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  Inwestycje i środki trwałe w województwie pomorskim w 2003 r.  
  
 

Inwestycje 

W 2003 r. wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej, poniesionych na nowe obiekty majątko-
we oraz ulepszenie istniejących wyniosła 5,8 mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 5,3%. 
Wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano w sekcjach: transport, gospodarka magazynowa i łączność o 23,2%, 
administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o 18,0% oraz ob-
sługa nieruchomości i firm; nauka o 8,2%. Udział tych sekcji w ogólnej wartości poniesionych nakładów inwesty-
cyjnych wzrósł z 31,5% w 2002 r. do 37,6% w 2003 r. Największy spadek nakładów inwestycyjnych wystąpił 
w sekcji rybołówstwo i rybactwo o 54,9%, hotele i restauracje o 50,9%, ochrona zdrowia i opieka społeczna 
o 35,4% oraz pośrednictwo finansowe o 31,6%. 

Zaobserwowano wzrost udziału jednostek sektora publicznego w nakładach ogółem z 28,5% przed rokiem do 
28,7% w 2003 r. W sektorze prywatnym udział ten wyniósł odpowiednio 71,5% i 71,3%. 

Z nakładów poniesionych przez jednostki sek-
tora publicznego 18,3% przypadało na działalność 
przemysłową, 17,4% na pozostałą działalność 
usługową komunalną, społeczną i indywidualną, 
16,9% na budownictwo oraz 11,3% transport, 
gospodarkę magazynową i łączność. Nakłady 
poniesione w tych sekcjach stanowiły 63,9% ogó-
łem nakładów w sektorze publicznym.  

Z nakładów poniesionych przez jednostki sektora prywatnego najwięcej wydatkowano na obsługę nieruchomo-
ści i firm; naukę – 30,2%, działalność przemysłową – 29,7%, handel i naprawy – 17,1%. Nakłady zrealizowane 
w tych sekcjach stanowiły 77,0% ogółu nakładów w sektorze prywatnym. 

Najwyższy udział sektora prywatnego zaobserwowano w handlu i naprawach – 96,5%, hotelach i restauracjach           
– 94,4%, obsłudze nieruchomości i firm; nauce – 88,4%, pośrednictwie finansowym – 86,8%. 

Tabl. 2. Nakłady inwestycyjne według sekcji (ceny bieżące) 
2002 2003 

ogółem sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny ogółem sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny SEKCJE 

w mln zł w % ogółem w mln zł w % ogółem 
  
O G Ó Ł E M ...................................................... 6112,3 28,5 71,5 5786,5 28,7 71,3
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ........................ 101,0 8,1 91,9 101,9 23,7 76,3
Rybołówstwo i rybactwo ..................................... 5,1 13,7 86,3 2,3 30,4 69,6
Przemysł .............................................................. 1518,3 22,1 77,9 1528,2 19,9 80,1
Budownictwo ....................................................... 554,1 55,3 44,7 400,5 70,1 29,9
Handel i naprawy∆ ............................................... 887,0 1,1 98,9 732,0 3,5 96,5
Hotele i restauracje .............................................. 101,5 4,1 95,9 49,8 5,6 94,4
Transport, gospodarka magazynowa i łączność  493,4 35,0 65,0 608,1 31,0 69,0
Pośrednictwo finansowe ...................................... 195,6 10,7 89,3 133,8 13,2 86,8
Obsługa nieruchomości i firm; nauka∆ ................ 1304,1 7,4 92,6 1411,0 11,6 88,4
Administracja publiczna i obrona narodowa, obo-

wiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne∆ 130,3 99,5 0,5 153,7 99,8 0,2
Edukacja .............................................................. 180,5 87,2 12,8 170,5 88,9 11,1
Ochrona zdrowia i opieka społeczna ................... 193,3 84,1 15,9 124,8 48,2 51,8
Pozostała działalność usługowa komunalna spo-

łeczna i indywidualna ...................................... 448,1 74,8 25,2 369,9 78,2 21,8

Tabl. 1. Nakłady inwestycyjne według sektorów własności 
(ceny bieżące) 

2002 2003 WYSZCZEGÓLNIENIE 
w mln zł 2002 = 100 

  
O G Ó Ł E M ...................... 6112,3 5786,5 94,7
Sektor publiczny ................... 1739,8 1663,6 95,6
Sektor prywatny ................... 4372,5 4122,9 94,3



 

 

Nakłady inwestycyjne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących prze-
kracza 9 osób stanowiły 55,6% ogółu poniesionych nakładów (przed rokiem 53,1%). Przedsiębiorstwa (o liczbie 
pracujących przekraczającej 9 osób) mające siedzibę na terenie województwa, finansowały poniesione nakłady 
inwestycyjne głównie ze środków własnych – 1998,7 mln zł, tj. 80,1% oraz kredytów i pożyczek krajowych odpo-
wiednio 281,4 mln i 11,3%.  

Środki otrzymane bezpośrednio z zagranicy (28,4 mln zł) stanowiły – 1,1% sfinansowanych nakładów inwesty-
cyjnych tych przedsiębiorstw. 
 

Środki trwałe 

Wartość środków trwałych w gospodarce narodowej według stanu w dniu 31 grudnia 2003 r. w bieżących ce-
nach ewidencyjnych wyniosła 90,4 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wartość ich spadła o 2,5%.                
Z ogólnej wartości majątku trwałego w gospodarce narodowej 37,7 mld zł przypadało na środki trwałe sektora 
publicznego, co stanowiło 41,7% (przed rokiem 46,4%), zaś sektora prywatnego 52,7 mld zł, tj. 58,3% (53,6%).  

W sektorze publicznym dominowały środki 
trwałe jednostek zaliczonych do sekcji trans-
port, gospodarka magazynowa i łączność                    
– 32,4% oraz jednostek prowadzących działal-
ność przemysłową – 23,1%. W strukturze war-
tości środków trwałych sektora prywatnego 
największym majątkiem dysponowały jednostki 
z sekcji obsługa nieruchomości i firm; nauka – 37,0% oraz prowadzące działalność przemysłową – 28,0%. 

Tabl. 4. Wartość brutto środków trwałych według sekcji (bieżące ceny ewidencyjne) 
              Stan w dniu 31 XII 

2002 2003 

ogółem sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny ogółem sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny 
SEKCJE 

w mln zł w % ogółem w mln zł w % ogółem 
  
O G Ó Ł E M ...................................................... 92707,7 46,4 53,6 90369,1 41,7 58,3
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ........................ 5296,8 21,8 78,2 5293,8 21,2 78,8
Rybołówstwo i rybactwo ..................................... 149,9 77,1 22,9 40,0 0,8 99,2
Przemysł .............................................................. 23094,3 39,5 60,5 23473,9 37,2 62,8
Budownictwo ....................................................... 1614,8 13,5 86,5 1403,5 13,1 86,9
Handel i naprawy∆ ............................................... 4042,9 4,5 95,5 4505,0 6,1 93,9
Hotele i restauracje .............................................. 785,8 14,1 85,9 888,3 13,2 86,8
Transport, gospodarka magazynowa i łączność  22431,1 81,2 18,8 17496,4 69,8 30,2
Pośrednictwo finansowe ...................................... 1942,2 11,9 88,1 1685,8 13,2 86,8
Obsługa nieruchomości i firm; nauka∆ ................ 22869,8 18,3 81,7 24047,3 18,9 81,1
Administracja publiczna i obrona narodowa, obo-

wiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne∆ 4089,3 99,7 0,3 4473,2 99,7 0,3
Edukacja .............................................................. 2684,3 97,1 2,9 2960,2 97,1 2,9
Ochrona zdrowia i opieka społeczna ................... 1480,0 88,7 11,3 1562,7 85,9 14,1
Pozostała działalność usługowa komunalna spo-

łeczna i indywidualna ...................................... 2226,5 67,4 32,6 2539,0 63,9 36,1

 
Najwyższy wzrost wartości środków trwałych odnotowano w pozostałej działalności usługowej komunalnej, 

społecznej i indywidualnej o 14,0%, hotelach i restauracjach o 13,0% oraz handlu i naprawach o 11,4%. Niższa niż 
przed rokiem była wartość środków trwałych w rybołówstwie i rybactwie o 73,3% oraz transporcie, gospodarce 
magazynowej i łączności o 22,0%. 

Majątek trwały podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 
9 osób stanowił 54,9% majątku w gospodarce narodowej (przed rokiem 57,8%). 
 

Opracowanie: Z. Kamińska  – Wydział Statystyki Gospodarczej. 

Tabl. 3. Wartość brutto środków trwałych według sektorów 
własności (bieżące ceny ewidencyjne)  

                Stan w dniu 31 XII 
2002 2003 WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł 2002 = 100 
    
O G Ó Ł E M .......................... 92707,7 90369,1 97,5
Sektor publiczny ....................... 43034,7 37721,0 87,7
Sektor prywatny ....................... 49673,0 52648,1 106,0


