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INFORMACJE SYGNALNE 

28 lutego 2018 r.Działalność gospodarcza podmiotów  
z kapitałem zagranicznym w województwie 
lubuskim w 2016 r. 

Porównując dane charakteryzujące lubuskie podmioty 
z kapitałem zagranicznym, według stanu w grudniu 
2016 r., z ich odpowiednikami z 2015 r., należy stwierdzić, 
że przy niewielkiej zmianie liczby podmiotów (wzrost 
o 2,6%) zanotowano wzrost liczby pracujących w tych jed-
nostkach a także wzrost wartości zaangażowanego w nich 
kapitału zagranicznego, nadal pochodzącego głównie 
od inwestorów niemieckich, przed włoskimi, belgijskimi, 
holenderskimi i francuskimi. Spośród podstawowych ka-

tegorii finansowych w badanych podmiotach, zwiększyła się wartość zarówno przychodów 
z całokształtu działalności jak i kosztów ich uzyskania, oraz – pozostających wciąż dodatnimi 
– uzyskanych wyników finansowych. Analogicznie jak w latach poprzednich, odnotowano do-
datnie saldo handlu zagranicznego, przy blisko 2–krotnej przewadze eksportu nad importem1. 
Udziały większości podstawowych wskaźników, charakteryzujących jednostki zlokalizowane 
w województwie lubuskim, w wielkościach krajowych nie uległy większym zmianom. Także 
wartości zmiennych odnotowane dla województwa lubuskiego w porównaniu do pozostałych 
województw, wskazują, iż również w tym rankingu Lubuskie zajmuje zwykle jedną z niższych 
pozycji.  

 Liczba podmiotów według form prawnych 

W 2016 r. badana zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego liczyła 674 jed-
nostki. W ciągu roku liczba ta zwiększyła się o 17 jednostek, czyli o 2,6%, przy średnim wzroście 
w Polsce o 0,2%. Podmioty w Lubuskiem stanowiły 2,6% wszystkich jednostek z udziałem ka-
pitału zagranicznego w kraju. Wielkość ta sytuowała województwo lubuskie (podobnie jak w 
latach poprzednich) na 9. miejscu po województwach: mazowieckim (37,8%), śląskim (9,3%), 
wielkopolskim (8,8%), dolnośląskim, (8,7%), małopolskim (7,5%), zachodniopomorskim (5,8%), 
pomorskim (5,2%) oraz łódzkim (4,0%). W przeliczeniu na 10 tys. ludności Lubuskie, z wartością 
6,6 jednostek zajmowało czwartą lokatę w Polsce, po województwie mazowieckim (18,3), za-
chodniopomorskim (8,8) i dolnośląskim (7,8). Struktura badanej zbiorowości pod względem 
form prawnych podmiotów nie uległa istotnym zmianom: 94,7% stanowiły spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 2,4% – spółki komandytowe, 1,9% – oddziały przedsiębiorców zagranicz-
nych i pozostałe formy prawne, a 1,0% – spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. 

W dominujących pod względem liczebności spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, zgro-
madzono 96,4% kapitału podstawowego ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym 
(1679,3 mln zł) oraz 96,5% kapitału zagranicznego (1623,4 mln zł). Wśród nich znajdowało się 
58 spółek posiadających zainwestowany kapitał powyżej 1 mln USD. Łączna wartość zgroma-
dzonego kapitału podstawowego w tych spółkach wyniosła 1440,7 mln zł, co w 2016 r. stanowiło 
85,8% kapitału podstawowego spółek ogółem. 

Podmioty powstałe w 2016 r. jako podmioty z kapitałem zagranicznym 

Podmiot powstały jako podmiot z kapitałem zagranicznym to taki, w którym w danym roku 
nastąpiło nabycie udziałów przez podmioty zagraniczne, poprzez utworzenie nowego pod-
miotu wcześniej nieistniejącego (tzw. greenfields) lub w wyniku przekształceń (fuzja, przejęcie, 
wydzielenie, podział innego podmiotu, czy też zakup udziałów, akcji przez inwestorów zagra-

                                                           
1 Bez danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność zakwalifikowaną do sekcji Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo oraz Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.  

Różnica w wielkościach prezento-
wanych w publikacji ogólnopol-
skiej w porównaniu z danymi za-
wartymi w niniejszej notatce (z wy-
łączeniem danych dot. działalności 
eksportowej i importowej woje-
wództwa lubuskiego) wynika 
z faktu, iż w publikacji GUS nie za-
warto danych dotyczących pod-
miotów prowadzących działalność 
zakwalifikowaną do sekcji „Rolnic-
two, leśnictwo, łowiectwo i rybac-
two” oraz „Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa” 

 

Podmiot z kapitałem zagranicznym
to zarejestrowana i działająca 
w Polsce jednostka, w której swoje 
udziały posiada jednostka zagra-
niczna. Podmiotem zagranicznym 
może być: 
 osoba fizyczna nieposiadająca 

obywatelstwa polskiego; osoba 
posiadająca obywatelstwo po-
dwójne polskie i inne jest osobą 
krajową, 

 osoba prawna z siedzibą za gra-
nicą, 

 jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, z siedzibą za granicą

 116,5 
Dynamika wzrostu kapitału 
zagranicznego ulokowanego 
w lubuskich podmiotach. 
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nicznych). W 2016 r. w województwie lubuskim powstało 12 podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym (6 nowych i 6 z przekształceń). W liczbie wszystkich podmiotów województwa z kapitałem 
zagranicznym stanowiły one 1,8%. Najwięcej podmiotów z kapitałem zagranicznym powstało 
w województwach mazowieckim i małopolskim (odpowiednio 206 i 100 z ogólnej liczby 
634 podmiotów).  

Liczba podmiotów według klas wielkości 

Z punktu widzenia wielkości podmiotów, struktura badanej zbiorowości nie uległa istotnej 
zmianie w stosunku do roku poprzedniego (od minus 0,5 p. proc. do plus 0,4 p. proc.). Domi-
nowały jednostki mikro i małe – do 49 pracujących, które stanowiły 79,7% ogólnej liczby bada-
nych przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób – 59,8%). 
Do podmiotów średnich, o liczbie pracujących od 50 do 249 osób należało 15,3% całej zbioro-
wości, a do jednostek dużych o liczbie pracujących 250 i więcej osób – 5,0%. Podmioty mikro, 
stanowiące liczebnie najliczniejszą grupę, wnoszą ok. 10% kapitału zagranicznego ogółem, 
a liczba pracujących w nich osób stanowi 1,8% ogółu pracujących w podmiotach z kapitałem 
zagranicznym. Podmioty duże o liczbie pracujących 250 i więcej osób są w posiadaniu ponad 
połowy kapitału zagranicznego i zatrudniają blisko 60% osób pracujących we wszystkich pod-
miotach z kapitałem zagranicznym. Podmioty zatrudniające od 10 do 249 osób, stanowiące 
nieco ponad 35% jednostek z kapitałem zagranicznym, skupiają około jednej trzeciej kapitału 
zagranicznego, a odsetek pracujących w nich osób stanowi 39,0%. 

Tablica 1. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości i województw 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015 
b – 2016 

Ogółem 
O liczbie pracujących 

do 9 osób od 10 do 49 od 50 do 249 
250 osób  
i więcej 

POLSKA a 25961 17125 4629 2845 1362 

 b 26015 17101 4550 2942 1422 

Dolnośląskie a 2260 1371 437 307 145 

 b 2252 1357 436 309 150 

Kujawsko-Pomorskie a 557 305 111 88 53 

 b 562 298 115 95 54 

Lubelskie a 460 317 73 44 26 

 b 495 351 68 47 29 

Lubuskie a 657 396 131 100 30 

 b 674 403 134 103 34 

Łódzkie a 1047 605 222 148 72 

 b 1040 602 212 155 71 

Małopolskie a 1762 1226 300 163 73 

 b 1962 1385 319 173 85 

Mazowieckie a 10030 7179 1578 866 407 

 b 9821 6956 1552 884 429 

Opolskie a 434 252 92 61 29 

 b 428 241 92 65 30 

Podkarpackie a 529 363 71 56 39 

 b 571 404 73 54 40 

Podlaskie a 196 139 25 17 15 

 b 211 154 26 18 13 

Pomorskie a 1373 856 266 187 64 

 b 1350 829 257 198 66 

Śląskie a 2407 1453 507 286 161 

 b 2421 1467 484 298 172 

Świętokrzyskie a 177 97 29 28 23 

 b 175 99 25 27 24 

Warmińsko-Mazurskie a 273 174 59 25 15 

 b 260 173 45 29 13 

Wielkopolskie a 2302 1329 480 324 169 

 b 2290 1322 467 330 171 

Zachodniopomorskie a 1497 1063 248 145 41 

 b 1503 1060 245 157 41 
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Wykres 1. Struktura podmiotów z kapitałem zagranicznym według wybranych zmiennych i klas  
wielkości  

 

Liczba podmiotów według sekcji PKD 

Najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym 
(36,5%; w Polsce 19,3%), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (16,3%; w kraju 27,7%), 
rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (11,1%; w kraju 2,6%), transportem i gospo-
darką magazynową (7,9%; w kraju 4,3%), obsługą rynku nieruchomości (5,5%; w kraju 9,2%) oraz 
budownictwem (5,0%; w kraju 7,5%). Spośród 246 podmiotów działających w przetwórstwie 
przemysłowym najwięcej jednostek zajmowało się produkcją: wyrobów z metali (24,4%), arty-
kułów spożywczych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 7,7%), a także maszyn i urzą-
dzeń (6,1%).  Liczba podmiotów z tych czterech działów przetwórstwa przemysłowego stano-
wiła blisko 46% wszystkich jednostek z kapitałem zagranicznym należących do sekcji „Prze-
twórstwo przemysłowe”. 

Pracujący w podmiotach z kapitałem zagranicznym 

W 2016 r. w lubuskich podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało łącznie 
40,6 tys. osób, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza wzrost o 7,1%, przy średnim 
wzroście w Polsce o 3,7%. Na wzrost liczby pracujących w województwie lubuskim decydujący 
wpływ miała sytuacja w dużych i w średnich przedsiębiorstwach, w których pracowało łącznie 
o 7,8% osób więcej niż w 2015 r. W mikro-przedsiębiorstwach odnotowano spadek liczby pra-
cujących o 0,4%, a w podmiotach zaliczanych do klasy małych (od 10 do 49 pracujących) wy-
stąpił niewielki wzrost (o 1,8%). 

Pracujący w województwie lubuskim stanowili w 2016 r. 2,2% ogółu pracujących w podmiotach 
z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Mniejszy udział osób pracujących w jednostkach 
z ulokowanym kapitałem zagranicznym miały województwa: lubelskie i opolskie (po 1,5%), 
świętokrzyskie (1,1%), warmińsko-mazurskie (0,8%) oraz podlaskie (0,6%). 

Pracujący według klas wielkości 

Jednostki duże (o liczbie pracujących 250 osób i więcej) były miejscem pracy dla 59,2% ogółu 
pracujących w jednostkach z udziałem kapitału zagranicznego (wobec 57,8% przed rokiem; 
w kraju 75,0% wobec 74,5%). Jednostki średnie (o liczbie pracujących mieszczącej się w prze-
dziale od 50 do 249 osób) skupiały 30,7% (31,6% w 2015 r.) ogółu pracujących w podmiotach 
z kapitałem zagranicznym, natomiast jednostki zatrudniające do 49 pracujących – 10,1%, w tym 
mikro – 1,8% (przed rokiem, odpowiednio: 10,6% i 1,9%). W kraju udziały średnich i małych jed-
nostek wyniosły, odpowiednio: 18,0% i 7,0% wobec 18,1% i 7,4% w 2015 r. 

  

Pracujący – osoby zatrudnione na 
podstawie stosunku pracy tj. umo-
wy o pracę, powołania, wyboru lub 
mianowania (łącznie z sezonowymi 
i zatrudnionymi dorywczo); praco-
dawcy i pracujący na własny rachu-
nek: właściciele i współwłaściciele 
(łącznie z pomagającymi członkami 
ich rodzin) jednostek prowadzących 
działalność gospodarczą (z wyłą-
czeniem wspólników spółek, którzy 
nie pracują w spółce) oraz osoby 
pracujące na własny rachunek; oso-
by wykonujące pracę w Polsce, 
a także za granicą na rzecz jedno-
stek, w których zostały zatrudnione, 
niezależnie od czasu trwania tego 
zatrudnienia; agenci; osoby wyko-
nujące pracę nakładczą; członkowie 
spółdzielni produkcji rolniczej. Do 
pracujących nie zalicza się osób, 
z którymi zawarto umowę zlecenie 
lub umowę o dzieło 
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Tablica 2. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości  
i województw 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015 
b – 2016 

Ogółem 
O liczbie pracujących 

do 9 osób od 10 do 49 od 50 do 249 
250 osób  
i więcej 

POLSKA a 1818465 29175 106242 328507 1354541 
 b 1885252 28414 104291 338426 1414121 
Dolnośląskie a 170126 2190 10048 35182 122706 
 b 171092 2233 9892 35881 123086 
Kujawsko-Pomorskie a 42003 540 2633 10359 28471 
 b 45466 503 2699 11236 31028 
Lubelskie a 25570 453 1624 5577 17916 
 b 27840 512 1491 5471 20366 
Lubuskie a 37928 723 3313 11971 21921 
 b 40612 720 3373 12481 24038 
Łódzkie a 91378 1222 5401 16884 67871 
 b 95838 1191 5067 18110 71470 
Małopolskie a 116805 2013 6773 19053 88966 
 b 128781 2148 7127 19366 100140 
Mazowieckie a 623144 11628 34855 99571 477090 
 b 629837 11138 34516 100480 483703 
Opolskie a 28017 512 2125 7483 17897 
 b 29189 495 2163 8307 18224 
Podkarpackie a 43657 646 1620 6463 34928 
 b 47414 604 1714 6313 38783 
Podlaskie a 10837 258 557 1961 8061 
 b 10947 299 569 2007 8072 
Pomorskie a 73310 1637 6240 21699 43734 
 b 76049 1482 5985 22539 46043 
Śląskie a 191447 3035 11806 33950 142656 
 b 204176 2821 11047 34728 155580 
Świętokrzyskie a 18441 161 738 2977 14565 
 b 20128 182 730 2918 16298 
Warmińsko-Mazurskie a 15087 347 1155 2833 10752 
 b 14424 277 803 3302 10042 
Wielkopolskie a 269646 2300 11372 36762 219212 
 b 279822 2314 11271 38176 228061 
Zachodniopomorskie a 61069 1510 5982 15782 37795 
 b 63637 1495 5844 17111 39187 

Pracujący według sekcji PKD 

Najwięcej osób pracowało w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym – 
86,1% ogólnej liczby pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym.  

Spośród 246 podmiotów z kapitałem zagranicznym, działających w 22 działach przetwórstwa 
przemysłowego, największy odsetek pracujących stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się 
produkcją wyrobów z metali (11,1%), artykułów spożywczych (5,9%), maszyn i urządzeń (5,7%) 
oraz produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (2,9%). 

W przeciętnym podmiocie z kapitałem zagranicznym według stanu na koniec 2016 r. pracowało 
60 osób, w podmiocie dużym – 707 osób, w średnim – 121 osób, małym – 8 osób, a w mikro – 
2 osoby. 

Kapitał podmiotów z kapitałem zagranicznym 

Według stanu w końcu 2016 r., kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicz-
nego, w województwie lubuskim, wyniósł 1741,3 mln zł i w porównaniu z poprzednim rokiem 
zwiększył się o 15,3% (w Polsce odnotowano wzrost o 0,9%). W skali całego kraju kapitał pod-
stawowy lubuskich podmiotów stanowił 0,8%. Wielkość ta lokowała województwo lubuskie na 
14. miejscu, przed województwami: warmińsko-mazurskim i podlaskim. 

 

Kapitał (fundusz) podstawowy to 
rzeczywisty wkład właściciela lub 
współwłaściciela, wniesiony na uru-
chomienie jednostki gospodarczej 
z chwilą jej założenia, ewentualnie 
później podwyższony 



 

 

5 

  

Wykres 2. Struktura podmiotów i zaangażowanego w nich kapitału zagranicznego według sekcji  
PKD w województwie lubuskim w 2016 r.  

Tablica 3. Kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie  
lubuskim według form prawnych  
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015 
b – 2016 

Liczba  
podmiotów 

Kapitał podstawowy 

ogółem krajowy zagraniczny rozproszony 

w mln zł 

OGÓŁEM a 657 1509,6 64,4 1443,7 1,4 
 b 674 1741,3 58,5 1681,5 1,4 

w tym:       
Spółki z o. o. a 627 1471,9 61,2 1410,4 0,3 
 b 638 1679,3 55,6 1623,4 0,3 
Spółki komandytowe a 15 14,4 0,1 14,3 - 
 b 16 20,7 0,1 20,6 - 

Struktura kapitału podstawowego w województwie lubuskim wskazuje na większe niż w skali 
kraju znaczenie kapitału zagranicznego w finansowaniu przedsiębiorstwa. Według stanu 
w dniu 31 grudnia 2016 r. w lubuskich przedsiębiorstwach kapitał zagraniczny stanowił w struk-
turze kapitału podstawowego – 96,6%, krajowy – 3,3%, a rozproszony – 0,1%. W kraju udziały te 
kształtowały się na poziomie, odpowiednio: 92,6%, 5,2% i 2,2%. 

Wartość kapitału zagranicznego wyniosła 1681,5 mln zł wykazując wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego o 16,5%. 

W 64 jednostkach wartość kapitału zagranicznego przekraczała 1 mln USD. Kapitał zagraniczny 
tych podmiotów stanowił 87,5% kapitału zagranicznego ulokowanego w podmiotach woje-
wództwa lubuskiego. 

Kapitał według sekcji PKD 

W 2016 r. największa część (79,5%) kapitału zagranicznego w województwie lubuskim była za-
angażowana w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, w tym szczególnie 
produkcją: artykułów spożywczych (12,2%) oraz wyrobów z metali (5,4% kapitału zagranicznego 
ulokowanego w przetwórstwie przemysłowym). Kapitał zagraniczny, jakim dysponowały pod-
mioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem 
i rybactwem stanowił 4,2% łącznej wartości tego kapitału, działalność handlową; naprawę po-
jazdów samochodowych – 4,0%, a kapitał zagraniczny zaangażowany w obsługę rynku nieru-
chomości stanowił 2,9%, W kraju najwyższy odsetek kapitału zagranicznego (35,5%) odnoto-
wano w podmiotach prowadzących działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego, w pod-
miotach prowadzących działalność z zakresu handlu; naprawy pojazdów samochodowych sta-
nowił 22,6% łącznej wartości tego kapitału, a w działalności związanej z obsługą rynku nieru-
chomości 8,2%. 

Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia udziałowca 

Według stanu w końcu 2016 r., kapitał zagraniczny zaangażowany w podmiotach województwa 
lubuskiego pochodził z 40 krajów, w tym przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej (77,5% 
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całkowitej wartości kapitału zagranicznego). Najwięcej kapitału ulokowali w Lubuskiem inwe-
storzy z Niemiec. Z tego kraju pochodziło 452 udziałowców (49,4% ogółu), a wartość wniesio-
nego przez nich kapitału (zaangażowanego w 335 lubuskich podmiotach) wyniosła 332,1 mln zł 
(o 9,6% więcej niż w 2015 r.). Stanowiło to 19,8% całego kapitału zagranicznego ulokowanego 
w województwie lubuskim (w skali kraju udział kapitału niemieckiego wynosił 17,0%). Drugim, 
co do wielkości zaangażowanego kapitału, krajem inwestującym w Regionie były Włochy. 
W 2016 r. w 27 lubuskich jednostkach inwestorzy z tego kraju ulokowali kapitał o łącznej war-
tości 197,9 mln zł (o 11,6% więcej niż przed rokiem). Kapitał włoski stanowił 11,8% całego kapi-
tału zagranicznego zaangażowanego w województwie lubuskim (w kraju jego udział wyniósł 
2,6%). Stosunkowo duży udział w strukturze kapitału zagranicznego w województwie lubuskim 
miał również kapitał pochodzący z Belgii (143,2 mln zł, tj. 8,5% całego kapitału zagranicznego 
zaangażowanego w Lubuskiem), a także z Holandii 127,0 mln zł, tj. 7,6%), z Francji (105,3 mln zł, 
tj. 6,3%) i Szwajcarii (99,6 mln zł, tj. 5,9%). W Polsce kapitał pochodzący z tych krajów stanowił 
odpowiednio: Belgia – 2,6%, Holandia – 21,8%, Francja – 14,1% i Szwajcaria – 1,9%. 

Tablica 4. Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia udziałowców w województwie lubuskim  
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015 
b – 2016 

Liczba podmio-
tów z kapitałem 

danego kraju 

Liczba  
udziałowcówa 

Kapitał zagraniczny udziałowców 

w mln zł w % ogółem 

OGÓŁEM a 657 903 1443,7 100,0 

 b 674 915 1681,5 100,0 

W tym kraje:      

Unii Europejskiejb a 580 790 1066,1 73,8 

 b 588 793 1303,9 77,6 

OECDb a 597 812 1185,7 82,1 

 b 607 817 1417,9 84,3 

W tym z ogółem:      

Niemcy a 335 455 302,9 21,0 

 b 335 452 332,1 19,8 

Włochy a 29 52 177,3 12,3 

 b 27 50 197,9 11,8 

Belgia a 32 42 45,9 3,2 

 b 32 43 143,2 8,5 

Holandia a 94 123 71,5 5,0 

 b 96 125 127,0 7,6 

Francja a 20 28 82,3 5,7 

 b 23 27 105,3 6,3 

Szwajcaria a 16 17 99,6 6,9 

 b 16 17 99,6 5,9 

Cypr a 13 14 42,4 2,9 

 b 12 13 49,2 2,9 

Ukraina a 27 43 2,8 0,2 

 b 30 45 0,6 0,0 

Norwegia a 5 5 0,3 0,0 

 b 6 6 0,3 0,0 

a Ze względu na przyjętą metodę wyliczania wartości, dopuszcza się możliwość powtórzeń tych samych udziałowców zagranicz-
nych mających kapitał w różnych przedsiębiorstwach uczestniczących w badaniu. b Podana liczba podmiotów nie jest równa 
sumie liczby podmiotów z poszczególnych krajów, ponieważ w jednym podmiocie może wystąpić kapitał z kilku różnych krajów. 
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Wykres 3. Struktura kapitału zagranicznego według kraju pochodzenia udziałów w województwie 
lubuskim 

Podstawowe wyniki finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym 

W 2016 r. podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały przychody z całokształtu dzia-
łalności w wysokości 24103,5 mln zł, tj. o 15,6% wyższe niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży 
wyrobów i usług na eksport stanowiły 62,1% tej kwoty. Koszty uzyskania przychodów z cało-
kształtu działalności wyniosły 23058,5 mln zł i na przestrzeni roku wzrosły o 14,5%. Wśród mi-
kro-przedsiębiorstw koszty wzrosły się o 0,1%, a dla pozostałych podmiotów wzrost wy-
niósł 15,1%. W kraju zanotowano odpowiednio: przychody – wzrost o 5,8% i koszty – wzrost 
o 5,0%. 

Tablica 5. Podstawowe kategorie finansowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2016 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – podmioty ogółem 
b – podmioty w których wartość kapitału zagranicznego przekracza 

1 mln USD 

Polska Województwo lubuskie 

ogółem Polska = 100 

Liczba jednostek (stan w dniu 31 XII a 26015 674 2,6 

 b 3316 64 1,9 

Przychody z całokształtu działalności w mln zł a 1453569,1 24103,5 1,7 

 b 1053382,1 16760,4 1,6 

w tym przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport a 410414,6 14977,7 3,6 

 b 311490,9 11016,9 3,5 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w mln zł a 1383242,8 23058,5 1,7 

 b 1000738,3 16047,5 1,6 

Wynik finansowy brutto w mln zł a 70304,0 1045,0 1,5 

 b 52643,8 713,0 1,4 

Wynik finansowy netto w mln zł a 58249,7 845,4 1,5 

 b 44468,3 572,2 1,3 

Liczba jednostek wykazujących zysk brutto a 13722 403 2,9 

 b 2202 46 2,1 

Liczba jednostek wykazujących zysk netto a 13578 396 2,9 

 b 2186 46 2,1 

 

Przychody z całokształtu działalno-
ści (przychody ogółem) obejmują 
przychody netto ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów, po-
zostałe przychody operacyjne oraz 
przychody finansowe 

Koszty uzyskania przychodów z ca-
łokształtu działalności (koszty ogó-
łem) obejmują koszty sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów, 
pozostałe koszty operacyjne oraz 
koszty finansowe 
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W 2016 r. województwo lubuskie zarówno pod względem wielkości przychodów z całokształtu 
działalności jak i kosztów ich uzyskania w analizowanej grupie podmiotów gospodarczych lo-
kowało się na 11. pozycji, wśród wszystkich województw. 

W 2016 r. zysk brutto wykazały 403 jednostki, tj. 59,8% ogółu podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego (w kraju 52,7%). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba zyskownych jedno-
stek zwiększyła się w województwie lubuskim, o 29 czyli o 7,8%. Województwo lubuskie zajmo-
wało w kolejnych latach 9. lokatę w kraju, zarówno pod względem liczby jednostek wykazują-
cych zysk brutto jak i netto.  

Wśród mikro-przedsiębiorstw w województwie lubuskim, podobnie jak w skali całego kraju, 
mniej podmiotów wykazało zysk brutto (47,6%) niż stratę, natomiast wśród jednostek o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób – więcej podmiotów (79,9%) wykazuje zysk brutto. 

W 2016 r. podmioty z udziałem kapitału zagranicznego województwa lubuskiego wypracowały 
dodatni wynik finansowy w ujęciu zarówno brutto jak i netto. Wynik finansowy brutto wyniósł 
1045,0 mln zł i był o 45,9% wyższy niż w 2015 r. Wynik finansowy netto w ciągu roku zwiększył 
się o 46,5% i ukształtował na poziomie 845,4 mln zł. W skali kraju miał miejsce również wzrost 
zarówno wyniku brutto jak i netto, odpowiednio po 23,2%. Krajowe jednostki mikro zanotowały 
dodatni wynik finansowy (w województwie lubuskim wynik finansowy brutto jak i netto tych 
jednostek był ujemny).  

Wskaźnik rentowności obrotu brutto wszystkich lubuskich podmiotów z udziałem kapitału za-
granicznego ukształtował się w 2016 r. na poziomie 4,3% (w 2015 r. – 3,4%) i był niższy od po-
ziomu krajowego wynoszącego 4,8% (w 2015 r. – 4,2%).  

W 2016 r. na każdy 1 mln zł przychodów z całokształtu działalności podmiotów gospodarczych 
z kapitałem zagranicznym województwa lubuskiego przypadało 43,4 tys. zł zysku brutto (do-
datniego wyniku finansowego brutto), rok wcześniej było to 34,3 tys. zł. 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym 
w relacji do przychodów (wskaźnik poziomu kosztów), ukształtowały się w 2016 r. na poziomie 
95,7% (w 2015 r. 96,6%) i były wyższe od przeciętnego poziomu w kraju wynoszącego 95,2% 
(w 2015 r. wskaźnik ten dla Polski wyniósł 95,8%). Wartość wskaźnika poziomu kosztów mikro-
przedsiębiorstw wyniosła 106,4%, czyli o 11,1 p. proc. więcej niż w przypadku podmiotów więk-
szych, tj. o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 

Wydatki na aktywa trwałe i nowe środki trwałe 

W 2016 r. w województwie lubuskim 326 podmiotów z kapitałem zagranicznym poniosło wy-
datki na pozyskanie aktywów trwałych (2,9% podmiotów w kraju). Na 100 lubuskich podmiotów 
z kapitałem zagranicznym przypadało 48 (49 w 2015 r.), które wydatkowały środki na inwestycje. 
Kwota 1453,8 mln zł wydatkowana w 2016 r. przez jednostki z kapitałem zagranicznym w woje-
wództwie lubuskim stanowiła 1,5% wydatków inwestycyjnych w kraju i ulokowała województwo 
lubuskie na 11. miejscu wśród pozostałych województw. 

W porównaniu z 2015 r. wartość inwestycji w Lubuskiem obniżyła się o 0,3%, przy średnim wzro-
ście w kraju o 12,7%.  

Na nowe środki trwałe przeznaczono 1353,2 mln zł, czyli 93,1% ogółu nakładów na aktywa trwałe 
(o 24,5 p. proc. więcej niż średnio w kraju).  

Relacja nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe do rzeczowych aktywów trwałych wy-
niosła w 2016 r. 20,1% i w porównaniu z rokiem poprzednim była niższa o 4,5 p. proc. 

  

Wskaźnik rentowności obrotu brutto
– relacja wyniku finansowego 
brutto do przychodów z cało-
kształtu działalności 
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Tablica 6. Nakłady inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych według województw  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015 
b – 2016 Liczba podmiotów 

Wydatki inwestycyjne 

ogółem 
w tym na nowe 
środki trwałe 

w mln zł 

POLSKA a 11363 83788,9 64037,0 
 b 11247 94454,3 64780,2 
Dolnośląskie a 1087 5468,7 4605,8 
 b 1064 5679,8 5093,9 
Kujawsko-Pomorskie a 284 2018,7 1887,1 
 b 296 1531,7 1222,7 
Lubelskie a 178 685,3 542,2 
 b 196 1367,4 465,5 
Lubuskie a 325 1457,7 1377,1 
 b 326 1453,8 1353,2 
Łódzkie a 486 3197,5 2657,0 
 b 507 3502,9 3148,7 
Małopolskie a 679 3931,8 2754,3 
 b 724 4890,9 3178,4 
Mazowieckie a 4004 39346,5 27655,4 
 b 3872 46683,3 25512,0 
Opolskie a 218 1010,8 866,3 
 b 228 1204,9 1052,1 
Podkarpackie a 193 2949,8 1628,3 
 b 221 2533,3 1932,2 
Podlaskie a 78 302,1 256,4 
 b 69 457,6 424,0 
Pomorskie a 667 3049,2 2585,9 
 b 636 3213,1 2532,2 
Śląskie a 1124 7084,5 5902,3 
 b 1106 8980,3 7802,4 
Świętokrzyskie a 83 660,7 616,2 
 b 88 583,5 523,0 
Warmińsko-Mazurskie a 123 441,3 367,4 
 b 106 376,8 350,0 
Wielkopolskie a 1170 9862,7 8424,1 
 b 1175 10392,3 8853,1 
Zachodniopomorskie a 664 2321,6 1911,1 
 b 633 1602,6 1336,7 

Działalność eksportowa i importowa2 

W 2016 r. działalność eksportową w województwie lubuskim prowadziło 325 podmiotów 
z udziałem kapitału zagranicznego. Wartość zrealizowanego eksportu wyrobów, usług, towa-
rów i materiałów wyniosła 16001,6 mln zł, co w skali kraju stanowiło 3,4% i lokowało wojewódz-
two lubuskie na 10. miejscu wśród pozostałych województw. Podmioty z terenu województwa 
lubuskiego eksportowały głównie wyroby (83,6% całego eksportu). Udział w eksporcie usług 
kształtował się na poziomie 10,6%, a towarów i materiałów na poziomie 5,8% (w kraju wielkości 
te wyniosły, odpowiednio: 70,9%, 16,4% i 12,7%). 

Wykres 4. Podmioty osiągające przychody ze sprzedaży na eksport i dokonujących zakupów  
z importu według klas wielkości w 2016 r. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Bez danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność zakwalifikowaną do sekcji Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo oraz Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 
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Spośród ogółu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie lubuskim, ob-
jętych badaniem w 2016 r., co drugi podmiot dokonywał zakupów z importu, m.in. surowców 
i materiałów na cele produkcyjne (77,0% importu ogółem) oraz towarów do dalszej odsprze-
daży (10,5%). Łączna wartość importu wyniosła 10630,5 mln zł, co stanowiło 2,4% wartości kra-
jowej.  

Wykres 5. Struktura przychodów ze sprzedaży na eksport oraz zakupów z importu w 2016 r. 

 

Lubuskie podmioty z udziałem kapitału zagranicznego eksportowały więcej niż importowały, 
stąd dodatnie saldo handlu zagranicznego. W 2016 r. przewaga eksportu nad importem w wo-
jewództwie lubuskim wynosiła 5371,1 mln zł, przy dodatnim saldzie także w Polsce wynoszącym 
31656,1 mln zł. 

Wykres 6. Lokata województwa lubuskiego na tle pozostałych województw według wybranych 
wskaźników 
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