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Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe
w gospodarce narodowej w 2020 r.

22.12.2021 r.

Dynamika nakładów inwestycyjnych w gospodarce
narodowej zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim o
5,0%. Wartość środków trwałych brutto (w cenach
stałych) wzrosła o 3,6%.

95,0

1

Dynamika inwestycji
w 2020 r.

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w 2020 r.
W 2020 roku wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniosła
309 458 mln zł, w tym wartość nakładów poniesionych na:
•
•
•

budynki i budowle – 172 716 mln zł (55,8%),
maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 101 140 mln zł (32,7%),
środki transportu – 33 573 mln zł (10,8%).

Dynamika realna nakładów inwestycyjnych, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszyła
się o 5,0%. Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 3,4%, na maszyny, urządzenia
techniczne i narzędzia o 3,9%, a na środki transportu o 14,7%.
Wykres 1. Struktura nakładów inwestycyjnych wg wybranych sekcji i grup sekcji PKD 2007
w 2020 r.
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Nakłady inwestycyjne
w gospodarce narodowej
w 2020 r. wyniosły
309 458 mln zł (w cenach
bieżących) wobec 320 937
mln zł w 2019 r.

Tablica 1. Nakłady inwestycyjne według sekcji PKD 2007 w 2020 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

W mln zł

Rok poprzedni = 100

(ceny bieżące)

(ceny stałe)

309 458

95,0

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

6 000

93,6

Górnictwo i wydobywanie

6 704

86,3

66 435

88,5

23 301

93,1

9 780

89,1

Budownictwo

12 086

108,8

Handel; naprawa pojazdów samochodowych a)

21 589

87,3

Transport i gospodarka magazynowa

56 855

100,7

Zakwaterowanie i gastronomia a)

2 813

87,2

Informacja i komunikacja

8 965

97,7

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

5 890

99,9

37 997

104,1

4 996

98,6

9 537

78,2

9 844

110,4

Edukacja

8 544

100,1

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

9 803

110,9

7 660

86,5

659

78,6

Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę a)
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami, rekultywacja a)

Obsługa rynku nieruchomości a)
Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna
Administrowanie i działalność wspierająca a)
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją
Pozostała działalność usługowa
a) Nazwa

skrócona według PKD 2007
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Spadek dynamiki nakładów inwestycyjnych zaobserwowano w większości obszarów gospodarki. Najwyższy spadek zanotowano w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (dynamika realna w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 78,2), w
pozostałej działalności usługowej (78,6) oraz w górnictwie i wydobywaniu (86,3).
Największe wzrosty odnotowano w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (dynamika w cenach stałych w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 110,9), w administracji publicznej i
obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (110,4) oraz w budownictwie (108,8).
W 2020 roku udział nakładów jednostek sektora prywatnego w nakładach ogółem, w porównaniu z rokiem poprzednim, spadł z 66,3% do 63,8%. Udział sektora publicznego wzrósł odpowiednio z 33,7% do 36,2%.

Środki trwałe w gospodarce narodowej według stanu na koniec roku 2020 r.
Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według stanu na koniec 2020 r.
w bieżących cenach ewidencyjnych wyniosła 4 486 149 mln zł. Wartość głównych grup środków trwałych wyniosła:
•
•
•

budynki i budowle - 2 871 247 mln zł (64,0%),
maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia - 1 267 422 mln zł (28,2%),
środki transportu – 326 585 mln zł (7,3%).

W porównaniu z rokiem poprzednim dynamika wartości środków trwałych brutto w gospodarce narodowej (w cenach stałych) wzrosła o 3,6%, w tym: wartość budynków i budowli o
2,9%; wartość maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi o 6,2%; wartość środków transportu
o 4,4%.
Tablica 2. Struktura wartości brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
W tym
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

Budynki i
budowle

maszyny,
urządzenia
techniczne i

Środki

Pozostałe

transportu

narzędzia
Według grup środków trwałych w %
Gospodarka narodowa

100,0

64,0

28,2

7,3

0,5

Sektor publiczny

100,0

79,7

15,6

4,6

0,1

Sektor prywatny

100,0

53,5

36,7

9,1

0,7

Według sektorów własności w %
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sektor publiczny

40,1

49,9

22,1

25,3

6,0

Sektor prywatny

59,9

50,1

77,9

74,7

94,0

Gospodarka narodowa
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Środki trwałe w gospodarce
narodowej na koniec 2020 r.
wyniosły 4 486 149 mln zł
(w bieżących cenach
ewidencyjnych)

Środki trwałe w gospodarce narodowej na koniec 2020 roku były umorzone w 49,1%, tj. o 1,3%
więcej niż w poprzednim roku.
Najwyższy stopień zużycia wykazały jednostki zaliczone do sekcji PKD 2007: rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 74,5%, informacja i komunikacja - 69,1%, działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna – 57,7%.
Najniższe zużycie środków trwałych wykazały jednostki zaliczone do sekcji PKD 2007:
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 32,3%, obsługa rynku nieruchomości –
38,3%, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 38,7%.

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na
danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne
na podstawie danych GUS”.
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Opracowanie merytoryczne:
Departament Rachunków Narodowych
Dyrektor Anita Perzyna
Tel: 22 608 31 17

Rozpowszechnianie:
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
Karolina Banaszek
Tel: 695 255 011

www.stat.gov.pl

Wydział Współpracy z Mediami
Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04

@GUS_STAT

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl

@GlownyUrzadStatystyczny

Powiązane opracowania
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku
Nakłady inwestycyjne
Środki trwałe
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