INFORMACJE SYGNALNE

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe
w województwie śląskim w 2020 r.

89,6

16.12.2021 r.

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w 2020 r. według lokalizacji inwestycji wyniosła
33242,0 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 10,4% mniej
niż w 2019 r.

Dynamika wartości
nakładów inwestycyjnych
w gospodarce narodowej

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej
W 2020 r. nadal większość nakładów inwestycyjnych ogółem została poniesiona przez jednostki należące do sektora prywatnego – 61,1%, tj. 20307,3 mln zł (w 2019 r. – 64,8%).
Nakłady w jednostkach sektora publicznego ukształtowały się na poziomie 12934,8 mln zł
i stanowiły 38,9%.
W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano spadek wartości nakładów
w sektorze prywatnym o 15,5% i w sektorze publicznym o 1,0%.
Tablica 1. Nakłady inwestycyjnea w gospodarce narodowej według wybranych sekcji PKD
(ceny bieżące)
2019

2020

WYSZCZEGÓLNIENIE
w mln zł
OGÓŁEM

2019=100

37090,5

33242,0

89,6

3583,4

2469,2

68,9

10744,2

8470,6

78,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorącą wodęb

3252,9

2783,1

85,6

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacjab

1183,5

1066,4

90,1

Budownictwo

1531,3

1472,4

96,2

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb

2555,5

2338,0

91,5

Transport i gospodarka magazynowa

4962,5

5750,2

115,9

Obsługa rynku nieruchomościb

3596,7

3725,6

103,6

w tym:
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe

a Według lokalizacji inwestycji. b Nazwa skrócona według PKD 2007.
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W przeliczeniu na 1 mieszkańca
wartość nakładów
inwestycyjnych w 2020 r.
wyniosła 7374 zł i była niższa
o 10,1% niż w 2019 r.

W 2020 r. wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez jednostki przemysłowe
w skali roku zmniejszyła się o 21,2% i stanowiła 44,5% ogółu wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej, tj. 14789,3 mln zł wobec 50,6%, tj. 18764,0 mln zł
w 2019 r. Spadek wartości nakładów odnotowano we wszystkich sekcjach zaliczanych
do przemysłu. Najwyższą wartość nakładów poniesiono w przetwórstwie przemysłowym,
tj. 57,3% nakładów w przemyśle i 25,5% ogółu nakładów w gospodarce narodowej, następnie w sekcji transport i gospodarka magazynowa 17,3% oraz obsługa rynku nieruchomości 11,2%. Wartość nakładów inwestycyjnych nieprzekraczającą 1,0% ogółu nakładów
w gospodarce narodowej odnotowano m.in. w sekcjach: pozostała działalność usługowa
(0,1%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (0,4%), zakwaterowanie i gastronomia
(0,7%), administrowanie i działalność wspierająca (0,8%).
Wykres 1. Struktura nakładów inwestycyjnycha w gospodarce narodowej według sektorów
własności i sekcji PKD
(ceny bieżące)
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a Według lokalizacji inwestycji. b Nazwa skrócona według PKD 2007.
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87,1

Wartość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach
w 2020 r. według lokalizacji inwestycji wyniosła
22439,8 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 12,9% mniej
niż w 2019 r.

Dynamika wartości
nakładów inwestycyjnych
w przedsiębiorstwach

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach
W 2020 r. w sektorze prywatnym poniesiono 67,6% ogółu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, tj. 15158,1 mln zł (w 2019 r. – 72,6 %). W porównaniu z ub. rokiem odnotowano
spadek wartości nakładów w sektorze prywatnym o 18,9% i wzrost w sektorze publicznym
o 3,2%.
Tablica 2. Nakłady inwestycyjnea w przedsiębiorstwach według wybranych sekcji PKD
(ceny bieżące)
2019

2020

WYSZCZEGÓLNIENIE
w mln zł
OGÓŁEM

2019=100

25754,1

22439,8

87,1

3582,5

2467,3

68,9

10386,4

8158,0

78,5

3187,9

2688,7

84,3

717,5

731,6

102,0

Budownictwo

1215,0

1294,8

106,6

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb

2069,8

1881,5

90,9

Transport i gospodarka magazynowa

2354,5

3087,8

131,1

357,3

276,1

77,3

w tym:
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorącą wodęb
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacjab

Obsługa rynku nieruchomościb
a Według lokalizacji inwestycji. b Nazwa skrócona według PKD 2007.

W 2020 r. odsetek poniesionych nakładów inwestycyjnych przez jednostki przemysłowe nadal był największy i stanowił 62,6% ogółu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach.
Jednak w skali roku zmniejszył się on o 6,8 p. proc. Spośród wszystkich sekcji znaczny udział
w inwestycjach miały przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji: przetwórstwo przemysłowe
(36,4%), transport i gospodarka magazynowa (13,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (12,0%), górnictwo i wydobywanie (11,0%).
Analiza przestrzenna zróżnicowania wysokości nakładów inwestycyjnych w 2020 r. pokazała,
iż największy odsetek w nakładach inwestycyjnych ogółem w województwie miały: Katowice
(12,5%), powiat cieszyński (6,9%), Gliwice (6,5%), Bielsko-Biała (5,7%), Jaworzno (5,5%) oraz
Tychy (5,2%). Natomiast udział poniżej 1,0% nakładów odnotowano w: Świętochłowicach
(0,2%), Piekarach Śląskich (0,3%) oraz w Mysłowicach i Żorach (po 0,9%).
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Najwyższe nakłady inwestycyjne
w przedsiębiorstwach,
tj. 14045,5 mln zł zostały
poniesione w przemyśle

Mapa 1. Nakłady inwestycyjnea w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca według powiatów
(ceny bieżące)

ĨʀˁɱࡑˎȒ
ߟߞࡊߟ ࡷ ߟߡࡊߥ
ߥࡊߤ ࡷ ߟߞࡊߞ





ߣࡊߟ ࡷ ߥࡊߣ

 ࡷ ߣࡊߞ
ߠࡊߤ


ߟࡊߟ ࡷ ߠࡊߣ
ʸȫǴƜʸȭƉˎʀʸȫ࣍ߣࡊߞ

a Według lokalizacji inwestycji.

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 r.
w województwie śląskim wyniosły 5,0 tys. zł. W 13 powiatach, w tym m.in. w Jaworznie
(13,7 tys. zł), Katowicach (9,6 tys. zł) i w Tychach (9,1 tys. zł) wartość nakładów na 1 mieszkańca była wyższa niż przeciętna w województwie śląskim. Niższą wartość niż przeciętna
w województwie odnotowano m.in. w Świętochłowicach (1,1 tys. zł), Piekarach Śląskich
(1,3 tys. zł), powiecie częstochowskim (1,8 tys. zł) i w Bytomiu (1,9 tys. zł).
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Największe nakłady inwestycyjne
w przedsiębiorstwach
w przeliczeniu na 1 mieszkańca
zostały poniesione w Jaworznie

106,6

Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej
w 2020 r. według siedziby jednostki lokalnej wyniosła
514548,6 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych)
i w sklali roku wzrosła o 6,6%.

Dynamika wartości brutto
środków trwałych
w gospodarce narodowej

Środki trwałe w gospodarce narodowej
Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej województwa śląskiego według
stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. stanowiła 11,5% wartości brutto środków trwałych w kraju
i wzrosła o 0,2 p. proc w porównaniu do 2019 r.
Z ogólnej wartości brutto środków trwałych na sektor publiczny przypadało 192571,4 mln zł,
tj. 37,4%, a na sektor prywatny – 321977,1 mln zł, tj. 62,6%.
Tablica 3. Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według wybranych
sekcji PKDa
(bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 grudnia
2019

2020

WYSZCZEGÓLNIENIE
w mln zł
OGÓŁEM

2019=100

482815,4

514548,6

106,6

29252,6

34779,9

118,9

Przetwórstwo przemysłowe

119071,6

126574,1

106,3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorącą wodęb

40270,3

42058,9

104,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacjab

24900,9

25843,4

103,8

Budownictwo

10197,0

17535,6

172,0

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb

25512,1

24286,5

95,2

Transport i gospodarka magazynowa

67927,6

71577,1

105,4

80686,3

83467,7

103,4

w tym:
Górnictwo i wydobywanie

Obsługa rynku nieruchomościb

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

W końcu 2020 r. udział wartości brutto środków trwałych jednostek przemysłowych
w ogólnej wartości wyniósł 44,6% (wobec 44,2% w końcu 2019 r.). Największą wartość majątku trwałego odnotowano w jednostkach należących do sekcji przetwórstwo przemysłowe
(24,6%). Wartość brutto środków trwałych jednostek przemysłowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ub. zwiększyła się o 0,4%.
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W przeliczeniu na 1 mieszkańca
wartość brutto środków
trwałych w 2020 r. wyniosła
114539 zł i wzrosła o 7,2%
w odniesieniu do 2019 r.

Wykres 2. Struktura wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według
sektorów własności i sekcji PKDa
(bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 grudnia
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a Podziału środków trwałych według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności. b Nazwa skrócona według PKD 2007.

107,6

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach
w 2020 r. według siedziby jednostki lokalnej wyniosła
304548,6 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych)
i w skali roku wzrosła o 7,6%.

Dynamika wartości brutto
środków trwałych
w przedsiębiorstwach

Środki trwałe w przedsiębiorstwach
Z ogólnej wartości majątku trwałego w przedsiębiorstwach według stanu w dniu
31 grudnia 2020 r. na sektor publiczny przypadało 86198,2 mln zł, tj. 28,3%, a na sektor
prywatny – 218350,3 mln zł, tj. 71,7 %.
W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost wartości brutto środków trwałych zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym odpowiednio
o: 7,6% i 7,5%.
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Tablica 4. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach według wybranych
sekcji PKDa
(bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 grudnia
2019

2020

WYSZCZEGÓLNIENIE
w mln zł
OGÓŁEM

2019=100

283155,5

304548,6

107,6

28771,2

34196,8

118,9

115269,4

122592,0

106,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorącą wodęb

37403,7

38638,6

103,3

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacjab

17213,4

17893,1

103,9

4726,6

11558,3

244,5

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb

17983,3

16454,9

91,5

Transport i gospodarka magazynowa

14532,1

15178,4

104,4

Obsługa rynku nieruchomościb

15485,2

15391,6

99,4

w tym:
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

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

W 2020 r. odsetek majątku trwałego w jednostkach przemysłowych był najwyższy i stanowił
70,0% ogółu wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach. W skali roku nieznacznie zmniejszył się, tj. o 0,2 p. proc. Spośród wszystkich sekcji największy udział
w wartości brutto środków trwałych miały przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji: przetwórstwo przemysłowe – 40,3% (spadek do ub. roku o 0,4 p. proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 12,7% (spadek do ub. roku
o 0,5 p. proc.) oraz górnictwo i wydobywanie – 11,2% (wzrost do ub. roku o 1,0 p. proc.).
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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
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a Według siedziby jednostki lokalnej.

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w końcu 2020 r. w województwie śląskim wyniosła 67,8 tys. zł. Wyższą wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca niż przeciętna wartość w województwie odnotowano
m.in. w: Dąbrowie Górniczej (195,1 tys. zł), Tychach (162,0 tys. zł), Jaworznie (147,7 tys. zł),
Gliwicach (146,4 tys. zł), Bielsku-Białej (125,2 tys. zł), Katowicach (123,2 tys. zł), Jastrzębiu-Zdroju (101,8 tys. zł), natomiast najniższą w powiecie kłobuckim (18,7 tys. zł).

8

W przeliczeniu na 1 mieszkańca
wartość brutto środków
trwałych w końcu 2020 r.
wyniosła 67793 zł i wzrosła
o 8,2% w skali roku

Tablica 5. Struktura wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwacha według wybranych
sekcji PKD
Stan w dniu 31 grudnia
W tym według grup środków trwałych
Ogółem

Wyszczególnienie

maszyny,
urządzenia
techniczne
i narzędzia

budynki
i budowle

pozostałe

w%
Górnictwo i wydobywanie

100,0

49,4

48,8

1,8

Przetwórstwo przemysłowe

100,0

28,2

69,4

2,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorącą wodęb

100,0

37,8

61,9

0,3

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjab

100,0

79,2

16,3

4,5

Budownictwo

100,0

26,3

52,5

21,1

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb

100,0

54,8

33,4

11,8

Transport i gospodarka magazynowa

100,0

32,0

9,2

58,8

Obsługa rynku nieruchomości

100,0

93,3

6,0

0,7

b

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

W strukturze środków trwałych według grup dominowały maszyny, urządzenia techniczne
i narzędzia (51,9%) oraz budynki i budowle (42,6%).
Na koniec 2020 r. środki trwałe w województwie śląskim były umorzone w 54,3% (0,5% więcej niż przed rokiem), w tym:
•

budynki i budowle – 41,0%,

•

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 65,0%,

•

środki transportu – 56,3%.

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

Rozpowszechnianie:

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informatorium

Dyrektor Aurelia Hetmańska

tel: 32 779 12 33, 32 779 12 34

tel: 32 779 12 48

katowice.stat.gov.pl

@Katowice_STAT

Powiązane opracowania
Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2019 r.

Temat dostępny w bazach danych
Bank Danych Lokalnych – Dziedzina – Inwestycje i środki trwałe

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku
Nakłady inwestycyjne
Środki trwałe
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@StatKatowice

