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INWESTYCJE 
INVESTMENT 
U w a g a. Tablice zawierają dane liczone według siedziby jednostki. 
N o t e. Tables concern data by seat of unit. 

TABL. 1/217/. NAKŁADY INWESTYCYJNE  W JEDNOSTKACH NA ROZRACHUNKU GOSPODAR-
CZYMa (ceny bieżące) 
INVESTMENT OUTLAYS IN ENTITIES ON THE ECONOMIC SELF- FINANCINGa  

(current prices) 
2000 2004 2005 

WYSZCZEGÓLNIENIE w mln zł  
in mln zl 

w 
odset-
kach

in per- 
cent 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M ................................  3427,1 2322,4 2906,2 100,0 T O T A L 
w tym:    of which: 

Budynki i budowle ........................  1166,1 744,3 1336,9 46,0 Buildings and structures 
Maszyny, urządzenia techniczne 

i narzędzia .................................  922,4 926,5 898,3 30,9
Machinery, technical equipment  

and tools 
Środki transportu..........................  1289,5 647,5 659,8 22,7 Transport equipment 
Pozostałe środki trwałe ..................  - - 2,2 0,1 Other fixed assets 
Odsetki, prowizje i różnice 

kursowe .....................................  48,6 4,0 9,0 0,3
Interest, commissions and 

exchange-rates differencess 
a Bez osób fizycznych i spółek cywilnych o liczbie pracujących 9 i mniej osób; bez inwestorów indywidualnych. 
a Excluding natural persons and civil companies, which employ 9 and less persons; excluding individual investors. 
 
 
 

TABL. 2/218/.   NAKŁADY INWESTYCYJNE W JEDNOSTKACH NA ROZRACHUNKU  
  GOSPODARCZYMa WEDŁUG SEKCJI (ceny bieżące) 
  INVESTMENT OUTLAYS IN ENTITIES ON THE ECONOMIC SELF-FINANCINGa 
  BY SECTIONS (current prices) 

Nakłady na nowe obiekty majątkowe  
oraz ulepszenie istniejących 

Outlays on new fixed assets and  
improvements of existing capital asset items 

ogółem 
total 

w tym  
z importu 
of which 

from import 

SEKCJE 
SECTIONS 

w mln zł    in mln zl 

w odsetkach 
in percent 

Nakłady inwe- 
stacyjne na 

zakup używa-
nych środków 

trwałych 
w mln zł 

Investment  
outlays on 

purchase of 
fixed assets 

from  
second-hand 

in mln zl 

O G Ó Ł E M .................................. 2000 3427,1 204,9 x 243,2 
T O T A L 2004 2322,4 290,6 x 263,0 
  2005 2906,2 251,3 100,0 591,0 
   w tym:          of which:    
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ............. 0,6 0,1 0,0 0,8 
Agriculture, hunting and forestry    

a Bez osób fizycznych i spółek cywilnych o liczbie pracujących 9 i mniej osób; bez inwestorów indywidualnych. 
a Excluding natural persons and civil companies, which employ 9 and less persons; excluding individual investors. 
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TABL. 2/218/.   NAKŁADY INWESTYCYJNE W JEDNOSTKACH NA ROZRACHUNKU  
  GOSPODARCZYMa WEDŁUG SEKCJI (ceny bieżące)  (dok.) 
  INVESTMENT OUTLAYS IN ENTITIES ON THE ECONOMIC SELF-FINANCINGa 
  BY SECTIONS (current prices) (cont.) 

Nakłady na nowe obiekty majątkowe  
oraz ulepszenie istniejących 

Outlays on new fixed assets and  
improvements of existing capital asset items 

ogółem 
total 

w tym  
z importu 
of which 

from import 

SEKCJE 
SECTIONS 

w mln zł    in mln zl 

w odsetkach 
in percent 

Nakłady 
inwestycyjne 

na zakup 
używanych 
środków 
trwałych  
w mln zł 

Investment  
outlays  on 
purchase of 
fixed assets 

from  
second-hand 

in mln zl 

Przemysł ................................................. 1024,4 146,8 35,2 113,1 
Industry    

górnictwo............................................. 16,8 - 0,6 0,6 
mining   
przetwórstwo przemysłowe ................. 547,0 146,8 18,8 108,2 
manufacturing   
wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, wodę ............... 460,6 - 15,8 4,3 
electricity, gas and water supply   

Budownictwo........................................... 39,3 3,0 1,4 23,1 
Construction   
Handel i naprawy ................................... 686,3 16,7 23,6 361,0 
Trade and repair    
Hotele i restauracje .................................. 30,0 - 1,0 4,0 
Hotels and restaurants   
Transport, gospodarka magazynowa 

i łączność............................................... 204,0 57,4 7,0 11,2 
Transport, storage and  communication   
Pośrednictwo finansowe .......................... 536,3 8,1 18,5 4,9 
Financial intermediation     
Obsługa nieruchomości i firm ................ 284,2 13,0 9,8 62,3 
Real estate, renting and business activi-

ties     
Edukacja .................................................. 7,7 - 0,3 3,9 
Education     
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ....... 70,0 4,6 2,4 4,5 
Health and social work     
Działalność usługowa komunalna, spo-
łeczna i indywidualna, pozostała ........... 23,5 1,6 0,8 2,2 

Other community, social and personal 
service activities     

a Bez osób fizycznych i spółek cywilnych o liczbie pracujących 9 i mniej osób; bez inwestorów indywidualnych. 
 a Excluding natural persons and civil companies, which employ 9 and less persons; excluding individual investors. 




