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INFORMACJE SYGNALNE 

09.02.2018 r.  
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem  
zagranicznym w województwie warmińsko- 
-mazurskim w 2016 r. 
 

Skala działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym 
w województwie warmińsko-mazurskim jest mniejsza niż 
w większości innych województw, zarówno pod 
względem wartości kapitału, liczby podmiotów, jak  
i liczby pracujących 

 

 

Podmioty 

Badana zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie 
warmińsko-mazurskim liczyła 235 jednostek. Podmioty zarejestrowane w województwie  
w 2016 r. stanowiły 1,0% ogólnej liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce. 
Dominowały jednostki zatrudniające do 49 pracujących, które stanowiły 83,8% ogólnej liczby 
badanych przedsiębiorstw (w tym podmioty o liczbie pracujących do 9 osób – 66,5%). Udział 
pozostałych grup wynosił odpowiednio: podmioty o liczbie pracujących od 50 do 249 
pracujących – 11,2%, podmioty o liczbie pracujących większej niż 250 pracowników – 5,0%.  

 

Pracujący 

Liczba pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego wyniosła 14,2 tys. osób 
i stanowiła niecały procent krajowej liczby pracujących w tych podmiotach.  

 

Wykres 1. Podmioty z kapitałem zagranicznym według liczby pracujących 

 

 

W 2016 r. najwięcej pracujących (70,6%) skupiały jednostki o liczbie pracujących powyżej 250 
osób. Przeciętny podmiot badanej zbiorowości zatrudniał 61 osób, natomiast przeciętny duży 
podmiot – 772 osoby. 
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Kapitał 

Kapitał podstawowy zaangażowany w podmiotach z kapitałem zagranicznym w województwie 
warmińsko-mazurskim w 2016 r. wyniósł 1 461,0 mln zł. W strukturze kapitału podstawowego 
97,0% stanowił kapitał zagraniczny, 2,1% kapitał krajowy osób fizycznych i 0,9% kapitał 
krajowy osób prawnych. 

Kapitał zagraniczny ulokowany w województwie pochodził z 34 krajów. Większość tego 
kapitału (95,0%) należała do podmiotów, które dysponowały kapitałem przekraczającym  
1 mln USD. Spośród krajów Unii Europejskiej kapitał zagraniczny o największej wartości 
pochodził z Francji (114,2 mln zł), Niemiec (78,1 mln zł) oraz Holandii (38,1 mln zł). 

 

Inwestycje 

Wartość wydatków poniesionych na aktywa trwałe przez podmioty z udziałem kapitału 
zagranicznego w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła w 2016 r. 371,0 mln zł, z czego 
92,9% stanowiły nakłady inwestycyjne. W badanej zbiorowości nakłady na aktywa trwałe 
wykazało 98 jednostek, co stanowiło 41,7% ogólnej liczby podmiotów z kapitałem 
zagranicznym w województwie. Nakłady inwestycyjne w 95,7% poniosły 73 podmioty 
zatrudniające powyżej 10 pracujących. 

 

Wykres 2. Nakłady inwestycyjne w podmiotach z kapitałem zagranicznym według liczby pracujących 

 

 

 

W 2016 r. w województwie warmińsko-mazurskim podmioty ponoszące nakłady na pozyskanie 
aktywów trwałych stanowiły 0,9% ogółu inwestujących podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego w kraju. Środki przeznaczone na pozyskanie majątku trwałego przez podmioty 
w województwie stanowiły 0,4% wydatków poniesionych w kraju.  

 

Import, eksport 

W województwie warmińsko-mazurskim 104 podmioty z kapitałem zagranicznym prowadziły 
działalność eksportową, natomiast import realizowało 97 podmiotów. Udział eksporterów 
w liczbie podmiotów z kapitałem zagranicznym województwa warmińsko-mazurskiego 
wyniósł 44,2%, natomiast udział importerów kształtował się na poziomie 41,3%. 

W strukturze eksportu przeważał eksport wyrobów, z dominującym udziałem w tej części 
eksportu (82,5%) podmiotów o liczbie pracujących powyżej 250. Udział eksportu wyrobów  
w strukturze krajowego eksportu w 2016 r. był niższy niż w warmińsko-mazurskim i wyniósł 
70,9%.  

W strukturze importu przeważał import surowców i materiałów na cele produkcyjne z 57,3% 
udziałem, podobnie jak w strukturze krajowego importu, gdzie ten udział wyniósł 44,1%. 
Najwyższy udział w imporcie (84,9%) należał do podmiotów dużych (250 i więcej pracujących).  
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Wykres 3. Eksport w podmiotach z kapitałem zagranicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki finansowe 

W 2016 r. podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały przychody z całokształtu 
działalności w wysokości 9 429,1 mln zł. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu 
działalności wyniosły 8 984,6 mln zł. Zysk brutto wykazało 48,9% podmiotów z udziałem 
kapitału zagranicznego w województwie, natomiast w kraju odsetek rentownych podmiotów 
wyniósł 52,9%. Wynik finansowy netto w 2016 r. wyniósł 354,3 mln zł. 

 

Kapitał zagraniczny według województw w 2016 r. 

W 2016 r. dwie trzecie podmiotów z kapitałem zagranicznym miało siedzibę w czterech 
województwach: mazowieckim – 37,9%, śląskim – 9,6%, wielkopolskim – 8,8%, dolnośląskim  
– 8,7%. W podmiotach zlokalizowanych w tych województwach pracowało prawie 70% ogółu 
osób pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym. Ponad 80% kapitału 
zagranicznego ulokowano w pięciu województwach, w tym niemal połowę w województwie 
mazowieckim (47,4%), a ponad jedną trzecią (36,6%) województwach: wielkopolskim (11,7%), 
dolnośląskim (8,4%), śląskim (8,3%) oraz małopolskim (8,2%). W pozostałych województwach 
udział kapitału zagranicznego nie przekroczył 4% łącznej wartości tego kapitału ulokowanego 
w Polsce. 

 

Wykres 4. Podmioty z kapitałem zagranicznym według województw (Polska=100) 
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Tablica 1. Wybrane dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie  
warmińsko-mazurskim w 2016 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Polska Województwo warmińsko-mazurskie 

ogółem Polska = 100 

Liczba podmiotów 24 780 235 0,9 

do 9 osób 16 120 152 0,9 

10–49 4 383 42 1,0 

50–249 2 873 28 1,0 

250 i więcej 1 404 13 0,9 

Liczba pracujących 1 855 227 14 221 0,8 

do 9 osób 26 909 248 0,9 

10–49 100 667 748 0,7 

50–249 330 684 3 183 1,0 

250 i więcej 1 396 967 10 042 0,7 

Kapitał podstawowy w mln zł 214 537,6 1 461,0 0,7 

w tym zagraniczny 199 170,0 1 417,3 0,7 

Przychody z całokształtu działalności w mln zł 1 435 953,9 9 429,1 0,7 

Koszty z całokształtu działalności w mln zł 1 368 029,9 8 984,6 0,7 

Nakłady poniesione na pozyskanie aktywów 
trwałych w Polsce w mln zł 

87 932,5 371,0 0,4 

w tym nakłady inwestycyjne w mln zł 62 852,0 344,8 0,5 

Liczba podmiotów ponoszących nakłady na 
aktywa trwałe 

10 740 98 0,8 

Import w mln zł 444 695,8 4 106,3 0,9 

Liczba podmiotów importujących 11 938 97 0,8 

Eksport w mln zł 476 351,9 6 522,7 1,4 

Liczba podmiotów eksportujących 11 239 104 0,9 
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Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów,  
w których udziały posiadały podmioty zagraniczne jest roczne sprawozdanie statystyczne 
podmiotów z kapitałem zagranicznym (KZ) i roczna ankieta przedsiębiorstw (SP cz. VI). Badaniem 
objęto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2016 r. ulokowany był 
kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy wielkości mierzonej liczbą pracujących 
oraz bez względu na rodzaj prowadzonej rachunkowości. 

W publikacji prezentowane są dane dotyczące podmiotów z kapitałem zagranicznym prowadzących 
w Polsce działalność gospodarczą według PKD2007. W porównaniu z poprzednią edycją, w publikacji 
nie zawarto danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność zakwalifikowaną do sekcji 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A) i Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
(sekcja K). 

Prezentowane dane nie uwzględniają również szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną, a także związków 
zawodowych, organizacji religijnych i politycznych. 

Tablica 2. Podmioty z kapitałem zagranicznym według województw w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba  

podmiotów  
Liczba 

pracujących  

Kapitał podstawowy  

 
w tym  

zagraniczny 

w mln zł 

Polska  24 780 1 855 227 214 537,6 199 170,0 

Dolnośląskie  2 164 170 043 17 225,4 16 687,0 

Kujawsko-pomorskie 543 45 344 2 972,4 2 795,8 

Lubelskie 478 27 671 2 117,4 1 840,4 

Lubuskie  595 40 332 1 664,3 1 609,1 

Łódzkie  1 026 94 647 5 522,9 5 284,6 

Małopolskie 1 915 127 082 17 389,7 16 363,4 

Mazowieckie  9 400 610 171 102 092,7 94 470,4 

Opolskie 418 29 158 2 101,5 2 031,7 

Podkarpackie 556 47 310 2 997,1 2 434,0 

Podlaskie 198 10 851 581,3 534,5 

Pomorskie 1 263 74 117 6 637,6 5 064,2 

Śląskie 2 385 203 538 18 628,9 16 606,7 

Świętokrzyskie 170 20 124 2 659,7 2 390,7 

Warmińsko-mazurskie  235 14 221 1 461,0 1 417,3 

Wielkopolskie 2 192 278 528 24 009,8 23 328,0 

Zachodniopomorskie  1 242 62 036 6 476,0 6 312,3 
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Współpraca z mediami: 

Małgorzata Wilczopolska 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel.: 89 524 36 63 
e-mail: m.wilczopolska@stat.gov.pl 

 olsztyn.stat.gov.pl 

 @Olsztyn_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Małgorzata Wilczopolska 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel.: 89 524 36 63 
e-mail: m.wilczopolska@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 

Agnieszka Wobolewicz 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel.: 89 524 36 16 
e-mail: a.wobolewicz@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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