INFORMACJE SYGNALNE

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe
w gospodarce narodowej w 2018 r.
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Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce
narodowej w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła
o 15,4%. Wartość brutto środków trwałych wzrosła o
3,9% (w cenach stałych).

29.11.2019 r.

Wzrost nakładów
inwestycyjnych o 15,4%.
Wzrost wartości brutto
środków trwałych o 3,9%

Dynamika realna inwestycji
w 2018 r.

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w 2018 r.
W 2018 roku wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniosła
302 675 mln zł, w tym wartość nakładów na:




budynki i budowle – 161 930 mln zł (53,5%),
maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 100 241 mln zł (33,1%),
środki transportu – 38 120 mln zł (12,6%).

W 2018 roku udział jednostek sektora prywatnego w nakładach ogółem spadł z 69,7% do
64,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział sektora publicznego wzrósł odpowiednio z
30,3% do 35,6%.
Wartość nakładów inwestycyjnych (w cenach stałych), w porównaniu z rokiem poprzednim,
była wyższa o 15,4%. Nakłady na budynki i budowle wzrosły o 18,4%, na maszyny, urządzenia
techniczne i narzędzia o 11,1 %, a na środki transportu o 15,2%.
Wzrost dynamiki nakładów inwestycyjnych zaobserwowano w większości obszarów
gospodarki. Najwyższy wzrost zanotowano w działalności związanej z kulturą, rozrywką i
sztuką (dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 166,3), w dostawie wody,
gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (dynamika
163,6) oraz w edukacji (dynamika 140,8).
Spadki wystąpiły w trzech obszarach gospodarki: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
(dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 99,4), w działalności związanej
z obsługą rynku nieruchomości (dynamika 94,1) oraz w działalności finansowej
i ubezpieczeniowej (dynamika 93,4).

Wartość nakładów inwestycyjnych w 2018 r. przedstawia tablica 1.
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Nakłady inwestycyjne
w gospodarce narodowej
w 2018 r. wyniosły
302 675 mln zł (w cenach
bieżących)

Tablica 1. Nakłady inwestycyjne według sekcji PKD 2007 w 2018 r.
W mln zł
(ceny bieżące)

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

302 675

115,4

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

6 562

104,3

Górnictwo i wydobywanie

6 646

106,4

Przetwórstwo przemysłowe

67 172

108,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę a)

21 701

99,4

9 362

163,6

Budownictwo

10 338

140,1

Handel; naprawa pojazdów samochodowych a)

24 614

110,7

Transport i gospodarka magazynowa

57 009

133,1

Zakwaterowanie i gastronomia a)

2 917

123,5

Informacja i komunikacja

8 964

119,5

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

6 084

93,4

32 061

94,1

4 355

115,3

Administrowanie i działalność wspierająca a)

10 255

128,4

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

7 810

114,3

Edukacja

9 327

140,8

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

8 704

129,1

Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją

7 920

166,3

874

120,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami, rekultywacja a)

Obsługa rynku nieruchomości a)

Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna

Pozostała działalność usługowa
a)

Rok poprzedni = 100
(ceny stałe)

Nazwa skrócona według PKD 2007

2

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 r.
Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według stanu na koniec 2018 r.
w bieżących cenach ewidencyjnych wyniosła 4 029 717 mln zł, w tym wartość środków wg
grup:




Środki trwałe w gospodarce
narodowej na koniec 2018 r.
wyniosły 4 029 717 mln zł
(w bieżących cenach
ewidencyjnych)

budynki i budowle - 2 598 860 mln zł (64,5%),
maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia - 1 114 482 mln zł (27,6%),
środki transportu – 296 457 mln zł (7,4%).

Udział jednostek sektora publicznego w środkach trwałych ogółem wzrósł z 40,0% do 40,1%
w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast udział sektora prywatnego spadł
odpowiednio z 60,0% do 59,9%.
W porównaniu z rokiem poprzednim wartość brutto środków trwałych w gospodarce
narodowej (w cenach stałych) wzrosła o 3,9%, w tym: wartość budynków i budowli o 3,0%;
wartość maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi o 6,0%; wartość środków transportu o
7,5%.
Struktura wartości brutto środków trwałych w 2018 r. została przedstawiona w tablicy 2.

Tablica 2. Struktura wartości brutto środków trwałych w 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

W tym
maszyny,
urządzenia
techniczne i
narzędzia

Budynki i
budowle

Ogółem

Środki
transportu

Pozostałe

Według grup środków trwałych w %
Gospodarka
narodowa

100,0

64,5

27,6

7,4

0,5

Sektor publiczny

100,0

79,9

15,5

4,5

0,1

Sektor prywatny

100,0

54,1

35,8

9,3

0,8

z tego:

Według sektorów własności w %
Gospodarka
narodowa

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sektor publiczny

40,1

49,8

22,5

24,5

6,3

Sektor prywatny

59,9

50,2

77,5

75,5

93,7

z tego:

Środki trwałe w gospodarce narodowej na koniec 2018 roku były umorzone w 47,3%, tj. o 0,4%
więcej niż w poprzednim roku.
Najwyższy stopień zużycia wykazały jednostki zaliczone do sekcji PKD2007: rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 74,2%, informacja i komunikacja – 68,0%, przetwórstwo
przemysłowe – 52,3%.
Najniższe zużycie środków trwałych wykazały jednostki zaliczone do sekcji PKD2007:
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 30,1%, zakwaterowanie i gastronomia –
36,9%, obsługa rynku nieruchomości – 37,1%.
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