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W 2018 r. działalność gospodarczą w województwie
wielkopolskim prowadziło 218,0 tys. podmiotów
o liczbie pracujących do 9, tj. o 3,0% więcej niż przed
rokiem. Przychody ogółem mikroprzedsiębiorstw
zwiększyły się o 18,9% do 131,6 mld zł. Wynik
finansowy badanej zbiorowości ukształtował się na
poziomie 17,4 mld zł (wzrost o 25,6%).

Podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach
W 2018 r. w województwie wielkopolskim liczba podmiotów o liczbie pracujących do 9 wyniosła
218,0 tys. i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 6,4 tys. jednostek, tj. o 3,0%
(w 2017 r. odnotowano wzrost o 3,8%). Zbiorowość mikroprzedsiębiorstw w okresie 2013–2016
zwiększała się z roku na rok średnio o 4,7%, a w ostatnich trzech latach (2016–2018) o 3,4%
średniorocznie. Spośród ogółu badanych jednostek 69,2% stanowiły podmioty z jedną osobą
pracującą.

W 2018 r. działalność gospodarczą prowadziło 218,0 tys.
mikroprzedsiębiorstw

Wśród mikroprzedsiębiorstw największy udział miały jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych – 23,1% (spadek o 0,7 p.proc. w stosunku do 2017 r.), budownictwo –
15,8% (wzrost o 1,5 p.proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 13,1%
(spadek o 0,5 p.proc.).

Wykres 1. Liczba mikroprzedsiębiorstw i pracujących

W 2018 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 441,9 tys. osób, tj. o 2,4 tys. (o 0,5%) więcej
niż w 2017 r. W latach 2013–2018 średnioroczne tempo wzrostu liczby pracujących kształtowało się na poziomie 4,0%, tj. nieco niższym niż w przypadku liczby podmiotów (4,2%). Do
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Liczba pracujących zwiększała się wolniej niż liczba
mikroprzedsiębiorstw

roku 2017 ich roczne dynamiki wzrostu były podobne, natomiast w 2018 r. wzrost liczby jednostek był znacząco szybszy od liczby osób w nich pracujących (3,0% wobec 0,5%).
W 2018 r. przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa przypadały 62 mikroprzedsiębiorstwa (wobec 61 w 2017 r.), co klasyfikowało wielkopolskie na 2. miejscu po mazowieckim (77).
W kraju wskaźnik natężenia podmiotów o liczbie pracujących do 9 ukształtował się na poziomie 56.

Wykres 2. Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz pracujących na 1000 mieszkańców według województw
w 2018 r.

Wielkopolskie pod względem
wskaźnika liczby mikroprzedsiębiorstw oraz pracujących
na 1000 mieszkańców zajmowało 2. miejsce w kraju, ustępując tylko województwu
mazowieckiemu

W 2018 r. na 1000 mikroprzedsiębiorstw przypadało średnio 2027 pracujących, tj. o 50 mniej
niż przed rokiem. Wielkopolskie pod względem wielkości tego wskaźnika zajęło 2. lokatę
w kraju za województwem śląskim (2058 osób). Najwięcej pracujących związanych było
z przemysłem (2385 osób), handlem i naprawą pojazdów samochodowych (2379) oraz transportem i gospodarką magazynową (2360).
Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2018 r. ukształtowało się na
poziomie 3053 zł wobec 2763 zł przed rokiem. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (3736 zł),
natomiast najniższe – w jednostkach zajmujących się budownictwem (2751 zł).
Przeciętny poziom wynagrodzenia w kraju (3081 zł) został przekroczony jedynie w podmiotach z województwa mazowieckiego (4055 zł). Pod względem wielkości tego wskaźnika wielkopolskie zajmowało 3. lokatę (wobec 5. w 2017 r.), za liderującym mazowieckim i dolnośląskim
(3054 zł). Mikroprzedsiębiorstwa z województw, które mają największy udział w strukturze
pracujących i przeciętnego zatrudnienia (mazowieckie, śląskie i wielkopolskie) charakteryzowały się również najwyższą dynamiką miesięcznego wynagrodzenia brutto na 1 zatrudnionego. Wzrost tego wskaźnika w mazowieckim wyniósł 19,4%, a w śląskim i wielkopolskim –
10,5%. W województwie wielkopolskim odnotowano 2. najwyższy kwotowy przyrost wynagrodzeń w ciągu roku (290 zł wobec 659 zł w mazowieckim i 285 zł śląskim).
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Miesięczne wynagrodzenie
brutto na jednego zatrudnionego w mikroprzedsiębiorstwach w ciągu roku wzrosło
o 290 zł

Mapa 1. Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2018 r.

Wyniki finansowe
W 2018 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 uzyskały przychody ogółem w wysokości 131,6 mld zł, tj. o 18,9% większe niż przed rokiem (w 2017 r. roczny wzrost wyniósł 1,6%).
Największe przychody wygenerowały jednostki prowadzące działalność handlową i naprawę
pojazdów samochodowych (59,4 mld zł, tj. 45,1%), a także budowlaną (13,4 mld zł, tj. 10,2%)
oraz przemysłową (11,7 mld zł, tj. 8,9%). Natomiast największy przyrost wartości przychodów
ogółem w ciągu roku zaobserwowano w podmiotach zajmujących się transportem i gospodarką magazynową (o 42,0% do 9,0 mld zł) i działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (o 30,4% do 8,0 mld zł).
Przychody ogółem w przeliczeniu na mikroprzedsiębiorstwo w 2018 r. ukształtowały się na
poziomie 603,8 tys. zł i były wyższe niż przed rokiem (523,2 tys. zł). Miesięczne przychody na
jednego pracującego wyniosły 24,8 tys. zł wobec 21,9 tys. zł w 2017 r. Najwyższe przychody
w tym ujęciu osiągnęły jednostki zajmujące się działalnością handlową i naprawą pojazdów
samochodowych (41,3 tys. zł).
W 2018 r. w wielkopolskim przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób poniosły koszty
w wysokości 114,3 mld zł, które były o 18,0% wyższe niż przed rokiem (w 2017 r. notowano nieznaczny spadek o 0,1%). W efekcie szybszego wzrostu przychodów niż poniesionych kosztów
wskaźnik poziomu kosztów obniżył się z 87,5% w 2017 r. do 86,8% w 2018 r. Najwyższym
wskaźnikiem poziomu kosztów charakteryzowały się podmioty z województwa podlaskiego
(91,8%), a najniższym – z warmińsko-mazurskiego (82,7%).
Nadwyżka przychodów nad kosztami przypadająca na 1 mikroprzedsiębiorstwo w 2018 r. wyniosła 79,7 tys. zł, tj. o 14,3 tys. zł więcej niż przed rokiem. Wynik finansowy brutto na 1 podmiot osiągnięty w województwie wielkopolskim był niższy od średniej dla kraju (81,3 tys. zł),
ale w ciągu roku zmniejszył się dystans dzielący te dwie wielkości (z 2,9 tys. zł do 1,6 tys. zł.).
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Przychody ogółem mikroprzedsiębiorstw w 2018 r.
wzrosły o 18,9%

Wykres 3. Wynik finansowy brutto na 1 mikroprzedsiębiorstwo

Wynik finansowy brutto
na 1 mikroprzedsiębiorstwo
w porównaniu z 2017 r. wzrósł
o 14,3 tys. zł, a w odniesieniu
do 2013 r. o 32,3 tys. (w kraju
odpowiednio o 12,9 tys. zł
i 25,2 tys. zł)

Korzystniej niż w 2017 r. kształtował się również wskaźnik rentowności obrotu brutto (relacja
wyniku finansowego brutto do przychodów ogółem), który wzrósł z 12,5% do 13,2% w 2018 r.
Największą wartość omawianego wskaźnika odnotowano dla mikroprzedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego (17,3%), a najniższą – z podlaskiego (8,2%). Wielkopolskie
znalazło się na 11. pozycji, tj. o jedną wyżej niż w 2017 r.

Wykres 4. Wskaźnik rentowności obrotu brutto

Sprzedaż detaliczna, hurtowa i produkcja budowlano-montażowa
Od 2015 r. w województwie wielkopolskim występował systematyczny wzrost wartości sprzedaży detalicznej mikroprzedsiębiorstw. Osiągnięty w 2018 r. przyrost w stosunku do roku poprzedniego był najwyższy w omawianym okresie (odpowiednio 0,9%, 3,4%, 2,1% i 10,8%).
W efekcie ukształtowała się ona na poziomie 23,3 mld zł i była o 2,3 mld zł większa od notowanej w 2017 r.
Wartość sprzedaży hurtowej również rosła od 2015 r., a jej największy roczny przyrost odnotowano w 2016 r. (o 21,5%). W 2018 r. wyniosła ona 36,5 mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 1,5%.
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Wartość produkcji budowlano-montażowej mikroprzedsiębiorstw w 2018 r. zamknęła się
w kwocie 11,2 mld zł i w stosunku do 2017 r. wzrosła o 6,2%. W latach 2013–2018 średnioroczne
tempo wzrostu tego rodzaju produkcji ukształtowało się na poziomie 7,0% (wobec 2,0%
w przypadku sprzedaży detalicznej i 4,7% hurtowej). Udział produkcji budowlano-montażowej
w przychodach ogółem wyniósł 8,5%, a w całym badanym okresie mieścił się w przedziale od
6,5% do 9,5% (najniższy odnotowano w 2014 r., a najwyższy – w 2017 r.).
Największy udział produkcji budowlano-montażowej w przychodach miały jednostki z województwa zachodniopomorskiego (12,5%). Udział niższy od średniej dla kraju (8,5%) zaobserwowano w podmiotach z pięciu województw (najniższy w mazowieckim – 5,8%). Wielkopolskie
ze wskaźnikiem 8,5% znalazło się na 11. miejscu (wobec 5. lokaty w 2017 r.).

Wykres 5. Udział produkcji budowlano-montażowej w przychodach mikroprzedsiębiorstw według
województw w 2018 r.

Wartość brutto środków trwałych w mikroprzedsiębiorstwach w 2018 r. ukształtowała się na
poziomie 26,6 mld zł, tj. o 7,5% więcej niż przed rokiem (w 2017 r. tempo wzrostu ukształtowało się na poziomie 8,1%). Relacja brutto środków trwałych do przychodów obniżyła się
z 22,3% w 2017 r. do 20,2% w 2018 r. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (tj. łącznie nakładów
inwestycyjnych i wydatków na zakup używanych środków trwałych) wyniosły 4,6 mld zł, tj.
o 13,4% więcej niż w roku poprzednim (w 2017 r. wzrost o 22,1%). Stosunek nakładów do przychodów ogółem zmniejszył się z 3,6% do 3,5%.

Podstawowym źródłem danych wykorzystywanym do scharakteryzowania zbiorowości przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 jest roczne reprezentacyjne badanie statystyczne realizowane na formularzu SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Prezentowane dane dotyczą zbiorowości mikroprzedsiębiorstw aktywnych w okresie sprawozdawczym oraz wybranych sekcji PKD, w których występowała największa liczba osób pracujących – handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo, przemysł, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz transport i gospodarka magazynowa.
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W latach 2013 – 2018 wartość
produkcji budowlano-montażowa rosła z roku na rok
szybciej niż sprzedaż detaliczna i hurtowa
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