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INFORMACJE SYGNALNE

16.12.2020 r.Nakłady inwestycyjne i środki trwałe 
w województwie śląskim w 2019 r.

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce 
narodowej w 2019 r. według lokalizacji inwestycji 
wyniosła 37090,5 mln zł (w cenach bieżących) i w skali 
roku wzrosła o 9,0%.

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej

W 2019 r. większość nakładów inwestycyjnych ogółem została poniesiona przez jednostki 
należące do sektora prywatnego – 64,8%, tj. 24028,7 mln zł. Nakłady w jednostkach sektora 
publicznego stanowiły 35,2%, tj. 13061,8 mln zł.

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost wartości nakładów 
inwestycyjnych zarówno w sektorze publicznym o 13,7%, jak i w sektorze prywatnym o 6,7%.

Tablica 1. Nakłady inwestycyjnea w gospodarce narodowej według wybranych sekcji PKD 
(ceny bieżące)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2018 2019

w mln zł 2018=100

OGÓŁEM 34014,8 37090,5 109,0

w tym: 

Górnictwo i wydobywanie 3001,5 3583,4 119,4

Przetwórstwo przemysłowe 10540,9 10744,2 101,9

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 2032,8 3252,9 160,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 1023,5 1183,5 115,6

Budownictwo 2266,5 1531,3 67,6

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 2293,0 2555,5 111,4

Transport i gospodarka magazynowa 4741,0 4962,5 104,7

Obsługa rynku nieruchomościb 3102,4 3596,7 115,9

a Według lokalizacji inwestycji. b Nazwa skrócona według PKD 2007.

 109,0
Dynamika wartości 
nakładów inwestycyjnych 
w gospodarce narodowej   

W przeliczeniu na 1 mieszkańca
wartość nakładów inwestycyj-
nych w 2019 r. wyniosła 8198 zł 
i wzrosła o 9,4% w odniesieniu 
do 2018 r.
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W 2019 r. wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez jednostki przemysłowe 
zwiększyła się o 13,0% w porównaniu z ub. rokiem i stanowiła ponad połowę – 50,6% 
wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wobec 48,8% w 2018 r. 
Najwyższą wartość nakładów inwestycyjnych odnotowano w jednostkach należących 
do sekcji przetwórstwo przemysłowe, tj. 57,3% nakładów w przemyśle i 29,0% ogółu 
nakładów w gospodarce narodowej.

Wykres 1. Struktura nakładów inwestycyjnycha w gospodarce narodowej według sektorów 
własności i sekcji PKD 
(ceny bieżące)

a Według lokalizacji inwestycji. b Nazwa skrócona według PKD 2007.

 108,5
Dynamika wartości 
nakładów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach 

Wartość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 
w 2019 r. według lokalizacji inwestycji wyniosła 
25754,1 mln zł (w cenach bieżących) i w skali roku wzrosła 
o 8,5%.

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach

W 2019 r. w sektorze prywatnym poniesiono 18698,3 mln zł, tj. 72,6% ogółu nakładów inwe-
stycyjnych w przedsiębiorstwach, natomiast w sektorze publicznym 7055,7 mln zł, tj. 27,4%. 

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost wartości nakładów 
inwestycyjnych w sektorze prywatnym o 6,5% i w sektorze publicznym o 14,3%.
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Tablica 2. Nakłady inwestycyjnea w przedsiębiorstwach według wybranych sekcji PKD 
(ceny bieżące)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2018 2019

w mln zł 2018=100

OGÓŁEM 23732,0 25754,1 108,5

w tym: 

Górnictwo i wydobywanie 2998,6 3582,5 119,5

Przetwórstwo przemysłowe 10038,9 10386,4 103,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 1766,8 3187,9 180,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 687,5 717,5 104,4

Budownictwo 2013,9 1215,0 60,3

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 1952,9 2069,8 106,0

Transport i gospodarka magazynowa 2199,7 2354,5 107,0

Obsługa rynku nieruchomościb 302,6 357,3 118,1

a Według lokalizacji inwestycji. b Nazwa skrócona według PKD 2007.

W 2019 r. odsetek poniesionych nakładów inwestycyjnych przez jednostki przemysłowe 
nadal był najwyższy i stanowił 69,4% ogółu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. 
W skali roku zwiększył się on o 4,1 p. proc. Spośród wszystkich sekcji znaczny udział w in-
westycjach miały przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji: przetwórstwo przemysłowe (40,3%), 
górnictwo i wydobywanie (13,9%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę (12,4%) oraz transport i gospodarka magazynowa (9,1%).

Analiza przestrzenna zróżnicowania wysokości nakładów inwestycyjnych w 2019 r. pokazała, 
iż duży udział w nakładach inwestycyjnych ogółem w województwie miały miasta 
na prawach powiatu: Katowice (7,9%), Dąbrowa Górnicza, Gliwice (po 6,8%), Bielsko-Biała, 
Częstochowa (po 6,4%), Jaworzno (5,4%). Natomiast udział poniżej 1,0% nakładów inwe-
stycyjnych odnotowano w: Piekarach Śląskich (0,3%), Świętochłowicach (0,4%), powiecie 
kłobuckim (0,6%) oraz w Żorach i powiecie lublinieckim (po 0,9%).
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Mapa 1. Nakłady inwestycyjnea w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca według powiatów
(ceny bieżące)

a Według lokalizacji inwestycji.

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 r. 
w województwie śląskim wyniosły 5,7 tys. zł. Wyższą wartość nakładów inwestycyjnych 
na 1 mieszkańca niż przeciętna wartość w województwie odnotowano m.in. w: Jaworznie 
(15,3 tys. zł), Dąbrowie Górniczej (14,7 tys. zł), Gliwicach (9,8 tys. zł), Bielsku-Białej (9,7 tys. zł), 
Tychach (9,4 tys. zł), powiecie bieruńsko-lędzińskim (8,2 tys. zł). Najniższa wartość wystąpiła 
w Piekarach Śląskich (1,3 tys. zł).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca
wartość nakładów inwestycyj-
nych w 2019 r. wyniosła 5693 zł
i wzrosła o 8,9% w odniesieniu 
do 2018 r.
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 104,2
Dynamika wartości brutto
środków trwałych 
w gospodarce narodowej 

Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej 
w 2019 r. według siedziby jednostki lokalnej wyniosła 
482815,4 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych) 
i w skali roku wzrosła o 4,2%.

Środki trwałe w gospodarce narodowej

Według stanu w dniu 31 XII 2019 r. wartość brutto środków trwałych w województwie śląskim 
stanowiła 11,3% wartości brutto środków trwałych w kraju i zmniejszyła się o 0,2 p. proc. 
w porównaniu do 2018 r.

Z ogólnej wartości brutto środków trwałych na sektor publiczny przypadało 181308,1 mln zł, 
tj. 37,6%, a na sektor prywatny – 301507,3 mln zł, tj. 62,4%.

Tablica 3. Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według wybranych 
sekcji PKDa 
(bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 grudnia

WYSZCZEGÓLNIENIE
2018 2019

w mln zł 2018=100

OGÓŁEM 463145,6 482815,4 104,2

w tym: 

Górnictwo i wydobywanie 28971,4 29252,6 101,0

Przetwórstwo przemysłowe 118248,1 119071,6 100,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 37592,2 40270,3 107,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 25294,8 24900,9 98,4

Budownictwo 9138,6 10197,0 111,6

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 23288,2 25512,1 109,5

Transport i gospodarka magazynowa 63145,9 67927,6 107,6

Obsługa rynku nieruchomościb 77634,6 80686,3 103,9

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju dzia-
łalności. b Nazwa skrócona według PKD 2007.

W końcu 2019 r. udział wartości brutto środków trwałych jednostek przemysłowych 
w ogólnej wartości wyniósł 44,2% (wobec 45,4% w końcu 2018 r.). Największą wartość 
majątku trwałego odnotowano w jednostkach należących do sekcji przetwórstwo przemy-
słowe (24,7%). Wartość brutto środków trwałych jednostek przemysłowych w porównaniu 
z analogicznym okresem roku ub. zwiększyła się o 1,6%.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
wartość brutto środków trwa-
łych w 2019 r. wyniosła 106873 zł
i wzrosła o 4,6% w odniesieniu 
do 2018 r.
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Wykres 2. Struktura wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według 
sektorów własności i sekcji PKDa 
(bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 grudnia

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju dzia-
łalności. b Nazwa skrócona według PKD 2007.

 103,6
Dynamika wartości brutto
środków trwałych 
w przedsiębiorstwach 

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach 
w 2019 r. według siedziby jednostki lokalnej wyniosła 
283155,5 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych) 
i w skali roku zwiększyła się o 3,6%.

Środki trwałe w przedsiębiorstwach

Według stanu w dniu 31 XII 2019 r. z ogólnej wartości majątku trwałego w przedsiębior-
stwach na sektor publiczny przypadało 80127,9 mln zł, tj. 28,3%, a na sektor prywatny – 
203027,5 mln zł, tj. 71,7%.

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost wartości brutto 
środków trwałych w sektorze publicznym o 5,1% i w sektorze prywatnym o 3,0%.
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Tablica 4. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach według wybranych 
sekcji PKDa 
(bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 grudnia

WYSZCZEGÓLNIENIE
2018 2019

w mln zł 2018=100

OGÓŁEM 273359,8 283155,5 103,6

w tym: 

Górnictwo i wydobywanie 28520,9 28771,2 100,9

Przetwórstwo przemysłowe 114677,7 115269,4 100,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 34875,2 37403,7 107,3

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 17845,9 17213,4 96,5

Budownictwo 4186,4 4726,6 112,9

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 16223,7 17983,3 110,8

Transport i gospodarka magazynowa 11293,1 14532,1 128,7

Obsługa rynku nieruchomościb 15176,1 15485,2 102,0

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju dzia-
łalności. b Nazwa skrócona według PKD 2007.

W końcu 2019 r. największą część majątku trwałego nadal posiadały jednostki przemysłowe, 
tj. 70,2% ogółu wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach. Odsetek ten w skali 
roku zmniejszył się o 1,5 p. proc. Spośród wszystkich sekcji największy udział w wartości 
brutto środków trwałych miały przedsiębiorstwa należące do sekcji: przetwórstwo przemy-
słowe – 40,7% (42,0% przed rokiem), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodę – 13,2% (12,8% przed rokiem) oraz górnictwo i wydoby-
wanie – 10,2% (10,4% przed rokiem).
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Mapa 2. Wartość brutto środków trwałycha w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
według powiatów 
(bieżące ceny ewidencyjne) 
Stan w dniu 31 grudnia

a Według siedziby jednostki lokalnej.

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
w końcu 2019 r. w województwie śląskim wyniosła 62,7 tys. zł. Wyższą wartość brutto 
środków trwałych na 1 mieszkańca niż przeciętna wartość w województwie odnotowano 
m.in. w: Dąbrowie Górniczej (185,8 tys. zł), Tychach (154,6 tys. zł), Gliwicach (135,7 tys. zł), 
Katowicach (119,6 tys. zł), Bielsku-Białej (118,6 tys. zł), natomiast najniższą w powiecie 
kłobuckim (17,5 tys. zł).

Wartość brutto środków trwałych według siedziby przedsiębiorstwa w końcu 2019 r. 
wyniosła 263513,1 mln zł i w skali roku wzrosła o 4,8%. W strukturze środków trwałych 
według grup dominowały maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (51,4%) oraz budynki 
i budowle (43,0%).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca
wartość brutto środków 
trwałych w końcu 2019 r. 
wyniosła 62678 zł i wzrosła 
o 3,9% w skali roku
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Tablica 5. Struktura wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwacha według wybranych 
sekcji PKD
Stan w dniu 31 grudnia

Wyszczególnienie
Ogółem

W tym według grup środków trwałych

budynki 
i budowle

maszyny, 
 urządzenia
techniczne 
i narzędzia

pozostałe

w %

Górnictwo i wydobywanie 100,0 49,5 48,6 1,9

Przetwórstwo przemysłowe 100,0 28,4 69,2 2,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 100,0 37,5 62,2 0,3

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpada-
mi; rekultywacjab 

100,0 79,7 15,9 4,3

Budownictwo 100,0 29,1 50,8 20,0

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 100,0 54,2 32,9 12,9

Transport i gospodarka magazynowa 100,0 32,1 9,2 58,7

Obsługa rynku nieruchomościb 100,0 94,0 5,5 0,6

a Według siedziby przedsiębiorstwa. b Nazwa skrócona według PKD 2007.

Na koniec 2019 r. środki trwałe w województwie śląskim były umorzone w 53,8%, w tym:

• budynki i budowle – 40,0%,

• maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 65,2%,

• środki transportu – 54,5%.

Wykres 3. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwacha według sektorów własności  
i wybranych grup
Stan w dniu 31 grudnia

a Według siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie 
danych GUS”.
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Powiązane opracowania

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2018 r.

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych – Dziedzina – Inwestycje i środki trwałe

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Nakłady inwestycyjne

Środki trwałe

Opracowanie merytoryczne:

Urząd Statystyczny w Katowicach

Dyrektor Aurelia Hetmańska

Tel: 32 779 12 48

Rozpowszechnianie:

Informatorium

Tel: 32 779 12 33, 32 779 12 34

katowice.stat.gov.pl

@Katowice_STAT

@StatKatowice

Ośrodek Statystyki Rynku Finansowego

Tel: 32 779 12 57

e-mail: E.Jendrzej@stat.gov.pl

https://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inwestycje-srodki-trwale/naklady-inwestycyjne-i-srodki-trwale-w-wojewodztwie-slaskim-w-2018-r-,1,9.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/223,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/938,pojecie.html

