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INFORMACJE SYGNALNE

17.12.2018 r.Nakłady inwestycyjne i środki trwałe 
w województwie śląskim w 2017 r.

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce 
narodowej w 2017 r. według lokalizacji inwestycji 
wyniosła 30111,2 mln zł (w cenach bieżących), 
tj. o 3,6% więcej niż w 2016 r.

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej
W 2017 r. większość nakładów inwestycyjnych ogółem została poniesiona w sektorze  prywat-
nym − 66,8% (w 2016 r. − 68,9%). W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano wzrost wartości 
nakładów w sektorze prywatnym o 0,3%. Nakłady w sektorze publicznym w skali roku wzrosły 
o 10,8%.

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

Wyszczególnienie 
2016 2017

w mln zł w mln zł 2016=100

Ogółem 29063,4 30111,2 103,6

w tym:

Górnictwo i wydobywanie 2158,0 2564,5 118,8

Przetwórstwo przemysłowe 9299,0 9471,7 101,9

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 3396,2 2348,2 69,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 

731,2 843,9 115,4

Budownictwo 438,3 583,8 133,2

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 2055,5 2251,1 109,5

Transport i gospodarka magazynowa 2866,1 3917,0 136,7

Obsługa rynku nieruchomościb 3065,2 2869,2 93,6

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-
kowe zabezpieczenia społeczne

1461,2 1809,0 123,8

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

W 2017 r. wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez jednostki przemysłowe zmniej-
szyła się o 2,3% w porównaniu do 2016 r. jednak nadal stanowiła ponad połowę − 50,6% 
(w 2016 r. - 53,6%) wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej. Najwyższą wartość 
nakładów poniesiono w przetwórstwie przemysłowym, tj. 62,2% nakładów w przemyśle i 31,5% 
ogółu nakładów w gospodarce narodowej. Wartość nakładów inwestycyjnych nieprzekracza-
jącą 1,0% ogółu nakładów w gospodarce narodowej odnotowano w sekcjach: pozostałej dzia-
łalności usługowej (0,3%), działalności fi nansowej i ubezpieczeniowej oraz zakwaterowaniu 
i gastronomii (0,5%), administrowaniu i działalności wspierającej (0,7%), rolnictwie, leśnictwie, 
łowiectwie i rybactwie (0,8%).

 103,6
Dynamika wartości nakładów 
inwestycyjnych w gospodarce 
narodowej

W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
wartość nakładów inwestycyj-
nych w 2017 r. wyniosła 6614 zł 
i była wyższa o 3,9% niż w 2016 r.
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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.

Wartość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 
w 2017 r. według lokalizacji inwestycji wyniosła 
20368,1 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 2,0% więcej 
niż w 2016 r.

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach
W 2017 r. w sektorze prywatnym poniesiono 74,4% (w 2016 r. − 77,0%) ogółu nakładów inwesty-
cyjnych w przedsiębiorstwach. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano spadek wartości 
nakładów w sektorze prywatnym o 1,4% i wzrost w sektorze publicznym o 13,5%.

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

Wyszczególnienie 
2016 2017

w mln zł w mln zł 2016=100

Ogółem 19968,9 20368,1 102,0

w tym:

Górnictwo i wydobywanie 2156,3 2551,2 118,3

Przetwórstwo przemysłowe 9006,5 9209,9 102,3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 3301,4 1863,3 56,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 

583,0 662,7 113,7

Budownictwo 314,6 360,9 114,7

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 1596,2 1808,1 113,3

Transport i gospodarka magazynowa 1142,7 2166,2 189,6

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 476,2 522,1 109,6

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

 102,0
Dynamika wartości 
nakładów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach



3

W 2017 r. odsetek poniesionych nakładów inwestycyjnych przez jednostki przemysłowe nadal 
był największy i stanowił 70,1% ogółu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. W skali 
roku zmniejszył się on o 5,3 p.p. Analizując wszystkie sekcje znaczny udział w inwestycjach 
miały przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji: przetwórstwo przemysłowe (45,2%), górnictwo 
i wydobywanie (12,5%) oraz transport i gospodarka magazynowa (10,6%).

Analiza przestrzenna zróżnicowania wysokości nakładów inwestycyjnych w 2017 r. pokazała, 
iż duży udział w nakładach inwestycyjnych ogółem w województwie miały miasta na prawach 
powiatu: Katowice (11,7%), Bielsko-Biała (9,5%), Dąbrowa Górnicza (8,4%), Sosnowiec (6,7%) 
oraz Tychy (6,1%). Natomiast udział poniżej 1,0% nakładów odnotowano w: Świętochłowicach 
(0,4%), Piekarach Śląskich (0,7%), powiecie myszkowskim (0,7%), powiecie rybnickim (0,8%) 
oraz w Bytomiu, powiecie lublinieckim i kłobuckim (0,9%).

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 2017 r. w woje-
wództwie śląskim wyniosły 4,5 tys. zł. W 10 powiatach, w tym w Dąbrowie Górniczej (14,1 tys. zł), 
Bielsku-Białej (11,3 tys. zł) i Tychach (9,6 tys. zł) wartość nakładów na 1 mieszkańca była wyż-
sza niż przeciętna w województwie śląskim, natomiast niższa w Bytomiu (1,0 tys. zł), powiecie 
częstochowskim (1,5 tys. zł) i w Świętochłowicach (1,6 tys. zł).

Największe nakłady inwestycyj-
ne w przedsiębiorstwach 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
zostały poniesione w Dąbrowie 
Górniczej

Największe nakłady inwestycyj-
ne w przedsiębiorstwach zostały 
poniesione w przemyśle
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Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodo-
wej w 2017 r. według siedziby jednostki lokalnej wyniosła 
438245,5 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych), 
tj. o 2,8% więcej niż w 2016 r.

Środki trwałe w gospodarce narodowej
Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. wartość brutto środków trwałych w województwie śląskim 
stanowiła 11,4% wartości brutto środków trwałych w kraju i wzrosła o 2,8% w porównaniu 
do 2016 r. 

Z ogólnej wartości brutto środków trwałych w końcu 2017 r. w województwie śląskim na sektor 
publiczny przypadało 164183,5 mln zł (37,5%), a na sektor prywatny - 274062,0 mln zł (62,5%). 
W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość brutto środków trwałych wyniosła 96,4 tys. zł.

Tablica 3. Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według wybranych 
sekcji PKDa

Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie 
2016 2017

w mln zł w mln zł 2016=100

Ogółem 426376,3 438245,5 102,8

w tym:

Górnictwo i wydobywanie 30026,2 26053,6 86,8

Przetwórstwo przemysłowe 100582,9 105464,2 104,9

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 38975,4 40341,1 103,5

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 

24083,4 24439,4 101,5

Budownictwo 8634,0 8837,1 102,4

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 22058,3 21533,2 97,6

Transport i gospodarka magazynowa 56328,4 60857,4 108,0

Obsługa rynku nieruchomościb 72922,1 74955,1 102,8

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

Największą część majątku trwałego w końcu roku 2017 posiadały podmioty z sekcji: 
przetwórstwo przemysłowe − 24,1 % (przed rokiem 23,6%), obsługa rynku nieruchomości − 17,1% 
(przed rokiem 17,1%), transport i gospodarka magazynowa − 13,9% (przed rokiem 13,2%). 

Wzrost wartości brutto środków trwałych w skali roku odnotowano w większości sekcji go-
spodarki narodowej, a największy w sekcji administrowanie i działalność wspierająca 
(o 23,3%). Największy spadek wartości brutto środków trwałych odnotowano w sekcji górnictwo 
i wydobywanie (o 13,2%).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
wartość brutto środków trwa-
łych w 2017 r.  wzrosła o 3,0% 
w stosunku do 2016 r.

 102,8
Dynamika wartości 
brutto środków trwałych  
w gospodarce narodowej

Największy wzrost wartości 
brutto środków trwałych miał 
miejsce w sekcji administrowa-
nie i działalność wspierająca
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Największy udział w majątku 
trwałym mają przedsiębiorstwa 
należące do sekcji przetwórstwo 
przemysłowe

Wykres 2. Struktura wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według sektorów 
własnosci i sekcji PKDa

Stan w dniu 31 XII

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

Wartość  brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach 
w 2017 r. według siedziby jednostki lokalnej wyniosła 
256635,2 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnycj), 
tj. o 0,9% więcej niż w 2016 r.

Środki trwałe w przedsiębiorstwach
Z ogólnej wartości majątku trwałego według stanu w dniu 31 XII 2017 r. na sektor publiczny 
przypadało 71292,7 mln zł (27,8%), a na sektor prywatny - 185342,6 mln zł (72,2%). 

Tablica 4. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach według wybranych sekcji PKDa 
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie 
2016 2017

w mln zł w mln zł 2016=100

Ogółem 254386,0 256635,2 100,9

w tym:

Górnictwo i wydobywanie 29715,1 25639,9 86,3

Przetwórstwo przemysłowe 97449,2 102172,5 104,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 36589,8 37734,1 103,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 

17083,8 17212,8 100,8

Budownictwo 4268,5 4222,3 98,9

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 15657,7 14844,6 94,8

Transport i gospodarka magazynowa 10032,2 10816,4 107,8

Obsługa rynku nieruchomościb 15305,1 14775,1 96,5

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8088,5 8335,0 103,0

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

 100,9
Dynamika wartości 
brutto środków trwałych  
w przedsiębiorstwach
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W końcu 2017 r. największy udział w wartości brutto środków trwałych miały przedsiębiorstwa 
należące do sekcji: przetwórstwo przemysłowe – 39,8% (38,3% przed rokiem), wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 14,7% (14,4% przed 
rokiem) oraz górnictwo i wydobywanie – 10,0% (11,7% przed rokiem).

W relacji do końca 2016 r. najwyższy wzrost wartości brutto środków trwałych odnotowano 
w sekcjach administrowanie i działalność wspierająca (o 35,9%) oraz działalność związana 
z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 10,9%), natomiast największy spadek w sekcji administracja 
publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 52,0%).

Mapa 2. Wartość brutto środków trwałycha w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca według 
powiatów (w bieżących cenach ewidencyjnych) 
Stan w dniu 31 XII

a Według siedziby jednostki lokalnej.

Wartość brutto środków trwałych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w końcu 2017 r. wyniosła 
56,4 tys. zł (55,8 tys. zł przed rokiem). Najwyższe wartości odnotowano w miastach na prawach 
powiatu: Dąbrowa Górnicza (153,8 tys. zł), Tychy (136,4 tys. zł) oraz Gliwice (122,5 tys. zł) nato-
miast najniższe w powiatach: kłobuckim (16,0 tys. zł) i częstochowskim (16,4 tys. zł).

Dąbrowa Górnicza posiada 
największy majątek trwały 
w województwie śląskim 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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Wartość  brutto środków trwałych według siedziby przedsiębiorstwa w końcu 2017 r. wynio-
sła 236222,7 mln zł i wzrosła w skali roku o 1,8%. W strukturze środków trwałych według grup 
dominowały maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (50,0%) oraz budynki i budowle 
(44,4%). 

Tablica 5. Struktura wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwacha według wybranych 
sekcji PKD

Wyszczególnienie Ogółem
Budynki 

i budowle

Maszyny, 
 urządzenia
techniczne 
i narzędzia

Pozostałe

według grup środków trwałch w %

Górnictwo i wydobywanie 100,0 54,1 44,2 1,7

Przetwórstwo przemysłowe 100,0 29,5 68,1 2,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 100,0 37,5 62,1 0,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpada-
mi; rekultywacjab 

100,0 79,9 15,9 4,2

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 100,0 49,8 37,0 13,2

Obsługa rynku nieruchomościb 100,0 95,0 4,5 0,5

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

Na koniec 2017 roku środki trwałe w województwie śląskim były umorzone w 52,0% (o 0,3% 
więcej niż przed rokiem), w tym:

• budynki i budowle – 37,9%,
• maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 64,2%,
• środki transportu – 55,4%.

Największy stopień zużycia majątku trwałego w końcu 2017 r. wykazywały jednostki zaliczane 
do sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
– 78,6% (w końcu 2016 r. – 76,1%), natomiast najniższy w sekcjach zakwaterowanie i gastronomia 
oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 37,7% (przed rokiem odpowiednio 
35,6% oraz 36,1%). 

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

a Według siedziby przedsiębiorstwa.
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Opracowanie merytoryczne:
Ośrodek Statystyki Rynku Finansowego
Iwona Koralewicz
Tel: 32 779 12 16
e-mail: i.koralewicz@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Śląski Ośrodek Badań Regionalnych
Informatorium
Tel: 32 779 12 33, 32 779 12 34
e-mail: InformatoriumKCE@stat.gov.pl

katowice.stat.gov.pl

@Katowice_STAT

@GlownyUrzadStatystyczny

Powiązane opracowania

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2016 r. 

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych – Dziedzina – Inwestycje i środki trwałe

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Nakłady inwestycyjne

Środki trwałe

http://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inwestycje-srodki-trwale/naklady-inwestycyjne-i-srodki-trwale-w-wojewodztwie-slaskim-w-2016-r-,1,7.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

