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Według stanu w dniu 31 XII 2011 r. wartość brutto 
środków trwałych ogółu jednostek gospodarki narodowej 
w województwie pomorskim w bieżących cenach ewi-
dencyjnych wyniosła 152,2 mld zł, a udział województwa 
w wartości ogólnokrajowej wyniósł 5,6%. W przeliczeniu 
na 1 mieszkańca województwa pomorskiego wartość 
brutto środków trwałych kształtowała się na poziomie 
66659 zł (dla Polski odpowiednio 70089 zł).

Środki trwałe

Tabl. 1. Wartość brutto środków trwałych a według sektorów 
własności (bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie
2010 2011

w mln zł 2010 = 100

O G Ó Ł E M  ......... 139259,8 152216,5 109,3
Sektor publiczny  ... 57581,2 67174,5 116,7
Sektor prywatny  .... 81678,6 85042,0 104,1

a Podziału środków trwałych dokonano zgodnie z siedzibą jednostki 
lokalnej rodzaju działalności.

Tabl. 2. Wartość brutto środków trwałych a (bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie

2010 2011

ogółem w mln zł
sektor publiczny sektor prywatny

w % ogółem

O G Ó Ł E M  .................... 139259,8 152216,5 44,1 55,9
Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo  ....  5480,4 5737,1 9,2 90,8
Przemysł  ..........................  40923,1 45679,0 43,1 56,9

w tym przetwórstwo 
przemysłowe  ............  26428,9 30560,5 29,8 70,2

Budownictwo  ...................  4154,5 4343,5 23,3 76,7
Handel, naprawa pojazdów 

samochodowych  ...........  8396,8 8059,5 0,7 99,3
Transport i gospodarka 

magazynowa ................  24701,7 26253,3 84,6 15,4
Zakwaterowanie i gastro-

nomia ∆  ......................... 2101,9 2426,3 6,3 93,7
Informacja i komunikacja  3255,0 5120,9 2,6 97,4
Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa  .......  1432,6 1593,4 15,0 85,0
Obsługa rynku nierucho-

mości ∆  ......................... 30681,6 32846,1 22,1 77,9
Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna  .....  1263,3 1319,1 26,4 73,6
Administrowanie i działal-

ność wspierająca ∆  .......  1538,3 1481,9 11,6 88,4
Administracja publiczna  

i obrona narodowa, 
obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ...........  5194,4 5546,2 99,6 0,4

Edukacja  ..........................  4834,0 5297,0 95,0 5,0
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna .....................   2735,6 3233,0 78,9 21,1
Działalność związana  

z kulturą, rozrywką 
i rekreacją  .................... 1919,9 2580,6 87,6 12,4

Pozostała działalność 
usługowa ......................  646,7 699,6 3,2 96,8
a Podziału środków trwałych według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności.

Większą w stosunku do stanu 
w dniu 31 XII 2010 r. wartość 
brutto środków trwałych odno-
towano między innymi w sek-
cjach: informacja i komunikacja 
(o 57,3%), działalność związaną 
z kulturą, rozrywką i rekreacją  
(o 34,4%), opieka zdrowotna  
i pomoc społeczna (o 18,2%) 
oraz zakwaterowanie i gastro-
nomia (o 15,4%). Natomiast 
niższa niż przed rokiem była 
wartość środków trwałych tylko 
w dwóch sekcjach: handel, na-
prawa pojazdów samochodo-
wych (o 4,0%) oraz administro-
wanie i działalność wspierająca 
(o 3,7%).



Według stanu w dniu 31 XII 2011 r. wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodar-
czą (według siedziby jednostki lokalnej rodzaju działalności), w których liczba pracujących przekracza 9 osób, wyniosła 83,2 mld zł  
i stanowiła 54,7% majątku trwałego ogółem w gospodarce narodowej województwa (przed rokiem 53,9%). W tej grupie podmiotów 
stopień zużycia środków trwałych wyniósł 39,1% i w porównaniu z 2010 r. zmniejszył się o 2,7 p. proc. Największe zużycie majątku 
trwałego wykazały jednostki zaliczane do sekcji: informacja i komunikacja – 59,0%, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
- 52,5% oraz administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 51,9%. Najmniejsze zużycie 
wykazały natomiast jednostki zaliczane do sekcji: budownictwo – 14,8%, zakwaterowanie i gastronomia – 23,8%, działalność zwią-
zana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 28,1% oraz administrowanie i działalność wspierająca – 29,6%. 
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   a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób,
podziału środków trwałych dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności.

WARTOŚĆ  BRUTTO  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  W  PRZEDSIĘBIORSTWACH a 
WEDŁUG  POWIATÓW  W  2011 R. (bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 XII
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Gdańsk: 36157,5 mln zł

Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu 
wartości brutto środków trwałych w przedsiębior-
stwach w województwie pomorskim wykazała, że 
w końcu 2011 r. największą wartość brutto środ-
ków trwałych zanotowano w przedsiębiorstwach 
działających na terenie miast na prawach powiatu: 
Gdańska – 36157,5 mln zł (43,4% ogółu w woje-
wództwie), Gdyni – 12095,9 mln zł (odpowiednio 
14,5%) oraz na terenie powiatu kwidzyńskiego 
– 5141,8 mln zł (6,2%). Natomiast najmniejszą 
wartość brutto środków trwałych zanotowano  
w jednostkach działających w powiatach: nowo-
dworskim – 369,9 mln zł (0,4% ogółu w wojewódz-
twie), sztumskim – 606,9 mln zł (odpowiednio 
0,8%) oraz kościerskim – 875,4 mln zł (1,1%).
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   a Podziału środków trwałych według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności.

44,1%

W końcu 2011 r. w sektorze pu-
blicznym dominowały środki trwałe 
jednostek z sekcji transport i go-
spodarka magazynowa – 33,1% 
oraz jednostek prowadzących 
działalność przemysłową – 29,3%, 
natomiast w sektorze prywatnym 
jednostek zajmujących się działal-
nością przemysłową – 30,6% oraz 
obsługą rynku nieruchomości – 
30,1%.



Nakłady inwestycyjne

W 2011 r. wartość nakładów inwestycyjnych (w cenach 
bieżących) ogółu jednostek gospodarki narodowej w wo-
jewództwie pomorskim wyniosła 13,9 mld zł. Udział wo-
jewództwa w ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych 
poniesionych przez jednostki z całego kraju kształtował 
się na poziomie 5,7%, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
województwa pomorskiego ich wartość wyniosła 6118 zł 
(dla Polski – 6316 zł). 

Tabl. 3. Nakłady inwestycyjne a według sektorów własności 
(ceny bieżące)

Wyszczególnienie
2010 2011

w mln zł 2010 = 100

O G Ó Ł E M   ........... 13062,1 13943,3 106,7
Sektor publiczny  ...... 6930,5 6928,5 99,9
Sektor prywatny  .......  6131,6 7014,8 114,4

a Według lokalizacji inwestycji.

Wzrost nakładów inwestycyjnych w stosunku do 2010 r. odnotowano między innymi w sekcjach:budownictwo (o 55,8%), 
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 48,3%), informacja i komunikacja (o 34,2%) oraz pozostała działalność 
usługowa (o 28,9%). Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych natomiast wystąpiło w jednostkach prowadzących działalność 
w zakresie: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (o 15,0%), przemysłu (o 13,4%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej 
i technicznej (o 11,4%). 

Tabl. 4. Nakłady inwestycyjne a (ceny bieżące)

Wyszczególnienie

2010 2011

ogółem w mln zł
sektor publiczny sektor prywatny

w % ogółem
O G Ó Ł E M  ..................  13062,1 13943,3 49,7 50,3
Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo  221,3 279,9 17,4 82,6
Przemysł  ........................  3813,3 3302,5 44,0 56,0

w tym przetwórstwo 
przemysłowe  ..........  2270,9 1675,0 11,4 88,6

Budownictwo ..................   400,3 623,7 3,5 96,5
Handel, naprawa pojaz-

dów samochodowych  798,2 949,4 0,1 99,9
Transport i gospodarka 

magazynowa ..............  2868,7 3283,2 84,3 15,7
Zakwaterowanie i gastro-

nomia ∆  .......................  120,8 147,7 19,1 80,9
Informacja i komunikacja  276,4 371,0 0,7 99,3
Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa  ..... 193,1 234,7 7,4 92,6
Obsługa rynku nierucho-

mości ∆  ....................... 2127,5 2141,0 25,5 74,5
Działalność profesjonal-

na, naukowa i tech-
niczna  ........................  175,1 155,1 46,6 53,4

Administrowanie i działal-
ność wspierająca ∆  291,3 335,2 19,2 80,8

Administracja publiczna 
i obrona narodowa, 
obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  325,4 412,9 99,4 0,6

Edukacja  ........................  467,1 468,0 95,7 4,3
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna ...................   335,3 284,9 65,0 35,0
Działalność związana  

z kulturą, rozrywką 
i rekreacją  ..................   610,3 905,1 94,6 5,4

Pozostała działalność 
usługowa ....................  38,0 49,0 14,9 85,1
a Według lokalizacji inwestycji.



Według lokalizacji inwestycji największe nakła-
dy wśród przedsiębiorstw, w których liczba pra-
cujących przekracza 9 osób, zanotowano w jed-
nostkach działających w miastach na prawach 
powiatu: Gdańsku – 3164,0 mln zł (42,3% ogó-
łu w województwie) i Gdyni – 952,2 mln zł (od-
powiednio 12,7%) oraz w powiatach tczewskim  
– 335,9 mln zł (4,5%) i gdańskim – 325,9 mln zł (4,4%). 
Natomiast najniższą wartość nakładów inwestycyj-
nych zanotowano wśród przedsiębiorstw z powiatu no-
wodworskiego – 41,7 mln zł (0,6% ogółu w wojewódz-
twie), kościerskiego – 68,2 mln zł (odpowiednio 0,9 %), 
sztumskiego – 84,6 mln zł (1,1%) oraz lęborskiego  
– 88,0 mln zł (1,2%).
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   a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób,
według lokalizacji inwestycji.
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   a Według lokalizacji inwestycji.
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Z nakładów inwestycyjnych sek-
tora publicznego 39,9% poniosły 
jednostki działające w transpor-
cie i gospodarce magazynowej, 
a 21,0% w przemyśle. Natomiast 
w sektorze prywatnym największe 
nakłady na inwestycje poniosły 
jednostki prowadzące działalność 
w zakresie przemysłu – 26,4%, 
obsługi rynku nieruchomości – 
22,8%, oraz handlu, naprawy po-
jazdów samochodowych – 13,5%. 

W 2011 r. wartość nakładów inwestycyjnych w cenach bieżących w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospo-
darczą (według lokalizacji inwestycji), w których liczba pracujących przekraczała 9 osób, wyniosła 7,5 mld zł i stanowiła 53,6% 
wszystkich tego typu nakładów poniesionych w gospodarce narodowej województwa (przed rokiem 54,8%).



   a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

STRUKTURA  NAKŁADÓW  INWESTYCYJNYCH  W PRZEDSIĘBIORSTWACH a WEDŁUG  GRUP  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  
I  RODZAJU  DZIAŁALNOŚCI  W  2011 R. (ceny bieżące)
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W 2011 r. nakłady inwestycyjne na środki trwałe w grupie przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekraczała 9 osób  
i mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego, wyniosły 8644,3 mln zł (o 6,6% więcej niż w 2010 r.). Nakłady te po-
niesiono głównie na budynki i budowle – 4687,9 mln zł (o 16,6% więcej niż przed rokiem). Wzrost wartości tego typu nakładów 
z 820,0 mln zł w 2010 r. do 1238,6 mln zł w 2011 r. (o 51,0%) odnotowano również w grupie środki transportu. Natomiast w gru-
pie maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia omawiane nakłady zmniejszyły się o 15,7% w stosunku do roku poprzedniego 
(z 3041,3 mln zł w 2010 r. do 2563,3 mln zł w 2011 r.).


