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DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  PODMIOTÓW  Z  KAPITAŁEM  ZAGRANICZNYM1 

W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  2012 R. 
 

 

Badanie  statystyczne  podmiotów  z  udziałem  kapitału  zagranicznego,  które  działalność  gospodarczą 

miały zarejestrowaną w województwie wielkopolskim, w 2012 r. objęło 2291  jednostek, tj. o 69 więcej 

niż w 2011 r. Względny roczny przyrost liczby takich podmiotów wyniósł 3,1% wobec średniego wzrostu 

w Polsce o 4,0%. Podmioty z województwa wielkopolskiego stanowiły 8,8% wszystkich jednostek z udzia‐

łem kapitału zagranicznego w kraju (o 0,1 p.proc. mniej niż przed rokiem). Podobnie jak w 2011 r., wiel‐

kość  ta  lokowała wielkopolskie na 4. miejscu po województwach: mazowieckim  (38,5%), dolnośląskim 

(9,2%) i śląskim (9,1%).  

 

Wykres 1.  PODMIOTY  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2012  R. 
Stan w dniu 31 XII 

Polska = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Podstawowym źródłem danych statystycznych o podmiotach, w których udziały posiadają udziałowcy zagraniczni, jest roczne 
sprawozdanie KZ sporządzane przez wszystkie  jednostki z kapitałem zagranicznym prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają: podmiotów 
prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, Narodowych 
Funduszy Inwestycyjnych, szkół wyższych, gospodarstw  indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakła‐
dów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną. 
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TABL. 1.  PODMIOTY  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  WEDŁUG  
   KLAS  WIELKOŚCI  I  WOJEWÓDZTW  W  2012  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 ......................... 25914 17301 4673 2715 1225 
Dolnośląskie ....................... 2390 1517 463 276 134 
Kujawsko-pomorskie ......... 592 334 132 84 42 
Lubelskie ............................. 384 254 63 42 25 
Lubuskie ............................. 768 480 163 99 26 
Łódzkie ............................... 1057 641 202 153 61 
Małopolskie ........................ 1635 1133 284 153 65 
Mazowieckie ....................... 9979 7208 1566 820 385 
Opolskie .............................. 504 327 85 67 25 
Podkarpackie ...................... 427 267 79 48 33 
Podlaskie ............................. 181 124 23 18 16 
Pomorskie ........................... 1406 905 275 171 55 
Śląskie ................................. 2356 1433 491 285 147 
Świętokrzyskie ................... 182 94 37 29 22 
Warmińsko-mazurskie ....... 318 211 64 29 14 
Wielkopolskie .................. 2291 1355 485 311 140 
Zachodniopomorskie .......... 1444 1018 261 130 35 

Pod względem  formy prawnej w  2012  r. większość podmiotów  z  kapitałem  zagranicznym  stanowiły 

spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  (92,3%;  o  0,4  p.proc. mniej  niż  przed  rokiem). Udział  spółek 

akcyjnych wyniósł 3,4 %  (wobec 3,5% w 2011  r.), a udział oddziałów przedsiębiorców  zagranicznych – 

0,4% (o 0,1 p.proc. mniej niż przed rokiem). W kraju struktura podmiotów z kapitałem zagranicznym, ze 

względu na formę prawną, kształtowała się podobnie jak w województwie (odpowiednio: 92,8% – spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, 3,9% – spółki akcyjne  i 0,7 % – oddziały przedsiębiorców zagranicz‐

nych wobec 93,1%, 3,8% i 0,7% w 2011 r.). 

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, należy zauważyć, że wśród podmiotów z kapitałem zagranicznym 

przeważały jednostki o liczbie pracujących 9 i mniej (w 2012 r. grupa ta stanowiła 59,1% wobec 66,8% w kraju; 

w 2011 r. 58,2% wobec 66,0%). W grupie podmiotów o  liczbie pracujących od 10 do 49 znalazło się w tym 

czasie  21,2%  ogółu  badanych  jednostek,  podczas  gdy w  kraju  18,0%  (w  2011  r.  było  to  21,9%  i  18,4%), 

a w grupie od 50 do 249 – 13,6% wobec 10,5% w kraju (w 2011 r. 13,6% i 10,7%). Jednostki o liczbie pracują‐

cych powyżej 249 stanowiły 6,1% całej zbiorowości w województwie wielkopolskim i 4,7% ogółu podmiotów 

z kapitałem  zagranicznym 

w  kraju  (w  2011  r.  6,3% 

i 4,9%).  Struktura  badanej 

zbiorowości  ze  względu 

na  wielkość  podmiotów 

nie  zmieniła  się  istotnie 

w porównaniu  z  2011  r. 

Zwiększył się udział przed‐

siębiorstw o  liczbie pracu‐

jących  mniejszej  od  10 

(o 0,9  p.proc.,  przy  wzro‐

ście  liczebności w  tej  gru‐

pie  podmiotów  o  4,8%), 

mniejszy  był  natomiast 

odsetek podmiotów o licz‐ 

bie pracujących z przedzia‐

łu 10 do 49 (o 0,7 p.proc., 

przy  spadku  liczebności 

o 0,4%). 

Ze względu  na  rodzaj  działalności  gospodarczej  najliczniejszą  grupę wśród  podmiotów  z  kapitałem 

zagranicznym w 2012 r. tworzyły jednostki z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,9%; 

w Polsce 28,1%), przetwórstwo przemysłowe (26,6%; w kraju 19,7%), działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (7,5%; w kraju 9,0%), budownictwo (7,2%; w kraju 8,8%) oraz obsługa rynku nieruchomości 

(6,2%; w kraju 9,2%). Spośród 610 spółek działających w przetwórstwie przemysłowym najwięcej jedno‐

stek zajmowało się produkcją: wyrobów z metali (15,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (11,3%) 

oraz artykułów spożywczych (11,1%).  
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TABL. 2.  PRACUJĄCY  W  PODMIOTACH  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZ‐
                 NEGO  WEDŁUG  KLAS  WIELKOŚCI  I  WOJEWÓDZTW  W  2012  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 

POLSKA ............................. 1571235 29910 107669 311313 1122343 
Dolnośląskie ............................ 147067 2558 10828 30814 102867 
Kujawsko-pomorskie .............. 36567 598 3221 10369 22379 
Lubelskie ................................. 21948 418 1444 4929 15157 
Lubuskie .................................. 34757 795 3953 11583 18426 
Łódzkie .................................... 76293 1349 4860 17193 52891 
Małopolskie ............................. 102588 1736 6699 17270 76883 
Mazowieckie ........................... 532996 11759 34524 93938 392775 
Opolskie .................................. 25834 597 1825 8044 15368 
Podkarpackie ........................... 38331 430 1971 5830 30100 
Podlaskie ................................. 9570 216 505 2117 6732 
Pomorskie ............................... 58353 1596 6152 19635 30970 
Śląskie ..................................... 179983 3103 11595 33286 131999 
Świętokrzyskie ........................ 19151 178 1109 3812 14052 
Warmińsko-mazurskie ............ 14580 362 1270 3276 9672 
Wielkopolskie ..................... 220044 2548 11607 35086 170803 
Zachodniopomorskie .............. 53173 1667 6106 14131 31269 

W województwie wielkopolskim w podmiotach  z udziałem  kapitału  zagranicznego w 2012  r. pracowało 

łącznie 220,0  tys. osób,  co w porównaniu  z poprzednim  rokiem oznacza wzrost  zatrudnienia o 0,6%, przy 

średnim wzroście w Polsce o 0,3%. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w wojewódz‐

twie wielkopolskim, podobnie  jak w 2011  r.,  stanowili 14,0% wszystkich pracujących w  takich podmiotach  

w kraju. Większy udział miało tylko województwo mazowieckie (33,9%). Ponad 70% wszystkich pracujących 

w spółkach z kapitałem 

zagranicznym  było 

zawodowo  związanych 

z  jednostkami  dużymi, 

tj.  powyżej  249  pracu‐

jących  (77,6%,  tak  sa‐

mo  jak  w  2011  r.; 

w kraju  71,4%  wobec 

71,9%).  Jednostki  śred‐

nie  (o  liczbie  pracują‐

cych  mieszczącej  się 

w przedziale  od  50  do 

249)  skupiały  15,9% 

ogółu  pracujących  

w podmiotach z kapita‐

łem  zagranicznym 

(15,7%  w  2011  r.),  na‐

tomiast  jednostki  małe 

(do  49  pracujących)  – 

6,4%, w tym mikro (do 9 pracujących) – 1,2% (przed rokiem 6,6% i 1,2%). W kraju udziały pracujących w śred‐

nich i małych jednostkach wyniosły, odpowiednio: 19,8% i 8,8% wobec 19,4% i 8,7% w 2011 r. 

Według stanu w końcu 2012 r., kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, za‐

rejestrowanych w województwie wielkopolskim, wyniósł 16661,9 mln zł  i w porównaniu z poprzednim 

rokiem zwiększył się o 4,2%, przy średnim wzroście w Polsce o 6,6%. W skali całego kraju kapitał w woje‐

wództwie wielkopolskim stanowił 8,0%. Wielkość ta lokowała województwo na 4. miejscu po wojewódz‐

twach: mazowieckim – 47,6% ogólnej kwoty kapitału podstawowego, śląskim – 9,2% oraz dolnośląskim – 

8,5%. Zasadnicza  część kapitału podstawowego badanych  jednostek pochodziła  z  zagranicy. W 2012  r. 

kapitał zagraniczny stanowił 93,2%, krajowy – 5,5%, a rozproszony – 1,3%. W kraju udziały te kształtowa‐

ły się na poziomie, odpowiednio: 86,7%, 10,1% i 3,2%. Blisko połowa całego kapitału zagranicznego ulo‐

kowanego w Polsce była skupiona w województwie mazowieckim  (49,4% całkowitej wartości kapitału). 

Województwo wielkopolskie, z udziałem 8,7%, zajmowało pod tym względem 3. miejsce w kraju, plasu‐

jąc się tuż za województwem dolnośląskim (9,0% wartości kapitału zagranicznego). 
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TABL. 3.  KAPITAŁ  PODSTAWOWY  PODMIOTÓW  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  
   ZAGRANICZNEGO  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  WEDŁUG   
   WYBRANYCH  FORM  PRAWNYCH  W  2012  R. 
   Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

a – podmioty ogółem 
b – podmioty, w których 
      kapitał zagraniczny 
      stanowi ponad 50% 
      kapitału podstawowego 

Liczba 
podmiotów 

Kapitał podstawowy 

ogółem krajowy 
zagra- 
niczny 

rozpro- 
szony 

w mln zł 

OGÓŁEM ........................... a 2291 16661,9 910,4 15529,3 222,2 
 b 1912 15508,1 201,9 15276,1 30,1 
    w tym:       
Spółki akcyjne ......................... a 78 3826,2 530 3078,4 217,8 
 b 54 3120,8 130,3 2961,3 29,2 

       

Spółki z o.o. ............................ a 2115 11897,3 255,2 11637,8 4,3 
 b 1781 11585,1 64,7 11519,5 0,9 

            

Oddziały przedsiębiorców a 9 41,8 – 41,8 – 
    zagranicznych b 9 41,8 – 41,8 – 

Wykres 2.  STRUKTURA  KAPITAŁOWA  PODMIOTÓW  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO   
WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2012  R. 

Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród wszystkich 

badanych  jedno‐

stek  z  udziałem 

kapitału  zagranicz‐

nego w wojewódz‐

twie  wielkopolskim 

83,5%  stanowiły 

podmioty,  w  któ‐

rych  kapitał  wnie‐

siony  przez  udzia‐

łowców  zagranicz‐

nych  przekraczał 

50%  kapitału  pod‐

stawowego.  Naj‐

częściej  większość 

kapitału  należała 

do  jednego  udzia‐

łowca zagranicznego (72,8% wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego  i 87,2% ogółu pod‐

miotów z jego przewagą). W 336 spośród 2291 badanych  jednostek wartość kapitału zagranicznego prze‐

kraczała 1 mln USD. 
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Największa część kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim w 2012 r. była zaangażowana 

w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (52,4%), a także handlem  i naprawą po‐

jazdów  samochodowych  (22,3%), działalnością profesjonalną, naukową  i  techniczną  (6,6%) oraz  trans‐

portem  i gospodarką magazynową (4,9%). W kraju kapitał zagraniczny był ulokowany przede wszystkim 

w podmiotach prowadzących działalność z zakresu: przetwórstwa przemysłowego (37,9% łącznej warto‐

ści kapitału), handlu i naprawy pojazdów samochodowych (20,5%) oraz informacji i komunikacji (11,1%). 

 

 

Wykres 3.  STRUKTURA  PODMIOTÓW  I  ZAANGAŻOWANEGO  W  NICH  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO   
WEDŁUG  SEKCJI2  PKD  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  2012  R. 

Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  Znakiem  „” oznaczono zastosowane skrócone nazwy sekcji, według PKD 2007, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojaz‐
dów samochodowych, włączając motocykle oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. 
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TABL. 4.  KAPITAŁ  ZAGRANICZNY  WEDŁUG  KRAJU  POCHODZENIA  
   UDZIAŁOWCÓW  W  2012  R. 
   Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

a – województwo wielkopolskie 
b – Poznań 

Liczba pod- 
miotów  

z kapitałem 
danego 
kraju 

Liczba 
udziałow- 

ców 
z danego  

kraju 

Podstawowy kapitał  
zagraniczny 
danego kraju 

w mln zł 

w % 
kapitału 

zagranicz-
nego 

ogółem 
OGÓŁEM ........................... a x 3108 15529,3 100,0 
 b x 1348 6728,7 100,0 
          w tym:       
       kraje Unii Europejskiej .... a 2086 2701 13426,3 86,5 
 b 901 1164 6244,3 92,8 
       kraje OECD ...................... a 2172 2813 14763,7 95,1 
 b 928 1205 6195,3 92,1 
    w tym z ogółem:       
Niemcy .................................... a 832 1083 4081,8 26,3 
 b 347 453 1344,7 20,0 
Holandia .................................. a 335 392 4037,4 26,0 
 b 148 166 2058,6 30,6 
Stany Zjednoczone  a 42 59 1496,0 9,6 
   Ameryki b # # # # 
Francja ..................................... a 147 209 1296,2 8,4 
 b 44 61 813,3 12,1 
Belgia ...................................... a 116 172 849,9 5,5 
 b # # # # 
Wielka Brytania ...................... a 97 116 664,8 4,3 
 b 45 51 309,1 4,6 
Dania ....................................... a 117 144 538,3 3,5 
 b 45 57 104,4 1,6 
Szwecja ................................... a 71 91 500,2 3,2 
  b 20 20 215,2 3,2 
Cypr ......................................... a 82 94 485,6 3,1 
 b 59 70 398,6 5,9 

Według stanu w końcu 2012 r., kapitał zagraniczny zaangażowany w spółkach w województwie wielkopol‐

skim pochodził z 68 krajów, w tym przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej (86,5% całkowitej wartości 

kapitału; w 2011 r. 89,4%). Najwięcej kapitału ulokowali w województwie wielkopolskim udziałowcy z Nie‐

miec. Z tego kraju pochodziło 1083 spośród 3108 (34,8%) zagranicznych udziałowców, a wartość wniesionego 

przez nich kapitału (zaangażowanego w 832 podmiotach) wyniosła 4081,8 mln zł (o 0,8% więcej niż w 2011 r.), 

co stanowiło 26,3% całego kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie wielkopolskim (w 2011 r. 

27,4%).  W  skali  kraju 

udział  kapitału  niemiec‐

kiego  wynosił  16,9% 

(wobec 17,5% w 2011 r.). 

Drugim  krajem  (pod 

względem  wielkości  za‐

angażowanego  kapitału) 

inwestującym  w  woje‐

wództwie  wielkopolskim 

jest Holandia. W  2012  r. 

w  335  podmiotach  go‐

spodarczych  ulokowało 

swój  kapitał  392  udzia‐

łowców  z  tego  kraju. 

Łączna  wartość  kapitału 

holenderskiego  wyniosła 

4037,4  mln  zł  (o  7,4% 

więcej niż przed rokiem), 

co  stanowiło 26,0% całe‐

go  kapitału  zagraniczne‐

go  zaangażowanego  

w  spółkach  w  2012  r. 

(przed  rokiem  25,4%;  

w  kraju  20,9%  wobec 

22,2%  w 2011  r.).  Sto‐

sunkowo  duży  udział  

w  strukturze  kapitału 

zagranicznego w województwie wielkopolskim miał  również  kapitał pochodzący  ze  Stanów  Zjednoczonych 

(1496,0 mln  zł,  tj. 9,6%; w 2011  r. 7,2%),  Francji  (1296,2 mln  zł,  tj. 8,3%;  tak  samo  jak w 2011  r.), Belgii  

(849,9 mln zł, tj. 5,5%; w 2011 r. 6,0%) oraz Wielkiej Brytanii (664,8 mln zł, tj. 4,3%; w 2011 r. 4,2%). W kraju 

największymi udziałowcami były: Holandia, skąd pochodziło 20,9% całego kapitału zagranicznego ulokowane‐

go w Polsce, Francja – 17,6%, Niemcy – 16,9% i Luksemburg – 8,2%.  

W  podmiotach  gospodarczych,  w  których  przeważał  kapitał  zagraniczny,  w  2012  r.  ulokowano  

15276,1 mln  zł,  czyli 98,4%  jego  całkowitej wartości. Podobnie  jak w  całej badanej  zbiorowości,  także  

w tej grupie podmiotów wśród udziałowców dominowały kraje Unii Europejskiej (86,3% kapitału zagra‐

nicznego), a w strukturze ulokowanego kapitału zagranicznego największą wartość stanowił kapitał nie‐

miecki (26,5%; w 2011 r. 27,6%) oraz holenderski (26,1%; w 2011 r. 25,6%). 
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TABL. 5.  NAKŁADY  INWESTYCYJNE  PONIESIONE  NA  POZYSKANIE  AKTYWÓW
  TRWAŁYCH  WEDŁUG   WOJEWÓDZTW  W  2012  R. 

WOJEWÓDZTWA 
Liczba 

podmiotów 

Nakłady inwestycyjne 

ogółem 
w tym na nowe 
środki trwałe 

w mln zł 

POLSKA .......................................... 11506 79942,6 62409,1 
Dolnośląskie ...................................... 1122 5339,6 4036,7 
Kujawsko-pomorskie ........................ 311 785,0 660,9 
Lubelskie ........................................... 168 520,4 393,3 
Lubuskie ............................................ 345 605,9 525,2 
Łódzkie .............................................. 507 2565,1 2105,1 
Małopolskie ....................................... 679 2986,2 2616,4 
Mazowieckie ..................................... 4025 39236,5 30793,5 
Opolskie ............................................ 217 950,8 661,7 
Podkarpackie ..................................... 198 3726,4 1198,9 
Podlaskie ........................................... 76 475,6 412,6 
Pomorskie.......................................... 662 2616,7 2156,1 
Śląskie ............................................... 1135 6776,9 5855,3 
Świętokrzyskie .................................. 101 1299,7 1102,0 
Warmińsko-mazurskie ...................... 116 323,2 288,3 
Wielkopolskie .................................. 1197 9852,3 8290,8 
Zachodniopomorskie ........................ 647 1882,3 1312,3 

Podmioty, w których ponad połowa kapitału zagranicznego pochodziła od jednego udziałowca, dyspo‐

nowały 95,0% kapitału ulokowanego w  jednostkach  z przewagą kapitału  zagranicznego  i 93,4% całego 

kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie wielkopolskim. Również w tej grupie podmio‐

tów największy udział miał kapitał niemiecki (27,2%) i holenderski (27,1%). 

W 2012 r. działalność eksportową w województwie wielkopolskim prowadziło 1157 jednostek spośród 

2291 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Wartość zrealizowanego eksportu wyrobów i usług 

wyniosła 46149,3 mln zł, co w skali kraju stanowiło 12,9% i (podobnie jak przed rokiem) lokowało woje‐

wództwo wielkopolskie na 3. miejscu po województwach mazowieckim (21,8%) i śląskim (18,6%). W po‐

równaniu z poprzednim rokiem wartość eksportu w województwie wielkopolskim zwiększyła się o 5,4% 

(w kraju wzrost o 5,9%). Podmioty eksportowały głównie wyroby (82,6% całego eksportu). Udział w eks‐

porcie towarów  i materiałów kształtował się na poziomie 10,6%, a usług 6,9% (w kraju wielkości te wy‐

niosły: 73,2%, 12,6% i 14,2%).  

Spośród ogółu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim, objętych 

badaniem w 2012 r., import odnotowało 1222 jednostek. Ponad 40% wartości całego importu (45,5%) sta‐

nowiły sprowadzane surowce  i materiały na cele produkcyjne. Udział w  imporcie towarów do dalszej od‐

sprzedaży sięgał 43,4%, a usług – 7,7%. Łączna wartość importu zrealizowanego przez podmioty z udziałem 

kapitału  zagranicznego w województwie wielkopolskim w 2012  r. wyniosła 51819,2 mln  zł, co  stanowiło 

13,7% wartości  krajowej. Więcej  importowały  tylko podmioty  z kapitałem  zagranicznym  z województwa 

mazowieckiego (35,4% krajowej wartości importu). W porównaniu z poprzednim rokiem wartość zakupów 

importowych w województwie wielkopolskim zwiększyła się o 21,2%, przy wzroście w kraju o 1,9%. 

W  2012  r. w wojewódz‐

twie  wielkopolskim  pod‐

mioty  z  udziałem  kapitału 

zagranicznego  więcej  im‐

portowały niż eksportowa‐

ły.  Przewaga  importu  nad 

eksportem  wyniosła  tu 

5669,9 mln zł, podczas gdy 

w  poprzednim  roku  to 

eksport  przewyższył  im‐

port o 1009,0 mln zł. 

Spośród  2291  podmio‐

tów  z  udziałem  kapitału 

zagranicznego  w  woje‐

wództwie  wielkopolskim, 

objętych badaniem w  roku 

2012,  1197  jednostek  po‐

niosło  nakłady  inwestycyj‐

ne na pozyskanie aktywów 

trwałych.  Zainwestowana 

przez nie kwota, w wysokości 9852,3 mln zł, stanowiła 12,3% nakładów poniesionych przez wszystkie pod‐

mioty z udziałem kapitału zagranicznego w kraju. Większą kwotę na pozyskanie aktywów trwałych wydat‐

kowano jedynie w województwie mazowieckim (39236,5 mln zł, tj. 49,1%).  
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TABL. 6.  PODSTAWOWE  KATEGORIE  FINANSOWE  PODMIOTÓW  
   Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  W  2012  R. 
   Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

a – podmioty z kapitałem zagranicznym 
      ogółem 
b – podmioty, w których wartość 
      kapitału zagranicznego 
      przekracza 1 mln USD 

Polska 
Województwo  
wielkopolskie 

ogółem 
Polska=

=100 

Liczba jednostek ........................................... a 25914 2291 8,8 
  b 3668 336 9,2 
Przychody z całokształtu działalności a 1247770,3 180198,1 14,4 
    w mln zł  b 937112,3 151781,2 16,2 
Przychody ze sprzedaży wyrobów a 306672,1 40531,3 13,2 
    i usług na eksport w mln zł  b 244762,0 33069,3 13,5 
Koszty uzyskania przychodów a 1191317,3 173571,6 14,6 
    z całokształtu działalności w mln zł  b 892899,1 146404,3 16,4 
Saldo zysków i strat nadzwyczajnych a -67,1 -2,8 x 
     w mln zł  b -29,7 -1,6 x 
Wynik finansowy brutto w mln zł  ............... a 56389,8 6623,7 11,7 
  b 44183,5 5375,3 12,2 
Wynik finansowy netto w mln zł  ................ a 47941,5 5094,2 10,6 
  b 38438,7 4115,8 10,7 
Liczba jednostek wykazujących zysk a 13196 1277 9,7 
    brutto  b 2293 234 10,2 
Liczba jednostek wykazujących zysk a 13035 1261 9,7 
    netto b 2261 227 10,0 

W województwie wielkopolskim wartość inwestycji ogółem w 2012 r. zwiększyła się o 44,1% w porówna‐

niu z poprzednim rokiem, przy średnim wzroście w kraju o 8,5%. Nakłady na zakup nowych środków trwa‐

łych wzrosły o 61,6% (w kraju wzrost o 13,5%). W 2012 r. przeznaczono na ten cel 8290,8 mln zł, czyli 84,2% 

ogółu nakładów na aktywa trwałe (w kraju udział ten wynosił 78,1%). 

W  2012  r.  w  województwie 

wielkopolskim  podmioty 

z udziałem  kapitału  zagranicz‐

nego  uzyskały  przychody  z  ca‐

łokształtu  działalności w wyso‐

kości  180198,1  mln  zł,  tj. 

o 7,7%  wyższe  aniżeli  przed 

rokiem. Przychody ze sprzedaży 

wyrobów  i  usług  na  eksport 

stanowiły  22,5%  tej  kwoty. 

Koszty  uzyskania  przychodów 

z całokształtu  działalności  wy‐

niosły 173571,6 mln zł i w ciągu 

roku  wzrosły  o  8,5%. W  kraju 

zanotowano  w  tym  czasie 

wzrost  przychodów  o  2,7% 

i kosztów  o  1,1%.  Zysk  brutto 

wykazało 1277  jednostek  (spo‐

śród 2291 objętych badaniem). 

W porównaniu  z 2011  r.  liczba 

jednostek,  które wykazały  zysk 

brutto zwiększyła się o 96, czyli 

o 8,1%. W 2012 r. w wojewódz‐

twie wielkopolskim podmioty  z udziałem  kapitału  zagranicznego wypracowały dodatni wynik  finansowy, 

zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Wynik brutto wyniósł 6623,7 mln zł i był o 10,8% mniejszy niż przed 

rokiem, natomiast wynik netto w ciągu roku zmniejszył się o 13,5%, osiągając 5094,2 mln zł. W skali kraju 

wynik brutto zwiększył się o 52,9%, a wynik netto wzrósł o 75,0%.  
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Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego. 


