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INFORMACJE SYGNALNE 

14.02.2020 r. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem za-
granicznym w województwie małopolskim w 2018 r. 
 

Liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym zwiększyła 
się w ujęciu rocznym, co przełożyło się na wzrost 
zaangażowanego w ich działalność kapitału i większą 
liczbę pracujących. Nakłady inwestycyjne były nieco 
niższe w skali roku, jednak wartość nakładów na nowe 
środki trwałe wzrosła. Uzyskano dodatnie, lepsze niż 
przed rokiem, wyniki finansowe. 

 

Liczba podmiotów  

Według stanu w końcu grudnia 2018 r. badana zbiorowość podmiotów liczyła 2247 jednostek, 
co oznacza wzrost o 434 podmioty w ujęciu rocznym, tj. o 23,9%. Kraków skupiał 79,3% ogól-
nej liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym (1781). Podmioty mające siedzibę w woje-
wództwie małopolskim stanowiły 8,1% wszystkich badanych podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego w Polsce (przed rokiem 7,8%). Większy odsetek tego typu podmiotów odnoto-
wano jedynie w województwie: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. 

 

Tablica 1. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego według liczby pracujących 
                 Stan w dniu 31 grudnia  

LATA Ogółem 
Podmioty o liczbie pracujących 

do 9 osób 10–49  50 i więcej osób 

2017 1813 1244 300 269 

2018 2247 1663 302 282 

Z punktu widzenia wielkości podmiotu mierzonej liczbą pracujących, struktura badanej zbio-
rowości nie uległa istotnym zmianom w stosunku do roku poprzedniego. Znacznie przewa-
żały mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób), których było 
1663, tj. 74,0% ogólnej liczby podmiotów. Podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób 
było 302, tj. 13,4%. Natomiast pozostałą część stanowiły podmioty o liczbie pracujących  
50 i więcej osób, których było 282.  

Pod względem formy prawnej, podobnie jak przed rokiem, zdecydowanie przeważały spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością – 92,0% ogólnej liczby podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym. Spółki akcyjne stanowiły 2,8%, oddziały zagraniczne przedsiębiorstw – 1,5%, a pozostała 
część to spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i pozostałe formy prawne. 

Najwięcej przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym prowadziło działalność w handlu hurto-
wym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych (26,1% ogólnej ich liczby), a w dal-
szej kolejności w informacji i komunikacji (13,2%), budownictwie (10,1%), działalności profe-
sjonalnej, naukowej i technicznej (9,8%). 

Kapitał 

Wartość kapitału podstawowego zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagra-
nicznego wyniosła 17,5 mld zł i była wyższa o 1,4% niż rok wcześniej. W skali kraju kapitał ten 
stanowił 8,0% (przed rokiem 7,9%). Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego mające sie-
dzibę na terenie miasta Krakowa skupiały 56,6% wyżej wymienionej wartości kapitału pod-
stawowego. 

  1,4% 
Wzrost wartości kapitału 

zagranicznego r/r 

 

Mikroprzedsiębiorstwa sta-
nowiły 74,0% ogólnej liczby 
podmiotów z udziałem ka-
pitału zagranicznego 

Spółki z o.o. stanowiły 
92,0% wszystkich podmio-
tów z kapitałem zagranicz-
nym 

Liczba podmiotów zwięk-
szyła się o 23,9% w porów-
naniu z poprzednim rokiem 

Wartość kapitału podsta-
wowego wzrosła o 1,4%  
w ujęciu rocznym 
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Tablica 2. Kapitał podstawowy podmiotów według liczby pracujących 
                  Stan w dniu 31 grudnia  

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
Podmioty o liczbie pracujących 

do 9 osób 10–49  50 i więcej osób 

Ogółem w mln zł 2017 17311,0 962,9 651,9 15696,2 

 2018 17549,2 821,4 609,8 16118,0 

   w tym:      

   krajowy  2017 700,8 188,8 25,3 486,8 

       2018 1859,9 63,5 23,7 1772,7 

   zagraniczny  2017 16465,7 774,1 625,6 15066,0 

 2018 15533,1 757,9 585,9 14189,3 

W strukturze kapitału podstawowego kapitał zagraniczny stanowił 88,5%, krajowy – 10,6%,  
a rozproszony – 0,9%. Wartość kapitału zagranicznego spadła w stosunku do 2017 r. o 5,7%, 
wzrosła natomiast ponad dwukrotnie wartość kapitału krajowego. 

 
Wykres 1. Struktura kapitału podstawowego według rodzaju oraz liczby pracujących w 2018 r. 
                Stan w dniu 31 grudnia 

Do podmiotów o liczbie pracujących 50 i więcej osób należało 91,3% łącznej wartości kapitału 
zagranicznego, do podmiotów o liczbie pracujących 10–49 osób – 3,8%, a do mikroprzedsię-
biorstw – 4,9%. Większa część (62,9%) podstawowego kapitału zagranicznego była ulokowana 
w podmiotach mających siedzibę w Krakowie – 9,8 mld zł. 

Kapitał zagraniczny pochodził od udziałowców z 67 krajów. Udział kapitału z krajów Unii Euro-
pejskiej w ogólnej wielkości kapitału zagranicznego wyniósł 94,1%, przy czym w podmiotach  
o liczbie pracujących 10 i więcej osób – 95,1%, a w podmiotach o liczbie pracujących do  
9 osób – 72,8%. Z krajów OECD pochodziło 98,1% zaangażowanego kapitału zagranicznego, 
przy czym w podmiotach o liczbie pracujących 10 i więcej osób – 98,5%, a w mikroprzedsię-
biorstwach – 90,1%. Kapitał o najwyższej wartości pochodził z Holandii, a w dalszej kolejności 
z Luksemburga, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Szwajcarii. 

Pracujący 

W końcu 2018 r. w podmiotach z kapitałem zagranicznym pracowało 136,5 tys. osób, tj. o 3,2% 
więcej niż w 2017 r. Stanowili oni 6,6% wszystkich pracujących w tego typu jednostkach  
w kraju. W stosunku do roku poprzedniego w przedsiębiorstwach dużych (250 i więcej osób)  
i średnich (od 50 do 249 osób) liczba pracujących wzrosła łącznie o 2,0% do 125,9 tys., pod-
czas gdy w podmiotach małych (od 10 do 49 osób) – spadła o 0,9% do 6,7 tys. W mikroprzed-
siębiorstwach omawiana zbiorowość wzrosła prawie dwukrotnie (o 94,4%) do 3,9 tys. osób. 

91,3% kapitału zagranicz-
nego należało do przedsię-
biorstw dużych i średnich  

W skali roku liczba osób  
pracujących wzrosła o 3,2% 
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Wykres 2. Podmioty i pracujący według klas wielkości podmiotów w 2018 r.  
                Stan w dniu 31 grudnia 
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Podmioty duże i średnie, które stanowiły 12,6% wszystkich badanych podmiotów, były miej-
scem pracy dla 92,2% ogólnej liczby pracujących w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicz-
nym. Przeciętnie podmiot zatrudniał 61 osób, przy czym podmiot duży – 1168 osób, średni  
– 119 osób, mały – 22 osoby, a mikroprzedsiębiorstwo – 2 osoby. 

Nakłady inwestycyjne 

Nakłady na pozyskanie aktywów trwałych przez podmioty z kapitałem zagranicznym były 
nieco niższe niż w poprzednim roku (o 0,3%) i wyniosły 3,7 mld zł, tj. 4,0% wydatków ogólno-
krajowych (przed rokiem 4,4%). Wartość samych nakładów inwestycyjnych poniesionych na 
nowe środki trwałe (3,2 mld zł) była natomiast o 1,4% wyższa niż w 2017 r. 

Ponad połowę (54,1%) ogólnej kwoty nakładów na pozyskanie środków trwałych zainwesto-
wały podmioty z siedzibą w Krakowie – 2,0 mld zł, tj. o 3,5% więcej niż 2017 r. W dalszej kolej-
ności podmioty mające siedzibę w powiecie krakowskim (0,8 mld zł) i wielickim (0,3 mld zł) 
oraz Tarnowie (0,2 mld zł).  

W strukturze podmiotów według klas wielkości, najwięcej na inwestycje przeznaczyły jed-
nostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) – 67,9% ogólnej kwoty nakładów, a na-
stępnie średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób) – 20,0% i mikroprzedsiębiorstwa  
z udziałem wynoszącym 8,9%. Najmniejszy był udział podmiotów małych (10–49 osób), który 
wyniósł około 3% wszystkich nakładów. 

Działalność inwestycyjną prowadziło 814 jednostek, co stanowiło 36,2% ogólnej liczby pod-
miotów z kapitałem zagranicznym. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba przedsię-
biorstw realizujących inwestycje zwiększyła się o 19,9%. Przeciętnie podmiot prowadzący 
działalność inwestycyjną wydatkował na pozyskanie środków trwałych 4,5 mln zł (w kraju  
– 7,7 mln zł), czyli o 1,0 mln zł mniej niż przed rokiem. 

Podstawowe wyniki finansowe 

Podmioty z kapitałem zagranicznym uzyskały przychody ogółem w wysokości 93,8 mld zł  
(o 5,9% wyższe niż 2017 r.), w tym przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport stano-
wiły 29,7%. Podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób wypracowały 96,2% ogólnej kwoty 
przychodów. Koszty uzyskania przychodów ogółem wzrosły o 6,1% w stosunku do roku po-
przedniego i wyniosły 89,4 mld zł. Przeważającą część kosztów (96,2%) wygenerowały przed-
siębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób. Omawiane podmioty wypracowały dodatni wynik 
finansowy, zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Wynik brutto wyniósł 4,4 mld zł i był o 0,7% 
większy niż przed rokiem, natomiast wynik netto – 3,6 mld zł, tj. o 7,5% większy. Zysk netto 
wykazało 1191 jednostek spośród 2189 objętych badaniem finansów.  

Podmioty z kapitałem zagranicznym mające siedzibę w Krakowie uzyskały przychody ogółem 
w wysokości 60,2 mld zł, co stanowiło 64,2% wielkości wojewódzkiej, a w dalszej kolejności 
podmioty z siedzibą w powiatach krakowskim i wielickim (odpowiednio 12,9% i 9,8% udziału). 
Koszty uzyskania przychodów wyżej wymienionych podmiotów z siedzibą w Krakowie wynio-
sły 57,5 mld zł; zysk netto wykazało 915 przedsiębiorstw (wobec 708 w 2017 r.).  

Dla 198 podmiotów z kapitałem zagranicznym powyżej 1 mln $ przychody ogółem wynosiły 
72,3 mld zł, w tym 30,4% stanowiły przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport. Kwotę 
tę, tj. 22,0 mld zł, w całości uzyskało łącznie 140 podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej 
osób. Stanowiło to 78,9% ogólnej kwoty przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport 
uzyskanej przez wszystkie podmioty z kapitałem zagranicznym.

Nakłady na pozyskanie ak-
tywów trwałych były niższe 
o 0,3% niż przed rokiem 

O blisko 20% wzrosła 
liczba podmiotów reali-
zujących inwestycje 



 

 

4 

 

 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne:  
Urząd Statystyczny w Krakowie  
Dyrektor Agnieszka Szlubowska 
Tel: 12 420 40 50 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 
 

 

Powiązane opracowania 

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych → Podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne → Podmioty  
z udziałem kapitału zagranicznego 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Kapitał (fundusz) podstawowy 

Kapitał rozproszony 

Kapitał zagraniczny 

Oddział przedsiębiorstwa 

 

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/89,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/89,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/89,pojecie.html
https://twitter.com/GUS_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-2018-roku,4,14.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/140,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3002,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/142,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3005,pojecie.html

