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INFORMACJE SYGNALNE 

26.02.2018 r. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem  
zagranicznym w województwie wielkopolskim  
w 2016 r. 
 

Przy niewielkim spadku liczby podmiotów, w stosunku 
do poprzedniego roku, w jednostkach z kapitałem 
zagranicznym zwiększyła się m.in. liczba pracujących,  
a także wartość zaangażowanego w nich kapitału 
podstawowego. Wzrosła wartość i udział w kapitale 
podstawowym kapitału zagranicznego. Poniesiono 
większe nakłady inwestycyjne, w tym na nowe środki 
trwałe. Poprawiły się wartości podstawowych kategorii 
finansowych. Zwiększyły się przychody z całokształtu 
działalności, przy jednoczesnym (ale nieco mniejszym) 
wzroście kosztów ich uzyskania. Wzrosła wartość 

przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport. Zwiększyła się liczba jednostek 
wykazujących zysk, wzrósł też wynik finansowy, zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. 

 

 Liczba podmiotów 

W roku 2016 badanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które dzia-
łalność gospodarczą miały zarejestrowaną w województwie wielkopolskim, objęło 2290 jedno-
stek, tj. o 12 mniej niż przed rokiem. Względny spadek liczebności wyniósł 0,5% wobec 1,3%  
w poprzednim roku. Zarejestrowane tu podmioty z kapitałem zagranicznym stanowiły 8,8% 
wszystkich tego rodzaju jednostek w Polsce, a więcej takich jednostek było tylko w dwóch wo-
jewództwach – mazowieckim (9821 jednostek, tj. 37,8%) i śląskim (2421 jednostek, tj. 9,3%). 

 

Wykres 1.  Podmioty  z  udziałem  kapitału  zagranicznego  według  województw  w  2016  r. 
    Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

Podmioty z kapitałem zagra-
nicznym zarejestrowane w wo-
jewództwie wielkopolskim sta-
nowią blisko 9% ogółu takich 
jednostek w kraju 
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2015=100 

Wskaźnik dynamiki kapitału za-
granicznego zaangażowanego 
w podmiotach w województwie 
wielkopolskim 
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W strukturze podmiotów z kapitałem zagranicznym, ze względu na formę prawną, nie zaobser-
wowano znaczących zmian w stosunku do poprzedniego roku. Nadal zdecydowaną większość 
stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (90,8%; o 1,1 p.proc. mniej niż w 2015 r.). 
Odsetek spółek komandytowych w ciągu roku zwiększył się o 1,2 p.proc. i wyniósł 4,7%, udział 
spółek akcyjnych wzrósł w tym czasie o 0,1 p.proc. do 3,4%, a w przypadku oddziałów przedsię-
biorców zagranicznych – obniżył się o 0,1 p.proc. i wyniósł 0,4%.  

W 2016 r., podobnie jak w poprzednich latach, w badanej zbiorowości najwięcej było jednostek 
małych (o liczbie pracujących do 49) – 78,1% (wobec 78,6% przed rokiem), w tym 57,7% jedno-
stek mikro (do 9 pracujących). W grupie podmiotów średnich (o liczbie pracujących od 50 do 
249) znalazło się w tym czasie 14,4% ogółu badanych jednostek (wobec 14,1% w 2015 r.),  
a w klasie jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej) – 7,5% (wobec 7,3% przed ro-
kiem). 

Tablica 1. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości i województw w 2016 r. 
                 Stan w dniu 31 XII 

WOJEWÓDZTWA Ogółem 
O liczbie pracujących 

do 9 od 10 do 49 od 50 do 249 250 i więcej 

POLSKA 26015 17101 4550 2942 1422 

Dolnośląskie 2252 1357 436 309 150 

Kujawsko-pomorskie 562 298 115 95 54 

Lubelskie  495 351 68 47 29 

Lubuskie  674 403 134 103 34 

Łódzkie 1040 602 212 155 71 

Małopolskie 1962 1385 319 173 85 

Mazowieckie 9821 6956 1552 884 429 

Opolskie 428 241 92 65 30 

Podkarpackie 571 404 73 54 40 

Podlaskie  211 154 26 18 13 

Pomorskie 1350 829 257 198 66 

Śląskie 2421 1467 484 298 172 

Świętokrzyskie 175 99 25 27 24 

Warmińsko-mazurskie 260 173 45 29 13 

Wielkopolskie 2290 1322 467 330 171 

Zachodniopomorskie 1503 1060 245 157 41 

 

Ze względu na rodzaj działalności gospodarczej najliczniejszą grupę wśród podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w 2016 r. tworzyły jednostki z sekcji: handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych (30,0% wobec 30,3% przed rokiem), przetwórstwo przemysłowe (26,8% wobec 27,0%), 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,4% wobec 7,3%), obsługa rynku nierucho-
mości (7,2% wobec 6,9%) oraz budownictwo (5,2% wobec 6,0%). Spośród 613 podmiotów dzia-
łających w przetwórstwie przemysłowym najwięcej jednostek zajmowało się produkcją: wyro-
bów z metali (14,8%), artykułów spożywczych (10,9%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
(9,8%) oraz mebli (8,3%). 

 

Pracujący 

W podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim w 2016 r. 
pracowało łącznie 279,6 tys. osób, tj. o 3,8% więcej niż w 2015 r. (przed rokiem wzrost wyniósł 
8,4%). W skali kraju stanowili oni 14,8% wszystkich pracujących w podmiotach z udziałem ka-
pitału zagranicznego, tj. tyle samo co w poprzednim roku. Większy udział miało tylko woje-
wództwo mazowieckie (33,4%). Ponad 80% wszystkich pracujących w podmiotach z kapitałem 

Ponad trzy czwarte podmiotów 
z kapitałem zagranicznym to 
jednostki małe o liczbie pracu-
jących do 49 

Najwięcej podmiotów z kapita-
łem zagranicznym prowadzi 
działalność w zakresie handlu; 
naprawy pojazdów samochodo-
wych oraz przetwórstwa prze-
mysłowego 

Ponad 80% ogółu pracujących 
jest zatrudnionych w jednost-
kach dużych o liczbie pracują-
cych 250 i więcej 
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zagranicznym było związanych z jednostkami dużymi (81,5% wobec 81,3% przed rokiem). W po-
równaniu z poprzednim rokiem liczba pracujących w tej grupie podmiotów zwiększyła się 
o 4,0% (przed rokiem wzrost wyniósł 10,9%). Jednostki średnie skupiały 13,6% ogółu pracują-
cych w podmiotach z kapitałem zagranicznym (podobnie jak w 2015 r.), natomiast jednostki 
małe – 4,9%, w tym mikro – 0,8% (przed rokiem 5,1%, w tym mikro 0,9%). Liczba pracujących 
w jednostkach średnich w ciągu roku zwiększyła się o 3,8%, natomiast w małych zmniejszyła 
się o 0,6%, przy czym w jednostkach mikro odnotowano wzrost o 0,6%. 

 

Tablica 2. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości  
                  i województw w 2016 r. 
                 Stan w dniu 31 XII 

WOJEWÓDZTWA 
Ogółem 

W podmiotach o liczbie pracujących 

do 9 od 10 do 49 od 50 do 249 250 i więcej 

w tysiącach 

POLSKA 1885,3 28,4 104,3 338,4 1414,1 

Dolnośląskie 171,1 2,2 9,9 35,9 123,1 

Kujawsko-pomorskie 45,5 0,5 2,7 11,2 31,0 

Lubelskie  27,8 0,5 1,5 5,5 20,4 

Lubuskie  40,6 0,7 3,4 12,5 24,0 

Łódzkie 95,8 1,2 5,1 18,1 71,5 

Małopolskie 128,8 2,1 7,1 19,4 100,1 

Mazowieckie 629,8 11,1 34,5 100,5 483,7 

Opolskie  29,2 0,5 2,2 8,3 18,2 

Podkarpackie 47,4 0,6 1,7 6,3 38,8 

Podlaskie  10,9 0,3 0,6 2,0 8,1 

Pomorskie 76,0 1,5 6,0 22,5 46,0 

Śląskie 204,2 2,8 11,0 34,7 155,6 

Świętokrzyskie 20,1 0,2 0,7 2,9 16,3 

Warmińsko-mazurskie 14,4 0,3 0,8 3,3 10,0 

Wielkopolskie 279,8 2,3 11,3 38,2 228,1 

Zachodniopomorskie 63,6 1,5 5,8 17,1 39,2 

 

Kapitał 

Według stanu w końcu 2016 r., kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicz-
nego, zarejestrowanych w województwie wielkopolskim, wyniósł 24719,9 mln zł i w porównaniu 
z poprzednim rokiem zwiększył się o 9,1% (w 2015 r. wzrost wyniósł 37,0%). W skali całego kraju 
kapitał ten stanowił 11,0%, tj. o 0,8 p.proc. więcej niż w 2015 r., co lokowało wielkopolskie na  
2. miejscu za województwem mazowieckim (48,0% ogólnej kwoty kapitału podstawowego). Za-
sadnicza część kapitału podstawowego badanych jednostek pochodziła z zagranicy – 97,1%, 
kapitał krajowy stanowił 2,3%, a rozproszony 0,6% (przed rokiem odpowiednio: 96,8%, 2,5%  
i 0,7%). Wartość kapitału zagranicznego zaangażowanego w podmiotach w województwie wiel-
kopolskim w 2016 r. wyniosła 23997,4 mln zł i w ciągu roku zwiększyła się o 9,4% (w 2015 r.  
o 38,4%). Blisko połowa całego kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce była skupiona  
w województwie mazowieckim (48,0% całkowitej wartości kapitału). Wielkopolskie, z udziałem 
11,5%, zajmowało pod tym względem 2. miejsce. 

 

Kapitał zagraniczny stanowi 
ponad 97% kapitału podsta-
wowego podmiotów 
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Wykres 2. Udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym podmiotów według  
                    województw  w  2016  r. 

 

Tablica 3. Kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie  
                    wielkopolskim według wybranych form prawnych w 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – podmioty ogółem 

b – podmioty, w których kapitał 

      zagraniczny stanowi ponad 50% 

      kapitału podstawowego 

Liczba  

podmio-

tów 

Kapitał podstawowy 

ogółem krajowy 
zagra-

niczny 

rozpro-

szony 

w mln zł 

OGÓŁEM a 2290 24719,9 574,3 23997,4 148,1 

 b 1946 24016,7 194,1 23786,8 35,8 

w tym:            

Oddziały przedsiębiorców a 10 15,4 – 15,4 – 

zagranicznych b 10 15,4 – 15,4 – 

Spółki akcyjne a 79 3243,1 198,5 2897,7 146,8 

 b 56 2974,3 138,2 2800,7 35,4 

Spółki komandytowe a 107 317,9 36,9 281,1 0,0 

 b 80 283,9 3,3 280,6 0,0 

Spółki z o.o. a 2079 21136,1 338,8 20796,1 1,3 

 b 1787 20735,9 52,5 20683,0 0,4 

 

Wśród wszystkich badanych jednostek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie 
wielkopolskim 85,0% stanowiły podmioty, w których kapitał wniesiony przez udziałowców za-
granicznych przekraczał 50% kapitału podstawowego. Najczęściej większość kapitału należała 
do jednego udziałowca (76,0% wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego  
i 89,4% ogółu podmiotów z jego przewagą). W 303 badanych jednostkach wartość kapitału za-
granicznego przekraczała 1 mln USD. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2016 r. największa część kapitału zagranicznego w woje-
wództwie wielkopolskim była zaangażowana w podmiotach zajmujących się przetwórstwem 
przemysłowym (42,3% łącznej wartości kapitału w województwie wobec 46,0% w 2015 r.),  
a także w jednostkach związanych z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (33,4% wo-
bec 35,0%) oraz transportem i gospodarką magazynową (10,7% wobec 3,6%). 

 

W większości podmiotów za-
angażowany tam kapitał za-
graniczny należy do jednego 
udziałowca 
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Wykres 3. Struktura podmiotów i zaangażowanego w nich kapitału zagranicznego według sekcji 1  
                   PKD w województwie wielkopolskim w 2016 r. 
                 Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

Według stanu w końcu 2016 r., kapitał zagraniczny zaangażowany w podmiotach z województwa 
wielkopolskiego pochodził z 69 krajów, w tym przede wszystkim z krajów należących do Unii 
Europejskiej (90,7% całkowitej wartości kapitału zagranicznego). Podobnie jak w poprzednich 
latach, najwięcej kapitału ulokowali udziałowcy z Niemiec. Z tego kraju pochodziła jedna trze-
cia wszystkich zagranicznych udziałowców (1012 spośród 3052), a wartość wniesionego przez 
nich kapitału (zaangażowanego w 799 podmiotach) wyniosła 8318,2 mln zł (o 0,9% mniej niż  
w 2015 r.), co stanowiło 34,7% całego kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie 
wielkopolskim (przed rokiem 38,3%). Drugą pozycję, pod względem wielkości zaangażowanego 
kapitału, od kilku lat zajmuje Holandia. W 2016 r. w 325 podmiotach gospodarczych ulokowało 
swój kapitał 383 udziałowców z tego kraju. Łączna wartość kapitału holenderskiego wyniosła 
6659,2 mln zł (o 37,3% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 27,7% całego kapitału zagranicz-
nego zainwestowanego w województwie wielkopolskim (w 2015 r. 22,1%). Stosunkowo duży 
udział w strukturze kapitału zagranicznego miał również kapitał pochodzący z Luksemburga 
(1748,1 mln zł, tj. 7,3%; przed rokiem 8,4%), a także ze Stanów Zjednoczonych (1580,5 mln zł, 
tj. 6,6%; przed rokiem 7,2%), Francji (1197,8 mln zł, tj. 5,0%; przed rokiem 5,3%), Belgii 
(847,2 mln zł, tj. 3,5%; przed rokiem 3,9%) oraz Wielkiej Brytanii (655,0 mln zł, tj. 2,7%; przed 
rokiem 2,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Znakiem „” oznaczono zastosowane skrócone nazwy sekcji, według PKD 2007, handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz działalność związana z obsługą rynku nierucho-
mości. 

Ponad 60% kapitału zagra-
nicznego zainwestowanego 
w województwie wielkopol-
skim pochodzi z Niemiec lub 
Holandii 
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Tablica 4. Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia udziałowców w 2016 r. 
                 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

a – województwo wielkopolskie 

b – w tym Poznań 

Liczba 

udziałow-

ców 

z danego 

kraju 

Liczba pod-

miotów  

z kapitałem 

danego 

kraju 

Podstawowy kapitał zagraniczny danego 

kraju 

w mln zł 

w % kapi-

tału zagra-

nicznego 

ogółem 

wzrost/spa-

dek udziału  

w stosunku 

do 2015 r. 

w p.proc. 

OGÓŁEM a 2290 3052 23997,4 100,0 x 

 b 1014 1365 7318,5 100,0 x 

w tym:           

kraje UE a 2035 2651 21776,7 90,8 +1,0 

 b 889 1166 6864,2 93,8 +2,0 

kraje OECD a 2065 2709 23215,0 96,7 0,0 

 b 891 1180 6817,1 93,1 -1,2 

w tym z ogółem:           

Niemcy a 799 1012 8318,2 34,7 -3,6 

 b 343 434 1348,4 18,4 -0,5 

Holandia a 325 383 6659,2 27,8 +5,6 

 b 132 160 1560,7 21,3 +6,3 

Luksemburg a 72 76 1748,1 7,3 -1,1 

 b 53 56 1587,8 21,7 -3,2 

Stany Zjednoczone a 42 61 1580,5 6,6 -0,6 

 b # # # # # 

Francja a 164 230 1197,8 5,0 -0,3 

 b 58 80 536,5 7,3 -0,6 

Belgia a 105 157 847,2 3,5 -0,4 

 b # # # # # 

Wielka Brytania a 98 112 655,0 2,7 -0,2 

 b 43 48 322,6 4,4 0,0 

Dania a 110 131 510,5 2,1 -0,1 

 b 44 53 32,8 0,4 0,0 

Cypr a 79 88 502,7 2,1 +0,1 

 b 55 63 366,6 5,0 +1,5 

Austria a 47 53 390,1 1,6 +1,0 

 b 25 30 48,4 0,7 -0,7 

Hiszpania a 52 67 361,4 1,5 -0,1 

 b 30 41 224,6 3,1 -0,2 

Szwecja a 70 89 344,2 1,4 -0,2 

 b 23 26 134,0 1,8 -0,2 

Szwajcaria a 50 55 171,8 0,7 -0,1 

 b # # # # # 

Największa część kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie wielkopolskim zo-
stała ulokowana w podmiotach zlokalizowanych w powiecie poznańskim (9692,5 mln zł,  
tj. 40,4%; w 2015 r. 37,4%) i w Poznaniu (7318,5 mln zł, tj. 30,5%; w 2014 r. 31,0%). Podobnie jak 
w województwie, głównie był to kapitał niemiecki i holenderski, a w Poznaniu także kapitał 
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pochodzący z Luksemburga, który stanowił jedną piątą całego kapitału zagranicznego uloko-
wanego w podmiotach z Poznania. 

W 2016 r. w podmiotach gospodarczych, w których przeważał kapitał zagraniczny (ponad 50% 
kapitału ogółem), ulokowano 23786,8 mln zł, czyli 99,1% jego całkowitej wartości. Podobnie jak 
w całej badanej zbiorowości, także w tej grupie podmiotów wśród udziałowców dominowały 
kraje Unii Europejskiej (90,7% kapitału zagranicznego), a w strukturze ulokowanego kapitału 
zagranicznego największy udział miały kapitały niemiecki (34,9%; w 2015 r. 38,5%) i holenderski 
(27,5%; w 2015 r. 21,8%). 

Podmioty, w których ponad połowa kapitału zagranicznego pochodziła od jednego udziałowca, 
dysponowały 97,9% kapitału ulokowanego w jednostkach z przewagą kapitału zagranicznego 
i 97,1% całego kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie wielkopolskim. Rów-
nież w tej grupie podmiotów przeważał kapitał pochodzący z Niemiec (35,2%) oraz z Holandii 
(27,9%). 

Nakłady na aktywa trwałe i nowe środki trwałe 

Spośród 2290 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim, 
objętych badaniem w 2016 r., 1175 poniosło nakłady inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwa-
łych. Zainwestowana przez nie kwota, w wysokości 10392,3 mln zł, stanowiła 11,0% nakładów 
poniesionych przez wszystkie podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w kraju. Większą 
kwotę wydatkowano jedynie w województwie mazowieckim (46683,3 mln zł, tj. 49,4%). W po-
równaniu z poprzednim rokiem, w 2016 r. wartość inwestycji ogółem w województwie wielko-
polskim zwiększyła się o 5,4% (przed rokiem wzrost wyniósł 8,4%). Na zakup nowych środków 
trwałych przeznaczono 8853,1 mln zł, czyli 85,2% ogółu nakładów na aktywa trwałe (przed ro-
kiem 85,4%). Wzrost nakładów na nowe środki trwałe w stosunku do poprzedniego roku wy-
niósł 5,1% wobec 15,6% w 2015 r. Niemal trzy czwarte ogólnej kwoty nakładów na pozyskanie 
aktywów trwałych (73,4%) zainwestowały podmioty mające swą siedzibę na terenie Poznania 
i powiatu poznańskiego (w 2015 r. było to 71,4% ogółu nakładów). 

Tablica 5. Nakłady inwestycyjne poniesione na pozyskanie aktywów trwałych według  
                   województw w 2016 r. 

WOJEWÓDZTWA 
Liczba 

podmiotów 

Nakłady inwestycyjne w mln zł Relacja nakła-

dów inwestycyj-

nych na nowe 

środki trwałe do 

rzeczowych akty-

wów trwałych 

w % 

ogółem 
w tym na nowe 

środki trwałe 

POLSKA 11247 94454,3 64780,2 19,1 

Dolnośląskie 1064 5679,8 5093,9 15,8 

Kujawsko-pomorskie  296 1531,7 1222,7 14,3 

Lubelskie 196 1367,4 465,5 12,5 

Lubuskie 326 1453,8 1353,2 20,1 

Łódzkie 507 3502,9 3148,7 19,1 

Małopolskie 724 4890,9 3178,4 17,8 

Mazowieckie 3872 46683,3 25512,0 23,2 

Opolskie 228 1204,9 1052,1 18,1 

Podkarpackie 221 2533,3 1932,2 20,3 

Podlaskie 69 457,6 424,0 22,7 

Pomorskie 636 3213,1 2532,2 20,3 

Śląskie 1106 8980,3 7802,4 18,1 

Świętokrzyskie 88 583,5 523,2 9,5 

Warmińsko-mazurskie 106 376,8 350,0 11,8 

Wielkopolskie 1175 10392,3 8853,1 17,5 

Zachodniopomorskie 633 1602,6 1336,7 11,9 

Wartość inwestycji na pozy-
skanie aktywów trwałych  
w województwie wielkopol-
skim stanowi 11% kwoty na-
kładów poniesionych przez 
wszystkie podmioty z kapita-
łem zagranicznym w kraju 
 



 

8 

Działalność importowa i eksportowa 

W 2016 r. działalność eksportową w województwie wielkopolskim prowadziło 1197, czyli ponad 
połowa ogółu jednostek z udziałem kapitału zagranicznego objętych badaniem (wyłączając 
podmioty z sekcji A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz K – Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa). Wartość eksportu wyrobów i usług zrealizowanego przez te jednostki wy-
niosła 66034,3 mln zł, co w skali kraju stanowiło 13,9% i, podobnie jak przed rokiem, lokowało 
województwo wielkopolskie na 3. miejscu za mazowieckim (21,2%) i śląskim (17,8%). Wśród pod-
miotów do 9 pracujących aktywność eksportową prowadziła jedna trzecia, natomiast w grupie 
jednostek o liczbie pracujących 10 i więcej – ponad 80%. Podmioty z kapitałem zagranicznym 
eksportowały głównie wyroby (77,8% całego eksportu), udział w eksporcie towarów i materia-
łów kształtował się na poziomie 14,1%, a usług – 8,1%. Eksport do jednostki macierzystej lub 
jednostek powiązanych w ramach grupy kapitałowej lub grupy przedsiębiorstw, do której na-
leżał badany podmiot (tzw. eksport wewnątrzgrupowy), stanowił 55,2% eksportu ogółem. Po-
nad 80% całkowitej wartości eksportu zrealizowały jednostki o liczbie pracujących 250 i więcej. 

Spośród ogółu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim, 
objętych badaniem w 2016 r. (bez jednostek z sekcji A i K) zakupów importowych dokonało 1227, 
czyli 56,0%. Odsetek importerów był tu największy w kraju. Łączna wartość importu zrealizo-
wanego przez podmioty w województwie wielkopolskim wyniosła 67280,6 mln zł, co stanowiło 
15,1% wartości krajowej. Więcej importowały tylko podmioty z województwa mazowieckiego 
(34,3% krajowej wartości importu). Połowę wartości całego importu stanowiły towary do dal-
szej odsprzedaży. Udział w imporcie surowców i materiałów sprowadzanych na cele produk-
cyjne sięgał 42,0%, a udział usług wyniósł 5,4%. Import od jednostki macierzystej bądź jedno-
stek powiązanych w ramach grupy kapitałowej lub grupy przedsiębiorstw (tzw. import we-
wnątrzgrupowy) stanowił 15,2% wartości importu ogółem. 

Wielkopolskie jest jednym z dwóch województw, gdzie wartość importu podmiotów z udziałem 
kapitału zagranicznego nadal przewyższa wartość eksportu. W 2016 r. ta przewaga wyniosła 
1246,3 mln zł. 

Podstawowe wyniki finansowe 

W 2016 r. w województwie wielkopolskim podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały 
przychody z całokształtu działalności w wysokości 238605,4 mln zł, wykazując wzrost o 11,1%, 
tj. nieco mniejszy niż przed rokiem (o 12,9%). Zasadniczą część tej kwoty (98,1%) wypracowały 
podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej. Blisko jedną czwartą przychodów z całokształtu 
działalności stanowiły przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport (23,6%; w 2015 r. 
22,8%). Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 227116,4 mln zł 
i w ciągu roku zwiększyły się o 10,6% (w 2015 r. o 12,6%). Zysk netto wykazało 1385 jednostek 
z kapitałem zagranicznym, tj. o 64 jednostek (o 4,8%) więcej niż przed rokiem. W 2016 r. pod-
mioty z udziałem kapitału zagranicznego wypracowały dodatni wynik finansowy, tak w ujęciu 
brutto, jak i netto. Wynik brutto wyniósł 11489,0 mln zł i w ciągu roku wzrósł o 22,3%, a wynik 
netto zwiększył się o 19,4%, osiągając 9491,9 mln zł (w 2015 r. wzrost wyniósł odpowiednio 21,0% 
i 23,4%).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowym źródłem danych statystycznych o podmiotach, w których udziały posiadają udzia-
łowcy zagraniczni, jest roczne sprawozdanie KZ sporządzane przez wszystkie jednostki z kapitałem 
zagranicznym prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, nieza-
leżnie od ich formy prawnej i wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają: podmiotów prowa-
dzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i eme-
rytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną. 

 

 

 

W grupie jednostek o liczbie 
pracujących 10 i więcej dzia-
łalność eksportową prowadzi 
ponad 80% 

Import zrealizowany przez 
podmioty z województwa 
wielkopolskiego stanowi  
ok. 15% wartości krajowej 

 

Niemal jedną czwartą przy-
chodów z całokształtu dzia-
łalności wielkopolskich pod-
miotów z kapitałem zagra-
nicznym stanowią przychody 
ze sprzedaży wyrobów i usług 
na eksport 
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Współpraca z Mediami:  
Arleta Olbrot-Brzezińska 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 345 
e-mail: a.olbrot-brzezinska@stat.gov.pl 

 poznan.stat.gov.pl 

 @Poznan_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Emilia Bogacka 
Dział Opracowań Zbiorczych 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 355 
e-mail: e.bogacka@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Wojewódzkie Informatorium Statystyczne 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 320, 61 2798 323 
e-mail: e.gruntmejer@stat.gov.pl 
e-mail: m.siniecka@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych (BDL) 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Kapitał podstawowy 

Kapitał zagraniczny 

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych 
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