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INFORMACJE SYGNALNE 

14.02.2019 r. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem  
zagranicznym w województwie wielkopolskim  
w 2017 r. 
 

W 2017 r. działalność gospodarczą w woje-
wództwie wielkopolskim prowadziło 2,1 tys. 
podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość 
zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego 
wyniosła 24,5 mld zł. W dużych podmiotach 
ulokowano 72,6% ogólnej wartości kapitału 
zagranicznego. Najwięcej podmiotów prowadziło 
działalność związaną z handlem; naprawą 
pojazdów samochodowych (29,8%), a najwięcej 
kapitału zagranicznego (41,7%) zaangażowano 
w podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe.  

 Liczba podmiotów 

W 2017 r. badanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które działal-
ność gospodarczą miały zarejestrowaną w województwie wielkopolskim, objęło 2070 jedno-
stek, tj. o 220 (o 9,6%) mniej niż przed rokiem. Zarejestrowane tu podmioty z kapitałem zagra-
nicznym stanowiły 8,9% wszystkich takich podmiotów w kraju. 

W strukturze podmiotów z kapitałem zagranicznym, ze względu na formę prawną, zdecydowa-
nie przeważały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (90,8%). Spółki komandytowe stano-
wiły 4,4%, a spółki akcyjne – 3,7%. 

 

Wykres 1. Struktura podmiotów z kapitałem zagranicznym według klas wielkości w 2017 r.  
                 Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 24,5 mld zł 
 
Wartość kapitału zagranicznego 
(wzrost o 2,2% w stosunku 
do roku poprzedniego) 

Kapitał zagraniczny loko-
wano najczęściej w podmio-
tach dużych o liczbie pracu-
jących 250 i więcej 

Wśród podmiotów z kapita-
łem zagranicznym dominują 
spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością 
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W 2017 r. w badanej zbiorowości najwięcej było jednostek małych (o liczbie pracujących do 
49) – 75,1% (wobec 78,1% przed rokiem), w tym 52,8% jednostek mikro (do 9 pracujących). 
W grupie podmiotów średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249) znalazło się 16,4% ogółu 
badanych jednostek (w 2016 r.14,4%), a w klasie jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 
i więcej) – 8,5% (przed rokiem 7,5%). 

Ze względu na rodzaj działalności gospodarczej najliczniejszą grupą podmiotów z kapitałem 
zagranicznym były jednostki zajmujące się handlem; naprawą pojazdów samochodowych 
(29,8%), przetwórstwem przemysłowym (27,3%), działalnością profesjonalną, naukową i tech-
niczną (7,4%) oraz obsługą rynku nieruchomości (7,4%). Spośród 565 podmiotów działających 
w przetwórstwie przemysłowym najwięcej jednostek zajmowało się produkcją: wyrobów 
z metali (15,4%), artykułów spożywczych (11,3%) oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
(10,3%).  

 

Kapitał 

Według stanu w końcu 2017 r., kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicz-
nego, zarejestrowanych w województwie wielkopolskim, wyniósł 25192,7 mln zł i w porówna-
niu z poprzednim rokiem zwiększył się o 1,9%. W skali całego kraju kapitał ten stanowił 11,5%, 
co lokowało wielkopolskie na 2. miejscu za województwem mazowieckim (46,6% ogólnej 
kwoty kapitału podstawowego).  

Zasadnicza część kapitału podstawowego badanych jednostek pochodziła z zagranicy – 
97,3%, kapitał krajowy stanowił 2,0%, a rozproszony 0,7% (przed rokiem odpowiednio: 97,1%, 
2,3% i 0,6%). Wartość kapitału zagranicznego zaangażowanego w podmiotach z województwa 
wielkopolskiego w 2017 r. wyniosła 24515,0 mln zł i w ciągu roku zwiększyła się o 2,2%. Prawie 
połowa całego kapitału zagranicznego ulokowanego w kraju była skupiona w województwie 
mazowieckim (46,5% całkowitej wartości kapitału), a wielkopolskie z udziałem 12,0% zajmo-
wało 2. miejsce. 

 

Mapa 1. Kapitał zagraniczny według województw w 2017 r.  
              Stan w dniu 31 XII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitał zagraniczny stanowi 
ponad 97% kapitału podsta-
wowego podmiotów 

Najwięcej podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym prowa-
dzi działalność w zakresie 
handlu; naprawy pojazdów 
samochodowych oraz prze-
twórstwa przemysłowego 

Trzy czwarte podmiotów z ka-
pitałem zagranicznym to jed-
nostki małe o liczbie pracują-
cych do 49 
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Tablica 1. Kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego według wybranych 
                   form prawnych w 2017 r.  
                 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba  

podmio-
tów 

Kapitał podstawowy 

ogółem krajowy 
zagra-
niczny 

rozpro-
szony 

w mln zł 

OGÓŁEM 2070 25192,7 500,9 24515,0 176,8 

   w tym:      

Spółki akcyjne 77 3657,5 177,3 3304,7 175,5 

Spółki komandytowe 91 678,8 37,9 640,9 – 

Spółki z o.o. 1880 20825,6 282,4 20541,8 1,3 

 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2017 r. największa część kapitału zagranicznego w wo-
jewództwie wielkopolskim była ulokowana w podmiotach zajmujących się przetwórstwem 
przemysłowym (41,7% łącznej wartości kapitału w województwie wobec 42,3% w 2016 r.), 
a także w jednostkach związanych z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,4% 
wobec 33,4%) oraz transportem i gospodarką magazynową (9,4% wobec 10,7%).  

 

Wykres 2. Struktura podmiotów i zaangażowanego w nich kapitału zagranicznego według sekcji  
                   PKD w 2017 r. 
                 Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał zagraniczny zainwestowany w województwie wielkopolskim w 2017 r. pochodził 
z 62 krajów, przede wszystkim (90,6% całkowitej wartości kapitału zagranicznego) z krajów UE. 
Najwięcej kapitału ulokowali udziałowcy z Niemiec. Z tego kraju pochodziła jedna trzecia 
wszystkich zagranicznych udziałowców (896 spośród 2723), a wartość wniesionego przez nich 
kapitału (zaangażowanego w 722 podmiotach) wyniosła 8081,7 mln zł, co stanowiło 33,0% ca-
łego kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie (przed rokiem 34,7%). Drugą pozy-
cję, pod względem wielkości zaangażowanego kapitału, od kilku lat zajmuje Holandia. 

Ponad 60% kapitału zagra-
nicznego zainwestowanego 
w województwie wielkopol-
skim pochodzi z Niemiec lub 
Holandii 
 
 

Najczęściej kapitał zagra-
niczny inwestowany jest 
w podmioty zajmujące się 
przetwórstwem przemysło-
wym oraz handlem; naprawą 
pojazdów samochodowych  
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W 2017 r. w 307 podmiotach gospodarczych zainwestowało swój kapitał 357 udziałowców 
z tego kraju. Łączna wartość kapitału holenderskiego wyniosła 7230,5 mln zł, co stanowiło 
29,5% całego kapitału zagranicznego (w 2016 r. 27,8%). Stosunkowo duży udział w strukturze 
kapitału zagranicznego miał również kapitał pochodzący ze Stanów Zjednoczonych (6,6%; po-
dobnie jak przed rokiem), Luksemburga (6,5% wobec 7,3% przed rokiem), Francji (5,2% wobec 
5,0%) i Wielkiej Brytanii (4,9% wobec 2,7%). 

 

Tablica 2. Kapitał zagraniczny według krajów pochodzenia udziałowców w 2017 r. 
                 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba pod-

miotów 

Liczba 
udziałow-

ców** 

Podstawowy kapitał zagraniczny danego 
kraju 

w mln zł 

w % kapi-
tału zagra-
nicznego 
ogółem 

wzrost/spa-
dek udziału  
w stosunku 
do 2016 r. 
w p.proc. 

OGÓŁEM 2070 2723 24515,0 100,0 x 

w tym:           

kraje UE* 1836 2353 22220,4 90,6 -0,2 

kraje OECD* 1879 2427 23679,3 96,6 -0,1 

  w tym z ogółem:          

Niemcy 722 896 8081,7 33,0 -1,7 

Holandia 307 357 7230,5 29,5 1,7 

Stany Zjednoczone  41 59 1616,5 6,6 0,0 

Luksemburg 58 60 1587,4 6,5 -0,8 

Francja 150 211 1268,8 5,2 0,2 

Wielka Brytania  99 112 1211,8 4,9 2,2 

Belgia 95 139 852,5 3,5 0,0 

Cypr  59 69 536,4 2,2 0,1 

Dania 96 110 403,5 1,7 -0,5 

Hiszpania 42 57 347,6 1,4 -0,1 

Szwecja 61 81 338,7 1,4 0,0 

   
* Podana liczba podmiotów nie jest równa sumie liczby podmiotów z poszczególnych krajów, ponieważ w jed-
nym podmiocie może wystąpić kapitał z kilku rożnych krajów. 
** Ze względu na przyjętą metodę wyliczania wartości, dopuszcza się możliwość powtórzeń tych samych udzia-
łowców zagranicznych mających kapitał w rożnych przedsiębiorstwach uczestniczących w badaniu. 

 

Pracujący 

W podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim w 2017 r. 
pracowało łącznie 306,9 tys. osób, tj. o 9,7% więcej niż w 2016 r. Stanowili oni 15,6% wszyst-
kich pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w kraju (14,8% w 2016 r). 
Większy udział (33,0%) miało tylko województwo mazowieckie. 

Ponad 80% wszystkich pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym było zatrudnio-
nych w jednostkach dużych (82,6% wobec 81,5% przed rokiem). W porównaniu z 2016 r. liczba 
pracujących w dużych podmiotach zwiększyła się o 11,2%. Jednostki średnie skupiały 13,1% 
ogółu pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym (13,6% w 2016 r.), natomiast jed-
nostki małe – 3,6%, w tym mikro – 0,6% (przed rokiem 4,0%, w tym mikro 0,8%). Liczba pracu-
jących w jednostkach średnich w ciągu roku zwiększyła się o 5,5%, natomiast w podmiotach 
małych zmniejszyła się o 1,1%, w tym w jednostkach mikro – o 14,3%. 

Ponad 80% ogółu pracują-
cych jest zatrudnionych 
w dużych podmiotach o licz-
bie pracujących 250 i więcej 
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Podstawowe wyniki finansowe 

W 2017 r. w województwie wielkopolskim podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzy-
skały przychody z całokształtu działalności w wysokości 263452,0 mln zł, co oznacza wzrost 
o 10,4% w stosunku do 2016 r. W 98,3% przychody te wypracowały podmioty zatrudniające 10 
i więcej pracujących. Prawie jedną czwartą przychodów z całokształtu działalności stanowiły 
przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport (23,7% wobec 23,6% w 2016 r.). Koszty 
uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 252926,6 mln zł i w ciągu roku 
zwiększyły się o 11,4% (w 2016 r. o 10,6%).  

 

Wykres 3. Wyniki finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk brutto w 2017 r. wykazało 64,2% podmiotów z kapitałem zagranicznym wobec 61,7% 
przed rokiem. Wynik finansowy brutto uzyskany przed te podmioty wyniósł 10525,4 mln zł 
i w ciągu roku zmniejszył się o 8,4%. 

Wynik finansowy netto podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego wyniósł w 2017 r. 
8448,4 mln zł, tj. o 11,0% mniej niż w 2016 r. Podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób 
wykazały zysk netto równy 7967,1 mln zł (spadek o 14,1%). Podmioty mikro (do 9 osób pracu-
jących) wypracowały zysk netto w wysokości 481,2 mln zł (prawie 2-krotny wzrost w porówna-
niu z poprzednim rokiem). 

 

 

 

 

 

Podstawowym źródłem danych wykorzystywanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, 
w których udziały posiadały podmioty zagraniczne są roczne sprawozdanie statystyczne podmio-
tów z udziałem kapitału zagranicznego (KZ) i roczna ankieta przedsiębiorstwa (SP cz.VI). 
Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2017 roku 
ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy wielkości mierzonej 
liczbą pracujących oraz bez względu na rodzaj prowadzonej rachunkowości. 
Prezentowane dane nie uwzględniają: podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, 
ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw in-
dywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i insty-
tucji kultury posiadających osobowość prawną.

W 2017 r. przychody z cało-
kształtu działalności podmio-
tów z kapitałem zagranicz-
nym rosły wolniej niż koszty 
ich uzyskania  
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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: 
Marta Kowalczyk 
Dział Opracowań Zbiorczych 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 338 
e-mail: marta.kowalczyk@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 2017 r. 

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

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku 

 

Temat dostępny w bazach danych 

BDL → Podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne → Podmioty z udziałem kapitału za-
granicznego 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Kapitał podstawowy 

Kapitał zagraniczny 

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych 
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