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Inwestycje i środki trwałe w województwie pomorskim w 2005 r. 
 
 

Inwestycje 
 

W 2005 r. wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniosła 7,4 mld zł i w porównaniu z rokiem po-

przednim wzrosła o 11,0%. Największy wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano w sekcjach: rybactwo (o 450,8%), 

hotele i restauracje (o 80,6%), budownictwo (o 28,3%), edukacja (o 22,4%), administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (o 21,6%) oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność (o 20,1%). 

Spadek nakładów inwestycyjnych wystąpił w sekcjach: działalność usługowa komunalna społeczna i indywidualna, pozostała 

(o 7,5%), pośrednictwo finansowe (o 7,1%) oraz handel i naprawy (o 1,4%). 

Zaobserwowano wzrost udziału jednostek sektora publicznego w nakładach ogółem, z 29,9% w 2004 r. do 31,6% w ana-

lizowanym okresie. W sektorze prywatnym udział ten wynosił odpowiednio 70,1% i 68,4%. 

Tabl. 1. Nakłady inwestycyjne a według sektorów własności (ceny bieŜące) 

2004 2005 
Wyszczególnienie 

w mln zł 2004=100 
 

O G Ó Ł E M  6669,8 7403,7 111,0 
 

Sektor publiczny 1996,9 2342,0 117,3 
 

Sektor prywatny 4672,9 5061,7 108,3 

  a Według lokalizacji inwestycji.  

tora prywatnego najwięcej wydatkowano na obsługę nieruchomości i firm – 29,7%, działalność przemysłową – 28,4%, trans-

port, gospodarkę magazynową i łączność – 13,5%, handel i naprawy – 12,6%. Nakłady poniesione w tych sekcjach stanowiły 

84,2% ogółu nakładów w sektorze prywatnym. Z kolei najwyŜszy udział sektora prywatnego w ogólnej wartości poniesio-

nych nakładów zaobserwowano w handlu i naprawach – 98,7%, pośrednictwie finansowym – 94,3%, rybactwie – 93,6% 

a takŜe w obsłudze nieruchomości i firm – 87,6%. 

Tabl. 2. Nakłady inwestycyjne a według sekcji (ceny bieŜące) 
 

2004 2005 

sektor publiczny sektor prywatny Sekcje  
ogółem w mln zł 

w % ogółem 
 

O G Ó Ł E M  6669,8 7403,7 31,6 68,4 
 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo  156,3 162,1 27,8 72,2 
 

Rybactwo  6,5 35,8 6,4 93,6 
 

Przemysł  1801,1 1992,1 27,8 72,2 
 

w tym przetwórstwo przemysłowe 1367,5 1507,1 16,7 83,3 
 

Budownictwo  496,7 637,1 69,0 31,0 
 

Handel i naprawy ∆ 653,5 644,1 1,3 98,7 
 

Hotele i restauracje 37,2 67,2 23,4 76,6 
 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 715,4 859,1 20,7 79,3 
 

Pośrednictwo finansowe 326,1 303,1 5,7 94,3 
 

Obsługa nieruchomości i firm ∆ 1567,7 1719,0 12,4 87,6 
 
 
 

Z nakładów poniesionych przez jednostki 

sektora publicznego 23,7% przypadało na dzia-

łalność przemysłową, 18,8% na budownictwo, 

12,5% na działalność usługową komunalną, spo-

łeczną i indywidualną, pozostałą oraz 10,3% na 

edukację. Nakłady poniesione w tych sekcjach 

stanowiły 65,3% nakładów ogółem w sektorze 

publicznym.  

Z nakładów poniesionych przez jednostki sek-  
 



 
Tabl. 2. Nakłady inwestycyjne a według sekcji (ceny bieŜące)  (dok.) 

2004 2005 

sektor publiczny sektor prywatny Sekcje  
ogółem w mln zł 

w % ogółem 
 

Administracja publiczna i obrona narodowa, obo-

wiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ∆ 
169,7 206,4 99,3 0,7 

 

Edukacja 205,8 252,0 95,4 4,6 
 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 134,0 155,9 82,9 17,1 
 

Działalność usługowa komunalna, społeczna 
i indywidualna, pozostała 

399,8 369,8 79,3 20,7 

a Według lokalizacji inwestycji.  

 
Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, ponosiły 

nakłady głównie na pozyskanie majątku trwałego – 4,2 mld zł, w tym na budynki i budowle wydatkowano – 1,7 mld zł, na 

maszyny i urządzenia – 1,8 mld zł, a na środki transportu – 0,6 mld zł.   

 

STRUKTURA  NAKŁADÓW  INWESTYCYJNYCH  W  PRZEDSI ĘBIORSTWACH  WEDŁUG  GRUPa 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Budynki i budowle
40,9%

Maszyny, 
urządzenia techniczne

i narzędzia
43,5%

Środki transportu
15,2%

Pozostałe nakłady
0,4%

 
 
Środki trwałe 
 

Wartość środków trwałych w gospodarce narodowej według stanu w dniu 31 XII 2005 r. w bieŜących cenach ewiden-

cyjnych wyniosła 98,3 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim ich wartość wzrosła o 4,8%. Z ogólnej wartości majątku 

trwałego w gospodarce narodowej 39,4 mld zł przypadało na środki trwałe sektora publicznego, co stanowiło 40,1% (przed rokiem 

41,6%), natomiast 58,9 mld zł na sektor prywatny, tj. 59,9% wobec 58,4% w 2004 r.  

Tabl. 3. Wartość brutto środków trwałych według sektorów  
           własności (bieŜące ceny ewidencyjne) 
      Stan w dniu 31 XII 

2004 2005 
Wyszczególnienie 

w mln zł 2004=100 
 

O G Ó Ł E M  93743,9 98275,9 104,8 
 

Sektor publiczny 39014,9 39415,1 101,0 
 

Sektor prywatny 54729,0 58860,8 107,5 
    

W sektorze publicznym dominowały środki 

trwałe jednostek zaliczonych do sekcji transport, 

gospodarka magazynowa i łączność – 33,6% oraz 

jednostek prowadzących działalność przemysłową 

– 20,0%. W strukturze wartości środków trwa-

łych sektora prywatnego największym majątkiem 

dysponowały jednostki z sekcji obsługa nierucho-

mości i firm – 37,0% oraz prowadzące działalność 

przemysłową – 29,0%.   



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

2004 2005 

sektor publiczny sektor prywatny Sekcje  
ogółem w mln zł 

w % ogółem 
 

O G Ó Ł E M  93743,9 98275,9 40,1 59,9 
 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo  5309,2 5426,2 20,8 79,2 
 

Rybactwo  44,3 167,2 55,0 45,0 
 

 

w tym przetwórstwo przemysłowe 17143,3 17601,8 19,9 80,1 
 

Budownictwo  1234,1 1413,3 10,0 90,0 
 

Handel i naprawy ∆ 4262,4 4656,4 7,4 92,6 
 

Hotele i restauracje 928,7 980,0 13,1 86,9 
 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 18989,2 19883,3 66,6 33,4 
 

Pośrednictwo finansowe 1620,1 1447,5 19,0 81,0 
 

Obsługa nieruchomości i firm ∆ 25868,9 26836,5 18,9 81,1 
 

Administracja publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne ∆ 

3846,5 4316,3 99,6 0,4 

 

Edukacja 3138,0 3346,1 96,5 3,5 
 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 1627,7 1707,9 89,1 10,9 
 

Działalność usługowa komunalna, społeczna 

i indywidualna, pozostała 
2860,3 3125,6 65,7 34,3 

 
 

NajwyŜszy wzrost wartości środków trwałych odnotowano w sekcjach: rybactwo (o 277,4%), budownictwo (o 14,5%), 

administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (o 12,2%), działalność 

usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (o 9,3%), handel i naprawy (o 9,2%). NiŜsza niŜ przed rokiem 

(o 10,7%) była wartość środków trwałych w sekcji pośrednictwo finansowe. 

Majątek trwały podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób 

stanowił 54,8% majątku w gospodarce narodowej (przed rokiem 55,4%).  
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Przemysł  24014,5 24969,6 31,6 68,4 


