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INFORMACJE SYGNALNE

18.12.2019 r.Nakłady inwestycyjne i środki trwałe 
w województwie śląskim w 2018 r.

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce 
narodowej w 2018 r. według lokalizacji inwestycji wyniosła 
34014,8 mln zł (w cenach bieżących) i w porównaniu 
z poprzednim rokiem wzrosła o 13,0%.

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej

Nakłady inwestycyjne poniesione przez jednostki należące do sektora publicznego ukształ-
towały się na poziomie 11492,9 mln zł, a w jednostkach zaliczanych do sektora prywatnego 
wyniosły 22521,9 mln zł. 

W porównaniu z rokiem poprzednim udział jednostek sektora publicznego w wartości 
nakładów inwestycyjnych ogółem wzrósł z 33,2% do 33,8%, natomiast udział sektora 
prywatnego zmniejszył się z 66,8% do 66,2%. 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE
2017 2018

w mln zł 2017=100

OGÓŁEM 30111,2 34014,8 113,0

w tym: 

Górnictwo i wydobywanie 2564,5 3001,5 117,0

Przetwórstwo przemysłowe 9471,7 10540,9 111,3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 2348,2 2032,8 86,6

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 843,9 1023,5 121,3

Budownictwo 583,8 2266,5 388,2

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 2251,1 2293,0 101,9

Transport i gospodarka magazynowa 3917,0 4741,0 121,0

Obsługa rynku nieruchomościb 2869,2 3102,4 108,1

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

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez jednostki przemysłowe, tj. należące 
do sekcji: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i odpadami; rekultywacja, wzrosła o 9,0% w porównaniu z 2017 r. Najwyż-
szą wartość nakładów inwestycyjnych odnotowano w jednostkach należących do sekcji 
przetwórstwo przemysłowe (63,5% nakładów w przemyśle i 31,0% ogółu nakładów 
w gospodarce narodowej).

 113,0
Dynamika wartości nakładów 
inwestycyjnych w gospodarce 
narodowej   

W 2018 r. wartość nakładów 
inwestycyjnych w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca wyniosła 
7492 zł i w skali roku wzrosła 
o 13,3%

Nakłady inwestycyjne 
poniesione przez jednostki 
przemysłowe stanowiły 48,8% 
ogółu nakładów inwestycyjnych 
w gospodarce narodowej
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Wykres 1. Struktura nakładów inwestycyjnycha w gospodarce narodowej według sektorów 
własności i sekcji PKD w 2018 r. 
(ceny bieżące)

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

 105,7
Dynamika wartości brutto 
środków trwałych 
w gospodarce narodowej 

Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej 
w 2018 r. według siedziby jednostki lokalnej wyniosła 
463145,6 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych) 
i w porównaniu z 2017 r. wzrosła o 5,7%.

Środki trwałe w gospodarce narodowej

Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej województwa śląskiego według 
stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. stanowiła 11,5% wartości brutto środków trwałych w kraju. 

Z ogólnej wartości brutto środków trwałych na sektor publiczny przypadało 172681,8 mln zł, 
a na sektor prywatny – 290463,8 mln zł. Udział jednostek sektora publicznego w wartości 
ogółem brutto środków trwałych obniżył się z 37,5% do 37,3% w porównaniu z rokiem po-
przednim, natomiast udział sektora prywatnego wzrósł z 62,5% do 62,7%. 

W 2018 r. wartość brutto środ-
ków trwałych w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca wzrosła o 6,0% 
w odniesieniu do 2017 r.
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Tablica 2. Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według wybranych 
sekcji PKDa (bieżące ceny ewidencyjne) 
Stan w dniu 31 grudnia

WYSZCZEGÓLNIENIE
2017 2018

w mln zł 2017=100

OGÓŁEM 438245,5 463145,6 105,7

w tym: 

Górnictwo i wydobywanie 26053,6 28971,4 111,2

Przetwórstwo przemysłowe 105464,2 118248,1 112,1

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodęb 40341,1 37592,2 93,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjab 24439,4 25294,8 103,5

Budownictwo 8837,1 9138,6 103,4

Handel; naprawa pojazdów samochodowychb 21533,2 23288,2 108,2

Transport i gospodarka magazynowa 60857,4 63145,9 103,8

Obsługa rynku nieruchomościb 74955,1 77634,6 103,6

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

Największą część majątku trwałego w końcu 2018 r. posiadały podmioty należące 
do sekcji przetwórstwo przemysłowe (25,5%), a następnie – obsługa rynku nieruchomości 
(16,8%) oraz transport i gospodarka magazynowa (13,6%).

Wzrost wartości brutto środków trwałych w skali roku odnotowano w większości sekcji go-
spodarki narodowej, w tym największy w przetwórstwie przemysłowym (o 12,1%), natomiast 
spadek – w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 
wodę (o 6,8%) oraz działalności fi nansowej i ubezpieczeniowej (o 1,5%).

Wykres 2. Struktura wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według 
sektorów własności i sekcji PKDa w 2018 r. 
(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.

Największy wzrost wartości 
brutto środków trwałych w skali  
roku miał miejsce w sekcji prze-
twórstwo przemysłowe (o 12,1%)
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Opracowanie merytoryczne:
Śląski Ośrodek Badań Regionalnych
Zofi a Płoszaj-Witkowicz
Tel: 32 779 12 54
e-mail: z.ploszaj-witkowicz@stat.gov.pl
Michał Przybyła
Tel: 32 779 12 32
e-mail: m.przybyla@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 2017 r.

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych – Dziedzina – Inwestycje i środki trwałe

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Nakłady inwestycyjne

Środki trwałe

https://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inwestycje-srodki-trwale/naklady-inwestycyjne-i-srodki-trwale-w-wojewodztwie-slaskim-w-2017-r-,1,8.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



