
 
 

Liczba podmiotów 

W roku 2015 badanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego1, które działalność go-

spodarczą miały zarejestrowaną w województwie wielkopolskim, objęło 2302 jednostki, tj. o 31 mniej niż 

przed rokiem. Względny spadek liczebności wyniósł 1,3%, przy przeciętnym spadku w kraju o 1,9% 

(w poprzednim roku zarówno w województwie, jaki i w kraju zanotowano wzrost liczby takich podmiotów 

o 1,3%). Podmioty zarejestrowane w województwie wielkopolskim stanowiły 8,9% wszystkich jednostek 

z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce (w 2014 r. 8,8%). Więcej takich podmiotów było zarejestro-

wanych jedynie w województwach mazowieckim (10030 jednostek, tj. 38,6%) i śląskim (2407 jednostek, 

tj. 9,3%).  
 

Wykres 1.  PODMIOTY  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2015  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, szkół wyż-
szych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji 
kultury posiadających osobowość prawną. 
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W strukturze podmiotów z kapitałem zagranicznym, ze względu na formę prawną, nie zaobserwowano 

znaczących zmian w stosunku do 2014 r. Nadal zdecydowaną większość stanowiły spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (91,9%; o 0,1 p.proc. mniej niż w 2014 r.). Odsetek spółek komandytowych utrzymał 

się na poziomie z 2014 r. i wyniósł 3,5%, udział spółek akcyjnych w ciągu roku wzrósł o 0,2 p.proc. do 

3,3%, a oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, tak jak w poprzednim roku, wyniósł 0,5%. W kraju 

struktura podmiotów z kapitałem zagranicznym kształtowała się podobnie; spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością stanowiły 92,2% (o 0,2 p.proc. mniej niż w 2014 r.), spółki akcyjne – 3,7% (o 0,1 p.proc. mniej 

niż w 2014 r.), spółki komandytowe – 2,5% (o 0,1 p.proc. mniej niż w 2014 r.), a oddziały przedsiębiorców 

zagranicznych – 0,8% (podobnie jak przed rokiem). 

W 2015 r., podobnie jak w poprzednich latach, w badanej zbiorowości najwięcej było jednostek małych 

(o liczbie pracujących do 49) – 78,6% (wobec 79,6% przed rokiem i 83,8% w kraju), w tym 57,7% jednostek 

mikro (do 9 pracujących). W grupie podmiotów średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249) znalazło się 

w tym czasie 14,1% ogółu badanych jednostek (wobec 13,7% w 2014 r. i 11,0% w kraju), a w klasie jednostek 

dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej) – 7,3% (wobec 6,6% przed rokiem i 5,2% w kraju).  
 

 

Tabl. 1.  PODMIOTY  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  WEDŁUG  KLAS  WIELKOŚCI  I  WOJEWÓDZTW   
 W  2015  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 .................................  25961 17125 4629 2845 1362 

Dolnośląskie ............................  2260 1371 437 307 145 

Kujawsko-pomorskie ..............  557 305 111 88 53 

Lubelskie ..................................  460 317 73 44 26 

Lubuskie ..................................  657 396 131 100 30 

Łódzkie ....................................  1047 605 222 148 72 

Małopolskie .............................  1762 1226 300 163 73 

Mazowieckie ...........................  10030 7179 1578 866 407 

Opolskie ...................................  434 252 92 61 29 

Podkarpackie ...........................  529 363 71 56 39 

Podlaskie ..................................  196 139 25 17 15 

Pomorskie ................................  1373 856 266 187 64 

Śląskie ......................................  2407 1453 507 286 161 

Świętokrzyskie ........................  177 97 29 28 23 

Warmińsko-mazurskie ............  273 174 59 25 15 

Wielkopolskie .........................  2302 1329 480 324 169 

Zachodniopomorskie ..............  1497 1063 248 145 41 
 

 

 

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

granicznym w 2015 r. tworzyły jednostki z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,3%; 

w Polsce 27,8%), przetwórstwo przemysłowe (27,0%; w kraju 19,2%), działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (7,3%; w kraju 9,3%), obsługa rynku nieruchomości (6,9%; w kraju 9,5%) oraz budownictwo 

(6,0%; w kraju 7,8%). Spośród 621 spółek działających w przetwórstwie przemysłowym najwięcej jedno-

stek zajmowało się produkcją: wyrobów z metali (14,3%), artykułów spożywczych (11,8%) oraz wyrobów 

z gumy i tworzyw sztucznych (10,6%).  
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Pracujący 

W podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim w 2015 r. pracowało łącz-
nie 269,6 tys. osób, tj. o 8,4% więcej niż przed rokiem, przy średnim wzroście zatrudnienia w Polsce o 4,0% 

(przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 6,5% wobec 7,3% w kraju). W skali kraju stanowili oni 14,8% 
wszystkich pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego. Większy udział miało tylko woje-
wództwo mazowieckie (34,3%). Ponad 80% wszystkich pracujących w spółkach z kapitałem zagranicznym 
było związanych z jednostkami dużymi (81,3% wobec 79,5% przed rokiem i 74,5% w kraju). W porównaniu 

z rokiem 2014 liczba pracujących w tej grupie podmiotów zwiększyła się o 10,9% (w kraju o 4,7%; przed rokiem 
wzrost wyniósł 7,1% wobec 9,3% przeciętnie w Polsce). Jednostki średnie skupiały 13,6% ogółu pracujących 
w podmiotach z kapitałem zagranicznym (wobec 14,7% w 2014 r. i 18,1% w kraju), natomiast jednostki małe – 
5,1%, w tym mikro – 0,9% (przed rokiem 5,8%, w tym mikro 1,0%; w kraju 7,4%, w tym 1,6%). Liczba pracują-
cych w jednostkach średnich w ciągu roku wzrosła o 0,3% (w kraju o 3,7%), podczas gdy w jednostkach małych 

zmniejszyła się o 4,8%, w tym w jednostkach mikro – o 4,3% (w kraju o 1,0%, przy spadku w jednostkach mikro 

o 1,4%). 
 

Tabl. 2.  PRACUJĄCY  W  PODMIOTACH  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  WEDŁUG  KLAS  WIELKOŚCI   
 I  WOJEWÓDZTW  W  2015  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 .................................  1818465 29175 106242 328507 1354541 

Dolnośląskie ............................  170126 2190 10048 35182 122706 

Kujawsko-pomorskie ..............  42003 540 2633 10359 28471 

Lubelskie ..................................  25570 453 1624 5577 17916 

Lubuskie ..................................  37928 723 3313 11971 21921 

Łódzkie ....................................  91378 1222 5401 16884 67871 

Małopolskie .............................  116805 2013 6773 19053 88966 

Mazowieckie ...........................  623144 11628 34855 99571 477090 

Opolskie ...................................  28017 512 2125 7483 17897 

Podkarpackie ...........................  43657 646 1620 6463 34928 

Podlaskie ..................................  10837 258 557 1961 8061 

Pomorskie ................................  73310 1637 6240 21699 43734 

Śląskie ......................................  191447 3035 11806 33950 142656 

Świętokrzyskie ........................  18441 161 738 2977 14565 

Warmińsko-mazurskie ............  15087 347 1155 2833 10752 

Wielkopolskie .........................  269646 2300 11372 36762 219212 

Zachodniopomorskie ..............  61069 1510 5982 15782 37795 
 

Kapitał 

Według stanu w końcu 2015 r., kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, za-
rejestrowanych w województwie wielkopolskim, wyniósł 22650,5 mln zł i w porównaniu z poprzednim 

rokiem zwiększył się o 37,0%, przy przeciętnym wzroście w Polsce o 3,2% (w 2014 r. notowano spadek 
wartości kapitału o 2,1%, przy wzroście w kraju o 3,1%). W skali całego kraju kapitał wielkopolskich pod-
miotów stanowił 10,2%, tj. o 2,5 p.proc. więcej niż w 2014 r., co lokowało wielkopolskie na 2. miejscu za 
województwem mazowieckim (47,9% ogólnej kwoty kapitału podstawowego). Zasadnicza część kapitału 

podstawowego badanych jednostek pochodziła z zagranicy. W 2015 r. kapitał zagraniczny stanowił 96,8%, 
krajowy – 2,5%, a rozproszony – 0,7% (przed rokiem 95,8%, 3,8% i 0,4%). W kraju udziały te wyniosły od-
powiednio: 91,6%, 5,8% i 2,6%. Blisko połowa całego kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce była 

skupiona w województwie mazowieckim (47,4% całkowitej wartości kapitału), a wielkopolskie, z udziałem 
10,8%, zajmowało miejsce 2.  
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Wykres 2.  ZMIANY  UDZIAŁU  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  W  KAPITALE  PODSTAWOWYM 
 PODMIOTÓW  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2015  R.   
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Tabl. 3.  KAPITAŁ  PODSTAWOWY  PODMIOTÓW  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  W  WOJEWÓDZTWIE 
 WIELKOPOLSKIM  WEDŁUG  WYBRANYCH  FORM  PRAWNYCH  W  2015  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 zagraniczny rozproszony 

w mln zł 

OGÓŁEM ..............................   a 2302 22650,5 566,3 21930,9 153,3 

 b 1950 21976,7 210,7 21724,8 41,2 

    w tym:            

Oddziały przedsiębiorców a 11 23,8 – 23,8 – 

    zagranicznych b 11 23,8 – 23,8 – 
            

Spółki akcyjne .........................  a 76 3209,5 191,6 2868,6 149,3 

 b 57 2957,2 139,5 2776,8 40,9 
            

Spółki komandytowe ..............  a 81 340,9 17,2 323,7 – 

 b 61 328,1 5,0 323,1 – 
            

Spółki z o.o. .............................  a 2116 19064,7 357,3 18703,4 4,0 

 b 1807 18656,2 66,1 18589,8 0,3 
 

 

Wśród wszystkich badanych jednostek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim 

84,7% stanowiły podmioty, w których kapitał wniesiony przez udziałowców zagranicznych przekraczał 50% 

kapitału podstawowego. Najczęściej większość kapitału należała do jednego udziałowca (75,8% wszystkich 

podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego i 89,5% ogółu podmiotów z jego przewagą). W 320 badanych 

jednostkach wartość kapitału zagranicznego przekraczała 1 mln USD. 
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W 2015 r. największa część kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim, podobnie jak 

w kraju, była zaangażowana w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (46,0% łącznej 

wartości kapitału w województwie wobec 35,7% w kraju; w 2014 r. 53,9% wobec 36,6%) oraz handlem 

i naprawą pojazdów samochodowych (35,0% wobec 21,6% w kraju; w 2014 r. 21,7% wobec 20,9%).  
 

Wykres 3.  STRUKTURA  PODMIOTÓW  I  ZAANGAŻOWANEGO  W  NICH  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO   
WEDŁUG  SEKCJI2  PKD  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  2015  R. 

Stan w dniu 31 XII 

 

 
 

 

Według stanu w końcu 2015 r., kapitał zagraniczny zaangażowany w spółkach w województwie wielkopol-

skim pochodził z 69 krajów, w tym przede wszystkim z krajów należących do Unii Europejskiej (89,8% całkowi-

tej wartości kapitału zagranicznego). Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej kapitału w wielkopolskich 

spółkach ulokowali udziałowcy z Niemiec. Z tego kraju pochodziło 1043 spośród 3097 zagranicznych udziałow-

ców (33,7%), a wartość wniesionego przez nich kapitału (zaangażowanego w 819 podmiotach) wyniosła 

8396,1 mln zł (ponad dwukrotnie więcej niż w 2014 r.), co stanowiło 38,3% całego kapitału zagranicznego ulo-

kowanego w województwie wielkopolskim (przed rokiem 25,9%). Drugą pozycję, pod względem wielkości za-

angażowanego kapitału, od kilku lat zajmuje Holandia. W 2015 r. w 331 podmiotach gospodarczych ulokowało 

swój kapitał 388 udziałowców z tego kraju. Łączna wartość kapitału holenderskiego wyniosła 4849,6 mln zł 

(o 65,7% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 22,1% całego kapitału zagranicznego zaangażowanego w wiel-

kopolskich spółkach (w 2014 r. 18,5%). Stosunkowo duży udział w strukturze kapitału zagranicznego w 2015 r. 

miał również kapitał pochodzący z Luksemburga (1841,2 mln zł, tj. 8,4%), a także ze Stanów Zjednoczonych 

(1588,8 mln zł, tj. 7,2%), Francji (1158,9 mln zł, tj. 5,3%), Belgii (845,6 mln zł, tj. 3,9%) oraz Wielkiej Brytanii 

(637,8 mln zł, tj. 2,9%). W kraju, podobnie jak w poprzednich latach, największymi udziałowcami były: Holan-

dia, skąd pochodziło 18,6% całego kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce, Niemcy – 17,5%, Francja – 

14,3% i Luksemburg – 13,7%.  
 

                                                 
2  Znakiem „” oznaczono zastosowane skrócone nazwy sekcji, według PKD 2007, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. 
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Tabl. 4.  KAPITAŁ  ZAGRANICZNY  WEDŁUG  KRAJU  POCHODZENIA  UDZIAŁOWCÓW  W  2015 R. 
 Stan w dniu 31 XII 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

a – województwo wielkopolskie 

b – w tym Poznań 

Liczba podmiotów  

z kapitałem danego 

kraju 

Liczba 

udziałowców 

z danego kraju 

Podstawowy kapitał  

zagraniczny danego kraju 

w mln zł 
w % kapitału zagra-

nicznego ogółem 

OGÓŁEM ................................................................................  a 2302 3097 21930,9 100,0 

 b 1006 1363 6793,6 100,0 

w tym:          

kraje UE.................................................................................................  a 2046 2701 19701,2 89,8 

 b 878 1163 6236,5 91,8 

kraje OECD ...........................................................................................  a 2089 2782 21211,4 96,7 

 b 893 1196 6407,1 94,3 

   w tym z ogółem:          

Niemcy .....................................                            a 819 1043 8396,1 38,3 

 b 352 445 1284,9 18,9 

Holandia ...................................                        a 331 388 4849,6 22,1 

 b 135 158 1018,6 15,0 

Luksemburg .............................  a 64 69 1841,2 8,4 

 b 49 52 1691,7 24,9 

Stany Zjednoczone ..................  a 41 60 1588,8 7,2 

 b # # # # 

Francja ......................................  a 168 237 1158,9 5,3 

 b 55 76 535,9 7,9 

Belgia .......................................  a 110 171 845,6 3,9 

 b # # # # 

Wielka Brytania.......................  a 96 113 637,8 2,9 

 b 40 45 296,4 4,4 

Dania ........................................  a 112 135 482,7 2,2 

 b 42 52 32,8 0,5 

Cypr ..........................................  a 79 88 427,6 1,9 

 b 53 62 238,9 3,5 

Hiszpania .................................  a 48 63 359,7 1,6 

 b 28 40 222,9 3,3 

Szwecja ....................................  a 75 97 349 1,6 

 b 23 26 134 2,0 

Szwajcaria ................................  a 56 61 180,8 0,8 

 b 24 25 19,9 0,3 

Austria ......................................  a 48 55 140,2 0,6 

 b 29 35 94,4 1,4 
 

 

Największa część kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie wielkopolskim została ulo-

kowana w podmiotach zlokalizowanych w powiecie poznańskim (8199,4 mln zł, tj. 37,4%; w 2014 r. 

23,8%) i w Poznaniu (6793,6 mln zł, tj. 31,0%; w 2014 r. 43,5%). Podobnie jak w województwie, głównie 

był to kapitał niemiecki i holenderski, a w Poznaniu także kapitał pochodzący z Luksemburga, który stano-

wił jedną czwartą całego kapitału zagranicznego ulokowanego w poznańskich spółkach. 

W 2015 r. w podmiotach gospodarczych, w których przeważał kapitał zagraniczny (ponad 50% kapitału 

ogółem), ulokowano 21724,8 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 

(89,8% kapitału zagranicznego), a w strukturze ulokowanego kapitału zagranicznego największy udział 

miały kapitały niemiecki (38,5%; w 2014 r. 26,0%) i holenderski (21,8%; w 2014 r. 18,3%). 
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Podmioty, w których ponad połowa kapitału zagranicznego pochodziła od jednego udziałowca, dyspo-

nowały 89,5% kapitału ulokowanego w jednostkach z przewagą kapitału zagranicznego i 88,7% całego 

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

tów przeważał kapitał pochodzący z Niemiec (33,3%) oraz z Holandii (24,1%). 
 

Wykres 4.  STRUKTURA  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  WEDŁUG  KRAJU  POCHODZENIA UDZIAŁOWCÓW  
W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM 

Stan w dniu 31 XII 
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Działalność importowa i eksportowa 

W 2015 r. działalność eksportową w województwie wielkopolskim prowadziło 1205 jednostek spośród 

2302 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Wartość zrealizowanego eksportu wyrobów i usług 

wyniosła 56443,4 mln zł, co w skali kraju stanowiło 13,1% i, podobnie jak przed rokiem, lokowało woje-

wództwo wielkopolskie na 3. miejscu za mazowieckim (21,5%) i śląskim (17,2%). W porównaniu z po-

przednim rokiem wartość eksportu w województwie wielkopolskim zwiększyła się o 3,0%, przy przecięt-

nym wzroście w kraju o 8,0%. Podmioty eksportowały głównie wyroby (78,7% całego eksportu), natomiast 

udział w eksporcie towarów i materiałów kształtował się na poziomie 12,5%, a usług – 8,8% (w kraju wiel-

kości te wyniosły odpowiednio: 71,1%, 12,5% i 16,4%). Eksport do jednostki macierzystej lub jednostek 

powiązanych w ramach grupy kapitałowej lub grupy przedsiębiorstw, do której należał badany podmiot 

(tzw. eksport wewnątrzgrupowy) w 2015 roku stanowił 54,9% eksportu ogółem (wobec 32,6% średnio 

w kraju). W porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano wzrost udziału o 14,0 p.proc. (w kraju 

o 2,3 p.proc.). 
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Spośród ogółu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim, objętych 

badaniem w 2015 r., zakupów importowych dokonało 1261 jednostek, czyli 54,8%. Odsetek importerów był 

tu największy w kraju. Blisko połowę wartości całego importu (46,0%) stanowiły surowce i materiały spro-

wadzane na cele produkcyjne. Udział w imporcie towarów do dalszej odsprzedaży sięgał 43,9%, a udział 

usług wyniósł 7,8%. Łączna wartość importu zrealizowanego przez wielkopolskie podmioty z udziałem kapi-

tału zagranicznego wyniosła 58958,9 mln zł, co stanowiło 14,1% wartości krajowej. Więcej importowały 

tylko podmioty z województwa mazowieckiego (35,7% krajowej wartości importu). W porównaniu z 2014 r. 

wartość zakupów importowych w województwie wielkopolskim zwiększyła się o 1,8%, przy wzroście w kraju 

o 5,2%. Import od jednostki macierzystej bądź jednostek powiązanych w ramach grupy kapitałowej lub gru-

py przedsiębiorstw – tzw. import wewnątrzgrupowy (w kraju 25,2%; w 2014 r. 15,2% wobec 24,8%) stanowił 

15,7% wartości importu ogółem. 

W 2015 r. w województwie wielkopolskim import nadal przewyższał wartość eksportu, ale jego przewaga 

była mniejsza od zanotowanej w 2014 r. i wyniosła 2515,5 mln zł (przed rokiem 3098,5 mln zł). 
 

 

Nakłady na aktywa trwałe i nowe środki trwałe 

Spośród 2302 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim, objętych 

badaniem w 2015 r., 1170 poniosło nakłady inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych. Zainwestowana 

przez nie kwota, w wysokości 9862,7 mln zł, stanowiła 11,8% nakładów poniesionych przez wszystkie pod-

mioty z udziałem kapitału zagranicznego w kraju. Większą kwotę wydatkowano jedynie w województwie 

mazowieckim (39346,5 mln zł, tj. 47,0%). W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2015 r. wartość inwestycji 

ogółem w województwie wielkopolskim zwiększyła się o 8,4%, przy średnim wzroście w kraju o 6,3%. Na 

zakup nowych środków trwałych przeznaczono 8424,1 mln zł, czyli 85,4% ogółu nakładów na aktywa trwałe 

(przed rokiem 80,1%; w kraju 76,4% w 2014 r. 73,5%). Wzrost nakładów na nowe środki trwałe w stosunku 

do poprzedniego roku wyniósł 15,6% wobec 10,5% w kraju.  
 

Tabl. 5.  NAKŁADY  INWESTYCYJNE  PONIESIONE  NA  POZYSKANIE  AKTYWÓW  TRWAŁYCH  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW   
 W  2015  R. 

WOJEWÓDZTWA Liczba podmiotów 
Nakłady inwestycyjne w mln zł 

ogółem w tym na nowe środki trwałe 

POLSKA ..................................................................................  11363 83788,9 64037,0 

Dolnośląskie ........................................................................................                          1087 5468,7 4605,8 

Kujawsko-pomorskie ..........................................................................                    284 2018,7 1887,1 

Lubelskie ..............................................................................................                             178 685,3 542,2 

Lubuskie ..............................................................................................                              325 1457,7 1377,1 

Łódzkie ................................................................................................                               486 3197,5 2657,0 

Małopolskie .........................................................................................                           679 3931,8 2754,3 

Mazowieckie .......................................................................................                           4004 39346,5 27655,4 

Opolskie ...............................................................................................                              218 1010,8 866,3 

Podkarpackie .......................................................................................                          193 2949,8 1628,3 

Podlaskie ..............................................................................................                             78 302,1 256,4 

Pomorskie ............................................................................................                             667 3049,2 2585,9 

Śląskie ..................................................................................................                               1124 7084,5 5902,3 

Świętokrzyskie ....................................................................................                        83 660,7 616,2 

Warmińsko-mazurskie ........................................................................                   123 441,3 367,4 

Wielkopolskie ..........................................................................  1170 9862,7 8424,1 

Zachodniopomorskie ..........................................................................                    664 2321,6 1911,1 
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Podstawowe wyniki finansowe 

W 2015 r. w województwie wielkopolskim podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały przy-

chody z całokształtu działalności w wysokości 214685,9 mln zł, wykazując wzrost o 12,9%, tj. większy niż 

przeciętnie w kraju (o 6,3%; przed rokiem spadek o 0,3%, przy wzroście w kraju o 4,1%). Zasadniczą część 

tej kwoty (98,2%) wypracowały podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej. Ponad jedną piątą przycho-

dów z całokształtu działalności stanowiły przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport (22,8%; 

w 2014 r. 25,8%). Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 205278,1 mln zł 

i w ciągu roku zwiększyły się o 12,6% (w 2014 r. o 0,2%), przy wzroście w kraju o 6,0% (w 2014 r. o 4,3%). 

Zysk netto w 2015 r. wykazało 1321 jednostek z kapitałem zagranicznym, tj. o 10 jednostek (o 0,8%) mniej 

niż przed rokiem. W 2015 r. wielkopolskie podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wypracowały do-

datni wynik finansowy, tak w ujęciu brutto, jak i netto. Wynik brutto wyniósł 9396,4 mln zł i w ciągu roku 

wzrósł o 21,0%, a wynik netto zwiększył się o 23,4%, osiągając 7949,2 mln zł, przy wzroście w kraju odpo-

wiednio o 13,5% i 13,9% (w 2014 r. wynik finansowy w województwie wielkopolskim w skali roku obniżył 

się o 10,7% – w ujęciu brutto i o 10,5% – netto; w kraju odpowiednio o 1,0% i o 1,8%).  
 

 

Tabl. 6.  PODSTAWOWE  DANE  O  PODMIOTACH  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  W  2015  R. 
 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Polska Województwo wielkopolskie 

ogółem Polska=100 

Liczba jednostek .........................................................................................  25961 2302 8,9 

Liczba pracujących ....................................................................................  1818465 269646 14,8 

Kapitał podstawowy w mln zł ...................................................................  222533,6 22650,5 10,2 

w tym zagraniczny ................................................................................  203897,8 21930,9 10,8 

Przychody z całokształtu działalności w mln zł .......................................  1374286,6 214685,9 15,6 

w tym ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport ...............................  368981,4 49013,9 13,3 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu  

    działalności w mln zł .............................................................................  

 

1317191,3 

 

205278,1 

 

15,6 

Saldo zysków i strat nadzwyczajnych w mln zł .......................................  -20,2 -11,5 x 

Wynik finansowy brutto w mln zł  ...........................................................  57074,2 9396,4 16,5 

Wynik finansowy netto w mln zł  .............................................................  47278,4 7949,2 16,8 

Liczba jednostek wykazujących:      

zysk brutto .............................................................................................  13717 1335 9,7 

zysk netto ..............................................................................................  13552 1321 9,7 

Nakłady inwestycyjne na nowe środki trwałe w mln zł 64037,0 8424,1 13,2 

Wartość importu w mln zł .........................................................................  419319,0 58958,9 14,1 

Wartość eksportu w mln zł ........................................................................  430474,8 56443,4 13,1 
 

 

 

 

Podsumowanie 

Dokonując porównania zmiennych charakteryzujących wielkopolskie podmioty z kapitałem zagranicz-

nym według stanu w 2015 r. z ich odpowiednikami z roku poprzedniego, a także odnosząc je do wielkości 

ogólnopolskich, należy stwierdzić, że przy niewielkim spadku liczby podmiotów (o 31 mniej) większość 

parametrów osiągnęła poziom wyższy od notowanego w 2014 r., a obserwowany wzrost był większy niż 

przeciętnie w kraju.  

Zwiększyła się m.in. liczba pracujących w jednostkach z kapitałem zagranicznym, a także wartość zaan-

gażowanego w nich kapitału podstawowego. Wzrosła wartość i udział w kapitale podstawowym kapitału 

zagranicznego. Poniesiono większe nakłady inwestycyjne, w tym na nowe środki trwałe. Zwiększyła się 

(choć mniej niż w kraju) wartość importu i eksportu. Mimo że import nadal przewyższa wartość eksportu, 

jego przewaga okazała się mniejsza niż w 2014 r.  
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Poprawiły się wartości podstawowych kategorii finansowych. Zwiększyły się przychody z całokształtu 

działalności, przy jednoczesnym (choć nieco mniejszym) wzroście kosztów ich uzyskania. Na poziomie 

zbliżonym do obserwowanego przed rokiem utrzymały się przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na 

eksport. Zmniejszyła się liczba jednostek wykazujących zysk, ale wzrósł (bardziej niż w kraju) wynik finan-

sowy, zarówno w ujęciu brutto, jak i netto.  

Odnotowano również wzrost udziałów większości podstawowych zmiennych w wielkościach krajowych. 

Spadek udziałów dotyczył tylko przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport, liczby jednostek 

wykazujących zysk oraz wartości eksportu i importu. Pod względem wartości większości badanych zmien-

nych wielkopolskie znajduje się w czołówce województw, a dzięki zmianom obserwowanych w relacji do 

średniej krajowej, pozycja ta w 2015 r. jeszcze się poprawiła. Województwo wielkopolskie plasuje się naj-

częściej na miejscu 2. (za województwem mazowieckim), a w przypadku liczby podmiotów i wartości eks-

portu – na miejscu 3. (za mazowieckim i śląskim). 

 
 
 
 
 
 
Szczegółowe informacje metodologiczne można znaleźć w publikacji GUS Działalność gospodarcza pod-

miotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r., dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Staty-
stycznego pod adresem:  

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-
niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-2015-r-,4,11.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych – Dział Opracowań Zbiorczych 


