
   

  

  

 

1 

INFORMACJE SYGNALNE 

16.12.2022 r. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe 
w województwie śląskim w 2021 r. 

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce 
narodowej w 2021 r. według lokalizacji inwestycji 
wyniosła 33 893,7 mln zł (w cenach bieżących),  
tj. o 2,0% więcej niż w 2020 r. 

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej 

W 2021 r. nadal większość nakładów inwestycyjnych ogółem została poniesiona przez jed-
nostki należące do sektora prywatnego – 61,8%, tj. 20 942,9 mln zł (w 2020 r. – 61,1%,  
tj. 20 307,3 mln zł). Nakłady w jednostkach sektora publicznego ukształtowały się na pozio-
mie 12 950,8 mln zł i stanowiły 38,2% (przed rokiem – 12 934,8 mln zł, tj. 38,9%). 

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost wartości nakładów in-
westycyjnych w sektorze prywatnym o 3,1%. W sektorze publicznym wielkość inwestycji pozo-
stała prawie na niezmienionym poziomie – w skali roku wystąpił jej wzrost zaledwie o 0,1%. 

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

Wyszczególnienie 
2020 2021 

w mln zł 2020=100 

Ogółem 33 242,0 33 893,7 102,0 

w tym:   

Górnictwo i wydobywanie 2 469,2 2 405,8 97,4 

Przetwórstwo przemysłowe 8 470,6 9 243,3 109,1 

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

2 783,1 2 076,5 74,6 

Dostawa wody; gospodarowanie ście-
kami i odpadami; rekultywacjab 1 066,4 1 143,8 107,3 

Budownictwo 1 472,4 587,7 39,9 

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wychb 2 338,0 2 512,6 107,5 

Transport i gospodarka magazynowa 5 750,2 6 146,3 106,9 

Obsługa rynku nieruchomościb 3 725,6 4 368,0 117,2 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 018,9 1 242,7 122,0 

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

W przeliczeniu na 1 miesz-
kańca wartość nakładów  
inwestycyjnych w 2021 r.  
wyniosła 7 716 zł i była  
wyższa o 4,6% niż w 2020 r. 
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W 2021 r. wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez jednostki przemysłowe wy-
niosła 14 869,4 mln zł i stanowiła 43,9% ogółu nakładów inwestycyjnych w gospodarce naro-
dowej wobec 14 789,3 mln zł i 44,5% w 2020 r. W skali roku odnotowano jej wzrost o 0,5%.  
W strukturze nakładów inwestycyjnych według sekcji najwyższy ich udział wystąpił w prze-
twórstwie przemysłowym, tj. 62,2% ogółu nakładów w przemyśle i 27,3% w gospodarce naro-
dowej, następnie w sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz obsługa rynku nierucho-
mości – odpowiednio: 18,1% i 12,9% ogółu nakładów w gospodarce narodowej. Udział nakła-
dów inwestycyjnych nieprzekraczający 1,0% wystąpił m.in. w sekcjach: działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa (0,4%), zakwaterowanie i gastronomia (0,7%), administrowanie i działal-
ność wspierająca (0,9%). 

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. 
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Wartość nakładów inwestycyjnych  
w przedsiębiorstwach w 2021 r. według lokalizacji 
inwestycji wyniosła 22 511,9 mln zł (w cenach 
bieżących), tj. o 0,3% więcej niż w 2020 r. 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach 

W 2021 r. w sektorze prywatnym poniesiono 67,2% ogółu nakładów inwestycyjnych w przed-
siębiorstwach, tj. 15 132,7 mln zł (w 2020 r. – 67,6 %, tj. 15 158,1 mln zł). W porównaniu z ub. ro-
kiem odnotowano spadek wartości nakładów w sektorze prywatnym o 0,2% i wzrost w sekto-
rze publicznym o 1,3%. 

Tablica 2. Nakłady inwestycyjnea w przedsiębiorstwach według wybranych sekcji PKD 
(ceny bieżące) 

Wyszczególnienie 
2020 2021 

w mln zł 2020=100 

Ogółem 22 439,8 22 511,9 100,3 

w tym:   

Górnictwo i wydobywanie 2 467,3 2 395,2 97,1 

Przetwórstwo przemysłowe 8 158,0 8 879,7 108,8 

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

2 688,7 1 948,6 72,5 

Dostawa wody; gospodarowanie ście-
kami i odpadami; rekultywacjab 

731,6 773,9 105,8 

Budownictwo 1 294,8 367,1 28,3 

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wychb 

1 881,5 2 116,2 112,5 

Transport i gospodarka magazynowa 3 087,8 3 461,1 112,1 

Obsługa rynku nieruchomościb 276,1 476,5 172,6 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 718,9 837,2 116,5 

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

W 2021 r. odsetek poniesionych nakładów inwestycyjnych przez jednostki przemysłowe nadal 
był największy i stanowił 62,2% ogółu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Jed-
nak w skali roku zmniejszył się on o 0,4 p. proc. Spośród wszystkich sekcji znaczny udział  
w inwestycjach miały przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji: przetwórstwo przemysłowe 
(39,4%), transport i gospodarka magazynowa (15,4%), górnictwo i wydobywanie (10,6%), han-
del: naprawa pojazdów samochodowych (9,4%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (8,7%). 

Analiza przestrzenna zróżnicowania wysokości nakładów inwestycyjnych w 2021 r. pokazała, 
iż największy odsetek w nakładach inwestycyjnych ogółem w województwie miały: Katowice 
(10,3%), Gliwice (8,9%), Dąbrowa Górnicza (5,8%), powiat bielski (5,3%), Bielsko-Biała (5,3 %) 
oraz Tychy (5,1%). Natomiast udział poniżej 1,0% odnotowano w: Świętochłowicach (0,2%), 
Piekarach Śląskich (0,5%), powiecie myszkowskim (0,9%). 

 100,3 
Dynamika wartości  
nakładów inwestycyjnych  
w przedsiębiorstwach 

Najwyższe nakłady inwesty-
cyjne w przedsiębiorstwach, 
tj. 13 997,4 mln zł zostały po-
niesione w przemyśle 

Najwyższe nakłady inwesty-
cyjne w przedsiębiorstwach 
w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca zostały poniesione  
w Gliwicach 
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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 2021 r. w woje-
wództwie śląskim wyniosły 5,1 tys. zł. W 12 powiatach, w tym m.in. w: Gliwicach (11,6 tys. zł), 
Dąbrowie Górniczej (11,2 tys. zł), Tychach (9,2 tys. zł) wartość nakładów na 1 mieszkańca była 
wyższa niż przeciętna w województwie śląskim. Niższą wartość niż przeciętna w wojewódz-
twie odnotowano m.in. w: Świętochłowicach (1,0 tys. zł), Bytomiu (1,9 tys. zł), Piekarach Ślą-
skich (2,0 tys. zł), powiecie częstochowskim (2,1 tys. zł). 
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Wartość brutto środków trwałych w gospodarce 
narodowej w 2021 r. według siedziby jednostki 
lokalnej wyniosła 540 078,1 mln zł (w bieżących 
cenach ewidencyjnych) i w skali roku wzrosła  
o 5,0%. 

Środki trwałe w gospodarce narodowej 

Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej województwa śląskiego według 
stanu na koniec 2021 r. stanowiła 11,4% wartości brutto środków trwałych w kraju (spadek do 
ub. roku o 0,1 p. proc.), co lokowało Śląsk na 2 miejscu za województwem mazowieckim 
(21,7%). 

W sektorze prywatnym skupiało się 62,4% wartości majątku trwałego, tj. 337 238,2 mln zł,  
a w sektorze publicznym 37,6%, tj. 202 839,9 mln zł. 

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

Wyszczególnienie 
2020 2021 

w mln zł 2020=100 

Ogółem 514 548,6 540 078,1 105,0 

w tym:   

Górnictwo i wydobywanie 34 779,9 36 127,5 103,9 

Przetwórstwo przemysłowe 126 574,1 132 785,4 104,9 

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

42 058,9 51 317,6 122,0 

Dostawa wody; gospodarowanie ście-
kami i odpadami; rekultywacjab 

25 843,4 26 282,8 101,7 

Budownictwo 17 535,6 11 280,6 64,3 

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wychb 

24 286,5 26 349,7 108,5 

Transport i gospodarka magazynowa 71 577,1 75 016,5 104,8 

Obsługa rynku nieruchomościb 83 467,7 87 114,8 104,4 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13 084,3 14 028,8 107,2 

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju 
działalności. b Nazwa skrócona według PKD 2007. 
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Największa część majątku trwałego znajdowała się w posiadaniu jednostek przemysłowych, 
tj. 45,6% całkowitej wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej i wzrosła  
o 1,0 p. proc. w porównaniu do 2020 r. Największą wartość majątku trwałego odnotowano  
w jednostkach należących do sekcji przetwórstwo przemysłowe, tj. 53,9% ogółu w przemyśle  
i 24,6% ogółu w gospodarce narodowej. 

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 
działalności. b Nazwa skrócona według PKD 2007. 
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Wartość  brutto środków trwałych  
w przedsiębiorstwach w 2021 r. według siedziby 
jednostki lokalnej wyniosła 317 765,9 mln zł  
(w bieżących cenach ewidencyjnych) i w skali roku 
wzrosła o 4,3%. 

Środki trwałe w przedsiębiorstwach 

Z ogólnej wartości majątku trwałego w przedsiębiorstwach według stanu na koniec 2021 r. na 
sektor publiczny przypadało 90 636,6 mln zł, tj. 28,5%, a na sektor prywatny – 227 129,4 mln zł, 
tj. 71,5%. 

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost wartości brutto środ-
ków trwałych w sektorze publicznym o 5,1% i w sektorze prywatnym o 4,0%. 

Tablica 4. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach według wybranych sekcji 
PKDa  
(bieżące ceny ewidencyjne)  
Stan w dniu 31 grudnia 

Wyszczególnienie 
2020 2021 

w mln zł 2020=100 

Ogółem 304 548,6 317 765,9 104,3 

w tym:   

Górnictwo i wydobywanie 34 196,8 35 567,9 104,0 

Przetwórstwo przemysłowe 122 592,0 128 572,2 104,9 

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

38 638,6 46 933,3 121,5 

Dostawa wody; gospodarowanie ście-
kami i odpadami; rekultywacjab 

17 893,1 18 029,3 100,8 

Budownictwo 11 558,3 4 856,4 42,0 

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wychb 

16 454,9 18 195,4 110,6 

Transport i gospodarka magazynowa 15 178,4 16 688,4 109,9 

Obsługa rynku nieruchomościb 15 391,6 15 586,1 101,3 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9 518,6 10 328,3 108,5 

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

W końcu 2021 r. największą część majątku trwałego nadal posiadały jednostki przemysłowe, 
tj. 72,1% ogółu wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach (w 2020 r. – 70,0%). 
Największy udział w wartości majątku trwałego miały przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji: 
przetwórstwo przemysłowe – 40,5% (40,3% przed rokiem), wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 14,8% (12,7% przed rokiem) oraz gór-
nictwo i wydobywanie – 11,2% tak jak 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. 

 

Na 1 mieszkańca Śląska w końcu 2021 r. przypadała wartość brutto środków trwałych w kwo-
cie 72,6 tys. zł. Największym majątkiem dysponowały przedsiębiorstwa w Dąbrowie Górniczej 
(wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca wyniosła 235,9 tys. zł, tj. 3,2-krotnie więcej 
niż przeciętnie w województwie), natomiast najmniejszym w powiecie myszkowskim (15,2 tys. 
zł na 1 mieszkańca, tj. 4,8-krotnie mniej).  
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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, 
urządze-
nia tech-

niczne 
i narzę-

dzia 

pozostałe 

w % 

Górnictwo i wydobywanie 100,0 50,2 48,1 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 37,9 61,8 0,3 

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacjab  100,0 78,5 16,6 4,9 

Budownictwo 100,0 23,9 53,6 22,5 

Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowychb 100,0 54,2 34,5 11,2 

Transport i gospodarka magazynowa 100,0 31,0 9,1 59,8 

Obsługa rynku nieruchomościb 100,0 93,2 6,1 0,6 

Opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna 100,0 54,3 43,7 2,0 

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

W strukturze środków trwałych ponad połowę majątku w śląskich przedsiębiorstwach stano-
wiły maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (51,9%). Udział budynków i budowli wyniósł 
42,4%, pozostałe środki – 5,6%. 

Na koniec 2021 r. stopień zużycia środków trwałych w województwie śląskim wyniósł 56,5% 
(2,2% więcej niż przed rokiem). Najwyższy stopień zużycia wykazały przedsiębiorstwa zali-
czane do sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 
wodę (65,3%), natomiast najniższy zaliczane do sekcji działalność związana z kulturą, roz-
rywką i rekreacją (40,4%). 

Wykres 3. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwacha według sektorów własności  
i wybranych grup 
Stan w dniu 31 grudnia 
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W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny w Katowicach 

Dyrektor Aurelia Hetmańska 

tel: 32 779 12 48 

 

Rozpowszechnianie: 

Informatorium Statystyczne 

tel: 32 779 12 33, 32 779 12 34 
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