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NOTATKA INFORMACYJNA 

07.04.2022 r. Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe 
w gospodarce narodowej w województwie 
podlaskim w 2020 r. 

  
Nakłady inwestycyjne (w cenach bieżących) 
poniesione w gospodarce narodowej 
w województwie podlaskim w 2020 r. wzrosły 
o 0,3% w odniesieniu do zanotowanych w roku 
poprzednim. 

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej  

W 2020 r. wartość nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) poniesionych w gospo-
darce narodowej w województwie podlaskim wyniosła 8466,9 mln zł, co stanowiło 2,7% ogółu 
tych nakładów w kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim wartość nakładów inwestycyj-
nych w Podlaskiem wzrosła o 0,3%, a w skali kraju obniżyła się o 3,6%. 

W 2020 r. najwięcej nakładów inwestycyjnych w regionie zostało poniesionych w sekcjach: 
transport i gospodarka magazynowa (33,2% ich ogólnej wartości), przetwórstwo przemysłowe 
(14,9%) oraz obsługa rynku nieruchomości (11,0%). Najmniej środków zainwestowano w dzia-
łalności finansowej i ubezpieczeniowej (0,2% ogółu) oraz w górnictwie i wydobywaniu (0,3%). 

Wykres 1. Struktura nakładów inwestycyjnych według rodzajów działalności (w cenach 
bieżących) w 2020 r. 

 

Wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu z 2019 r. odnotowano w ośmiu sekcjach, 
a najwyższy wystąpił w pozostałej działalności usługowej (ponad 4-krotny), budownictwie 
(o 75,8%) oraz edukacji (o 34,9%). Spadek poniesionych nakładów inwestycyjnych zaobserwo-
wano w jedenastu sekcjach, przy czym największy stwierdzono w działalności profesjonalnej, 
naukowej i technicznej (o 75,2%), górnictwie i wydobywaniu (o 71,1%) oraz administrowaniu 
i działalności wspierającej (o 61,2%). 

W 2020 r., w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszył się udział jednostek sektora prywat-
nego w nakładach inwestycyjnych ogółem z 52,4% do 47,9%, natomiast zwiększył się udział 
sektora publicznego z 47,6% do 52,1%. 
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Wykres 2. Struktura nakładów inwestycyjnych według sektorów własności (w cenach 
bieżących) 

 

Nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 r. w Podlaskiem ukształtowały 
się na poziomie 7196 zł i wzrosły o 0,5% w odniesieniu do zanotowanych w 2019 r. (w Polsce 
wyniosły 8068 zł i spadły o 3,5%). 

Wartość brutto środków trwałych (w bieżących 
cenach ewidencyjnych) w gospodarce narodowej 
w województwie podlaskim w końcu 2020 r. była 
o 5,4% wyższa niż rok wcześniej. 

 

Środki trwałe w gospodarce narodowej 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r., wartość brutto środków trwałych w gospodarce na-
rodowej (w bieżących cenach ewidencyjnych) w województwie podlaskim wynosiła 
117101,3 mln zł, co stanowiło 2,6% ich wartości w Polsce. W porównaniu z końcem roku po-
przedniego, wartość brutto środków trwałych w regionie wzrosła o 5,4%, a w kraju – o 5,2%.  

W końcu 2020 r. w strukturze wartości zasobu środków trwałych w Podlaskiem największy 
udział miały następujące sekcje: transport i gospodarka magazynowa (24,0% środków trwa-
łych ogółem), obsługa rynku nieruchomości (18,0%) oraz przetwórstwo przemysłowe (15,2%). 
Najmniejszy odsetek środków trwałych przypadał na pozostałą działalność usługową (0,2%), 
działalność finansową i ubezpieczeniową, administrowanie i działalność wspierającą oraz 
górnictwo i wydobywanie (po 0,4%). 

Wykres 3. Struktura wartości brutto środków trwałych według rodzajów działalności 
(w bieżących cenach ewidencyjnych) w 2020 r. 
Stan w dniu 31 grudnia 

W województwie podlaskim w końcu 2020 r., w porównaniu ze stanem w końcu roku po-
przedniego, zanotowano wzrost wartości środków trwałych w większości sekcji. Wyjątki sta-
nowiły: zakwaterowanie i gastronomia (spadek o 4,0%), górnictwo i wydobywanie (spadek 
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o 2,2%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (spadek o 1,0%). Najwyższy wzrost war-
tości środków trwałych odnotowano w budownictwie (o 17,3%), opiece zdrowotnej i pomocy 
społecznej (o 8,8%) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 8,2%). 

W końcu 2020 r. zanotowano niewielkie zmiany w strukturze własności majątku trwałego 
w gospodarce narodowej w województwie w stosunku do stanu w końcu 2019 r. W ogólnej 
wartości majątku trwałego w regionie środki trwałe sektora publicznego stanowiły 44,2% 
(51729,7 mln zł), natomiast środki trwałe sektora prywatnego – 55,8% (65371,7 mln zł). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”.  
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Białymstoku 

Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk 
Tel: 85 749 77 15 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88 

 

 bialystok.stat.gov.pl  

@Bialystok_STAT  

@UrzadStatystycznywBialymstoku  

Powiązane opracowania 

Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w latach 2017–2020 

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

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Nakłady inwestycyjne 

Środki trwałe 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/srodki-trwale/naklady-inwestycyjne-oraz-srodki-trwale-w-gospodarce-narodowej-w-2020-r-,2,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/srodki-trwale/naklady-inwestycyjne-oraz-srodki-trwale-w-gospodarce-narodowej-w-2020-r-,2,4.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/223,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/938,pojecie.html

