działalności bankowej wzrosły o 7,2 proc. i stanowiły 82,4 proc. przychodów
z działalności operacyjnej.
Koszty działalności operacyjnej w bankach ogółem wyniosły 53,77 mld zł i wzrosły o 1,2 proc. wobec
analogicznego okresu 2003 roku.
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