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INFORMACJE SYGNALNE 

1 marca 2021 r. Działalność gospodarcza podmiotów  
z kapitałem zagranicznym w województwie 
lubuskim w 2019 r. 

W 2019 r. w lubuskich podmiotach z kapitałem zagranicz-
nym, przy spadku ich liczby, zanotowano spadek liczby 
pracujących. Wartość zaangażowanego kapitału zagra-
nicznego, nadal pochodzącego głównie od inwestorów 
niemieckich, obniżyła się. Wśród podstawowych katego-
rii finansowych w badanych podmiotach, zwiększyła się 
wartość przychodów z całokształtu działalności, a 
zmniejszyły się koszty ich uzyskania. Znacząco wzrosły – 

pozostające wciąż dodatnimi – uzyskane wyniki finansowe. Analogicznie jak w latach poprzed-
nich, odnotowano dodatnie saldo handlu zagranicznego, przy ponad półtorakrotnej przewadze 
eksportu nad importem1. Udziały większości podstawowych wskaźników, charakteryzujących 
jednostki zlokalizowane w województwie lubuskim, w wielkościach krajowych nie uległy więk-
szym zmianom.  

Różnica w wielkościach prezentowanych w publikacji ogólnopolskiej w porównaniu z danymi 
zawartymi w niniejszej notatce (z wyłączeniem danych dot. działalności eksportowej i impor-
towej województwa lubuskiego) wynika z faktu, iż w publikacji GUS nie zawarto danych doty-
czących podmiotów prowadzących działalność zakwalifikowaną do sekcji „Rolnictwo, leśnic-
two, łowiectwo i rybactwo” oraz „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”. 

Liczba podmiotów według form prawnych 

W 2019 r. badana zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego liczyła 551 jed-
nostek. W ciągu roku liczba ta zmniejszyła się o 63 jednostki, tj. o 10,3%, przy średnim spadku 
w Polsce o 9,5%. Największy spadek liczby podmiotów wystąpił w województwie mazowiec-
kim (o 13,1%). Podmioty w województwie lubuskim stanowiły 2,2% wszystkich jednostek 
z udziałem kapitału zagranicznego w kraju. Wielkość ta sytuowała województwo lubuskie 
analogicznie jak w roku poprzednim na 10. miejscu po województwach: mazowieckim (38,7%), 
śląskim (9,1%), dolnośląskim (8,7%), wielkopolskim (8,4%), małopolskim (8,1%), zachodniopo-
morskim (5,2%), pomorskim (5,1%), łódzkim (3,7%) oraz podkarpackim (2,6%). W przeliczeniu 
na 10 tys. ludności Lubuskie, z wartością 5,4 jednostek z kapitałem zagranicznym zajmowało 
siódmą lokatę w Polsce, po województwie mazowieckim (18,0), zachodniopomorskim (7,7), 
dolnośląskim (7,6), wielkopolskim (6,1), małopolskim (6,0) i pomorskim (5,5 jednostek). Struk-
tura badanej zbiorowości pod względem form prawnych podmiotów nie uległa istotnym 
zmianom: 94,0% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 3,6% – spółki komandy-
towe, 1,8% – spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne i o pozostałej formie prawnej, a 0,6% – 
oddziały przedsiębiorców zagranicznych. 

W dominujących pod względem liczebności spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zgromadzono 93,3% kapitału podstawowego ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym 
(1655,9 mln zł), w tym 97,4% kapitału zagranicznego (1613,6,6 mln zł).  
  

                                                           

1 Bez danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność zakwalifikowaną do sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo” oraz „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”.  
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Podmioty powstałe w 2019 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, przeję-
cie, wydzielenie, podział innego podmiotu, czy też zakup udziałów, akcji przez inwestorów  
zagranicznych). W 2019 r. w województwie lubuskim powstało 5 podmiotów z kapitałem  
zagranicznym, cztery z nich to jednostki nowe. W liczbie wszystkich podmiotów województwa 
z kapitałem zagranicznym podmioty powstałe, jako podmioty z kapitałem zagranicznym sta-
nowiły niemal 1%. Najwięcej podmiotów powstało w województwach mazowieckim oraz dol-
nośląskim i małopolskim (odpowiednio: 267, 61 i 54 z ogólnej liczby 680 nowopowstałych 
podmiotów).  

Liczba podmiotów według klas wielkości 

Z punktu widzenia wielkości podmiotów, struktura badanej zbiorowości uległa zmianie w sto-
sunku do roku poprzedniego (od minus 4,8 p. proc. dla jednostek najmniejszych do plus 
0,9 p. proc. dla jednostek dużych). Dominowały jednostki mikro i małe – do 49 pracujących, 
które stanowiły 73,5% ogólnej liczby badanych przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa 
o liczbie pracujących do 9 osób – 51,2%). Do podmiotów średnich, o liczbie pracujących od 
50 do 249 osób należało 19,6% całej zbiorowości, a do jednostek dużych o liczbie pracujących 
250 i więcej osób – 6,9%.  

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2018 
b – 2019 

Ogółem 
O liczbie pracujących 

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

POLSKA a 27902 18832 4508 3022 1540 

 b 25256 16087 4508 3076 1585 

Dolnośląskie a 2400 1467 455 303 175 

 b 2195 1258 449 314 174 

Kujawsko-Pomorskie a 574 313 114 95 52 

 b 516 255 111 96 54 

Lubelskie a 481 346 67 40 28 

 b 492 347 76 41 28 

Lubuskie a 614 344 123 110 37 

 b 551 282 123 108 38 

Łódzkie a 1051 619 190 157 85 

 b 930 483 202 165 80 

Małopolskie a 2247 1663 302 194 88 

 b 2057 1462 300 201 94 

Mazowieckie a 11244 8332 1545 914 453 

 b 9771 6806 1563 924 478 

Opolskie a 398 198 93 73 34 

 b 419 219 92 76 32 

Podkarpackie a 738 555 83 58 42 

 b 663 463 92 66 42 

Podlaskie a 262 195 36 18 13 

 b 240 176 31 20 13 

Pomorskie a 1369 836 253 199 81 

 b 1296 757 260 193 86 

Śląskie a 2399 1410 504 304 181 

 b 2289 1332 461 304 192 

Świętokrzyskie a 212 125 26 31 30 

 b 194 110 27 31 26 

Warmińsko-Mazurskie a 248 157 47 30 14 

 b 217 129 45 29 14 

Wielkopolskie a 2305 1342 448 340 175 

 b 2123 1133 459 347 184 

Zachodniopomorskie a 1360 930 222 156 52 

 b 1303 875 217 161 50 

W strukturze podmiotów z kapita-
łem zagranicznym według klas 
wielkości nadal przeważały pod-
mioty zatrudniające do 49 osób. 
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Podmioty mikro, będące w 2019 r. najliczebniejszą grupą, wniosły 11,0% kapitału zagranicz-
nego ogółem, a liczba pracujących w nich osób stanowiła 1,8% ogółu pracujących w podmio-
tach z kapitałem zagranicznym. Podmioty zatrudniające od 10 do 249 osób, stanowiące 41,9% 
jednostek z kapitałem zagranicznym, zgromadziły blisko jedną trzecią kapitału zagranicznego, 
a odsetek pracujących w nich osób stanowił 37,2%. Podmioty duże, o liczbie pracujących 250 
i więcej osób, były w posiadaniu ponad połowy (58,3%) kapitału zagranicznego i zatrudniały 
niemal 61% osób pracujących we wszystkich podmiotach z kapitałem zagranicznym. 

Wykres 1. Podmioty z kapitałem zagranicznym według wybranych zmiennych i klas wielkości  
Stan w dniu 31 grudnia 

 

Liczba podmiotów według sekcji PKD 

Najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym 
(39,6%; w Polsce 18,7%), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (17,2%; w kraju 26,4%), 
oraz transportem i gospodarką magazynową (7,4%; w kraju 5,7%). Spośród 218 podmiotów 
prowadzących działalność w przetwórstwie przemysłowym najwięcej jednostek zajmowało się 
produkcją: wyrobów z metali (25,7%), artykułów spożywczych oraz wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych (po 7,3%), maszyn i urządzeń (6,4%) oraz produkcją skór i wyrobów skórzanych 
(2,8%).  Liczba podmiotów z tych pięciu działów przetwórstwa przemysłowego stanowiła bli-
sko 50% wszystkich jednostek z kapitałem zagranicznym należących do sekcji „Przetwórstwo 
przemysłowe”. 

Pracujący w podmiotach z kapitałem zagranicznym 

W 2019 r. w lubuskich podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało łącznie 
43,2 tys. osób, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza spadek o 1,5%, przy blisko 2,5- 
krotnym średnim wzroście w Polsce. Na spadek liczby pracujących w województwie lubuskim 
decydujący wpływ miała sytuacja w mikro-przedsiębiorstwach, w których pracowało łącznie 
o 3,9% osób mniej niż w 2018 r. W pozostałych przedsiębiorstwach odnotowano również spa-
dek liczby pracujących, jednak skala tego spadku był mniejsza. 

Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie lubuskim stano-
wili w 2019 r. 2,0% ogółu pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w Pol-
sce. Mniejszy udział osób pracujących w jednostkach z ulokowanym kapitałem zagranicznym 
miały województwa: lubelskie (1,9%) opolskie (1,5%), świętokrzyskie (1,2%), warmińsko-ma-
zurskie (0,8%) oraz podlaskie (0,5%). 

Pracujący według klas wielkości 

Jednostki duże (o liczbie pracujących 250 osób i więcej) były miejscem pracy, analogicznie, 
jak przed rokiem, dla 60,9% ogółu pracujących w jednostkach z udziałem kapitału zagranicz-
nego (w kraju 76,1% wobec 75,8% w 2018 r.). Jednostki średnie (o liczbie pracujących miesz-
czącej się w przedziale od 50 do 249 osób) skupiały 30,3% (30,0% w 2018 r.) ogółu pracujących 
w podmiotach z kapitałem zagranicznym, natomiast jednostki zatrudniające do 49 pracują-
cych – 8,8%, w tym mikro – 1,8% (przed rokiem odpowiednio 9,1% i 2,1%). W kraju udziały 
średnich i małych jednostek wyniosły, odpowiednio: 17,0% i 6,8%, wobec 17,0% i 7,3% w 2018 r. 
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Tablica 2. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości  
i województw 
Stan w dniu 31 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2018 

b – 2019 
Ogółem 

O liczbie pracujących 

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

POLSKA a 2069807 46717 103774 351262 1568054 

 b 2120026 40161 104889 360830 1614146 

Dolnośląskie a 187701 3833 10363 33823 139682 

 b 196262 3202 10448 36337 146275 

Kujawsko-Pomorskie a 48141 866 2754 12512 32009 

 b 53712 720 2697 12258 38037 

Lubelskie a 36145 947 1531 4687 28980 

 b 40661 968 1782 4944 32967 

Lubuskie a 43885 926 3055 13171 26733 

 b 43207 797 3007 13078 26325 

Łódzkie a 105178 1843 4431 17890 81014 

 b 102240 1591 4781 19265 76603 

Małopolskie a 136487 3870 6723 23069 102825 

 b 137395 3481 6662 24114 103138 

Mazowieckie a 678229 19829 35441 106776 516183 

 b 687471 15578 36116 107285 528492 

Opolskie a 31069 519 2166 8707 19677 

 b 32204 568 2398 9572 19666 

Podkarpackie a 50809 1515 1867 7253 40174 

 b 50650 1224 2001 7858 39567 

Podlaskie a 12224 496 745 1838 9145 

 b 10855 480 715 2169 7491 

Pomorskie a 87609 2340 5704 21658 57907 

 b 93193 2240 5946 21197 63810 

Śląskie a 219884 3721 11511 34712 169940 

 b 224687 3679 10807 34802 175399 

Świętokrzyskie a 26333 217 600 3210 22306 

 b 26066 187 656 3618 21605 

Warmińsko-Mazurskie a 15829 374 905 3462 11088 

 b 16026 326 1004 3528 11168 

Wielkopolskie a 319370 3325 10820 40899 264326 

 b 334927 3090 10878 42068 278891 

Zachodniopomorskie a 70914 2096 5158 17595 46065 

 b 70470 2030 4991 18737 44712 

Pracujący według sekcji PKD 

Najwięcej osób pracowało w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym 
– 84,3% ogólnej liczby pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym.  

W 218 podmiotach z kapitałem zagranicznym, działających w 21 działach przetwórstwa przemy-
słowego, ponad jedna piąta pracujących zajmowała się produkcją pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, 9,0% – produkcją wyrobów z metali, 6,5% – produkcją maszyn i urządzeń, 
a 3,9% produkcją artykułów spożywczych. 

W podmiocie z kapitałem zagranicznym według stanu na koniec 2019 r. przeciętna liczba pra-
cujących wyniosła 78 osób; w podmiocie dużym – 693 osoby, w średnim – 121 osób, małym 
– 9 osób, w tym w mikro – 3 osoby. 

W jednostkach przetwórstwa prze-
mysłowego pracowało 36,4 tys. 
osób (o 2,4% mniej niż w poprzed-
nim roku) 

 



 

 

5 

  

Kapitał podmiotów z kapitałem zagranicznym 

Według stanu w końcu 2019 r., kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicz-
nego, w województwie lubuskim, wyniósł 1775,3 mln zł i w porównaniu z poprzednim rokiem 
zmniejszył się o 4,6% (w Polsce odnotowano wzrost o 7,4%). W skali całego kraju kapitał pod-
stawowy podmiotów w województwie lubuskim stanowił 0,8%. Wielkość ta lokowała woje-
wództwo lubuskie na 14. miejscu, przed województwami: warmińsko-mazurskim i podlaskim. 
Wykres 2. Struktura podmiotów i zaangażowanego w nich kapitału zagranicznego według sekcji  

PKD w województwie lubuskim w 2019 r.  
Stan w dniu 31 grudnia 

  
 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2018 

b – 2019 

Liczba  
podmiotów 

Kapitał podstawowy 

ogółem krajowy zagraniczny rozproszony 

w mln zł 

OGÓŁEM a 614 1861,3 39,1 1821,1 1,2 

 b 551 1775,3 45,7 1706,3 23,2 

w tym:       

Spółki z o. o. a 583 1798,8 31,2 1767,6 0,0 

 b 518 1655,9 42,4 1613,6 0,0 

Spółki komandytowe a 17 10,3 0,1 10,1 0,0 

 b 20 11,2 0,2 11,0 0,0 

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 2019 r. w lubuskich przedsiębiorstwach kapitał zagraniczny stanowił 
w strukturze kapitału podstawowego – 96,1%, krajowy – 2,6%, a rozproszony – 1,3%. W kraju 
udziały te kształtowały się na poziomie, odpowiednio: 93,7%, 4,4% i 1,9%. 
Wartość kapitału zagranicznego wyniosła 1706,3 mln zł wykazując spadek w stosunku do roku 
poprzedniego o 6,3 %. 

Kapitał według sekcji PKD 

W 2019 r. największa część (78,6%) kapitału zagranicznego w województwie lubuskim była za-
angażowana w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Kapitał zagra-
niczny, jakim dysponowały podmioty gospodarcze prowadzące działalność profesjonalną, na-
ukową i techniczną stanowił 4,7% łącznej wartości tego kapitału, handlową; naprawę pojaz-
dów samochodowych 4,2%, a kapitał zagraniczny zaangażowany w transport i gospodarkę 
magazynową – 2,7%. W kraju najwyższy odsetek kapitału zagranicznego (36,8%) odnotowano 
w podmiotach prowadzących działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego, w podmio-
tach prowadzących działalność z zakresu handlu; naprawy pojazdów samochodowych stano-
wił 18,9% łącznej wartości tego kapitału, a w działalności związanej z informacją i komunika-
cją – 8,1%. 

Kapitał (fundusz) podstawowy  
stanowił 0,8% kapitału krajowego  
i wynosił 1,9 mld zł 
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Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia udziałowca 

Według stanu w końcu 2019 r., kapitał zagraniczny zaangażowany w podmiotach województwa 
lubuskiego pochodził z 38 krajów, w tym przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej (69,0% 
całkowitej wartości kapitału zagranicznego). Najwięcej kapitału ulokowali w województwie 
lubuskim inwestorzy z Niemiec. Z tego kraju pochodziło 342 udziałowców (44,6% ogółu), 
a wartość wniesionego przez nich kapitału (zaangażowanego w 312 lubuskich podmiotach) 
wyniosła 322,6 mln zł (o 7,2% więcej niż w 2018 r.). Stanowiło to 18,9% kapitału zagranicznego 
ulokowanego w województwie lubuskim (w skali kraju udział kapitału niemieckiego wynosił 
15,6%). Drugim, co do wielkości zaangażowanego kapitału, krajem inwestującym w regionie 
były Włochy. W 2019 r. w 36 lubuskich jednostkach inwestorzy z tego kraju ulokowali kapitał 
o łącznej wartości 165,8 mln zł (o 19,8% mniej niż przed rokiem). Kapitał włoski stanowił 9,7% 
kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie lubuskim (w kraju jego udział wy-
niósł 2,4%). Stosunkowo duży udział w strukturze kapitału zagranicznego w województwie lu-
buskim miał również kapitał pochodzący z Luksemburga (112,8 mln zł, tj. 6,6% kapitału zagra-
nicznego zaangażowanego w województwie), a także z Francji 108,5 mln zł, tj. 6,4%), z Holandii 
(105,6 mln zł, tj.  6,2%) i Szwajcarii (99,3 mln zł, tj. 5,8%). W Polsce kapitał pochodzący z tych 
krajów stanowił odpowiednio: Luksemburg – 9,8%, Francja – 12,1%, Holandia – 22,7% i Szwaj-
caria – 2,2%. 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2018 
b – 2019 

Liczba podmio-
tów z kapitałem 

danego kraju 

Liczba  
udziałowcówa 

Kapitał zagraniczny udziałowców 

w mln zł w % ogółem 

OGÓŁEM a 614 856 1821,1 100,0 

 b 551 767 1706,3 100,0 

W tym kraje: Unii Europejskiejb a 622 696 1332,8 73,2 

 b 583 645 1177,4 69,0 

OECDb a 640 712 1541,9 84,7 

 b 611 673 1441,6 84,5 

W tym z ogółem:      

Niemcy a 350 391 301,0 16,5 

 b 312 342 322,6 18,9 

Włochy a 34 42 206,7 11,4 

 b 36 44 165,8 9,7 

Luksemburg a 5 5 104,3 5,7 

 b 6 6 112,8 6,6 

Francja a 23 24 111,8 6,1 

 b 20 21 108,5 6,4 

Holandia a 92 100 109,5 6,0 

 b 91 99 105,6 6,2 

Szwajcaria a 20 20 98,5 5,4 

 b 21 21 99,3 5,8 

Belgia a 31 35 141,6 7,8 

 b 32 37 44,8 2,6 

Cypr a 17 17 93,0 5,1 

 b 8 8 39,6 2,3 

Ukraina a 68 86 0,7 0,0 

 b 35 43 0,2 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. 
  

Najwięcej udziałowców pochodziło 
z Niemiec i to oni wnieśli najwięk-
szy kapitał do lubuskich spółek  
zagranicznych – ponad 320 mln zł 
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Wykres 3. Struktura kapitału zagranicznego według kraju pochodzenia udziałów w województwie lubuskim 
Stan w dniu 31 grudnia 

 

 

 

 

 

Podstawowe wyniki finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym 

W 2019 r. podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały przychody z całokształtu dzia-
łalności w wysokości 28595,4 mln zł, tj. o 8,6% wyższe niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży 
wyrobów i usług na eksport stanowiły 64,5% tej kwoty. Koszty uzyskania przychodów z cało-
kształtu działalności wyniosły 27058,7 mln zł i w porównaniu z poprzednim rokiem obniżyły się 
o 0,6%.  
Wśród mikro-przedsiębiorstw koszty obniżyły się o 32,3%, a dla pozostałych podmiotów wzrosły 
o 0,6%.  
W kraju zanotowano wzrost odpowiednio: przychodów o 5,7% i kosztów o 5,3%. 

Tablica 5. Podstawowe kategorie finansowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2019 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Polska Województwo lubuskie 

ogółem Polska = 100 

Przychody z całokształtu działalności w mln zł 1745834,2 28595,4 1,6 

w tym przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport 498755,4 18431,7 3,7 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w mln zł 1663536,9 27058,7 1,6 

Wynik finansowy brutto w mln zł 82297,3 1536,7 1,9 

Wynik finansowy netto w mln zł 65115,8 1328,6 2,0 

Liczba jednostek wykazujących zysk brutto 14518 364 2,5 

Liczba jednostek wykazujących zysk netto 14408 363 2,5 

W 2019 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 12. pozycji wśród województw. 

W 2019 r. zysk brutto wykazały 364 jednostki, tj. 66,1% ogółu podmiotów z udziałem kapitału za-
granicznego (w kraju 57,5%). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba wykazujących zysk brutto 
jednostek zmniejszyła się w województwie lubuskim o 14, tj. o 3,7%. Województwo lubuskie zajmo-
wało 10. lokatę w kraju, zarówno pod względem liczby jednostek wykazujących zysk brutto jak 
i netto.  

W 2019 r. podmioty z udziałem kapitału zagranicznego województwa lubuskiego wypracowały 
dodatni wynik finansowy w ujęciu zarówno brutto jak i netto. Wynik finansowy brutto wyniósł 
1536,7 mln zł i był o 34,6% wyższy niż w 2018 r. Wynik finansowy netto w ciągu roku zwiększył 
się o 27,1% i ukształtował na poziomie 1328,6 mln zł. W skali kraju odnotowano również 
wzrost zarówno wyniku brutto jak i netto, odpowiednio o: 13,3% i 13,5%.  
Krajowe jednostki mikro zanotowały dodatni wynik finansowy; także w województwie lubu-
skim wynik finansowy brutto jak i netto tych jednostek był dodatni.  

Wskaźnik rentowności obrotu brutto podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w woje-
wództwie lubuskim ukształtował się w 2019 r. na poziomie 5,4% (wobec 4,0% w roku poprzed-
nim) i był wyższy od analogicznego wskaźnika w kraju wynoszącego 4,7%.  

Odnotowano ponad ośmioprocen-
towy wzrost przychodów z  cało-
kształtu działalności i blisko jedno-
procentowe obniżenie  kosztów ich 
uzyskania  

Wynik finansowy brutto wzrósł  
o 34,6% a netto o 27,1% 

0

15

30

45

Podstawowy kapitał zagraniczny danego kraju
w % ogólem
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W 2019 r. na każdy 1 mln zł przychodów z całokształtu działalności podmiotów gospodarczych 
z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim przypadało 53,7 tys. zł zysku brutto (do-
datniego wyniku finansowego brutto), rok wcześniej było to 40,3 tys. zł. 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym w relacji do przychodów (wskaźnik poziomu kosztów), ukształtowały się w 2019 r. na po-
ziomie 94,6% (w 2018 r. – 96,0%) i były niższe od przeciętnego poziomu w kraju wynoszącego 
95,3% (w 2018 r. wskaźnik ten dla Polski wyniósł 95,6%). Wartość wskaźnika poziomu kosztów 
mikro-przedsiębiorstw wyniosła 94,1%, tj. o 0,5 p. proc. mniej niż w przypadku podmiotów 
większych, tj. o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 

Wydatki na aktywa trwałe i nowe środki trwałe 

W 2019 r. w województwie lubuskim 308 podmiotów z kapitałem zagranicznym poniosło wy-
datki na pozyskanie aktywów trwałych (2,6% podmiotów w kraju). Na 100 lubuskich podmio-
tów z kapitałem zagranicznym przypadało 56 (50 w 2018 r.), które wydatkowały środki na in-
westycje. Kwota 1222,2 mln zł wydatkowana w 2019 r. przez jednostki z kapitałem zagranicz-
nym w województwie lubuskim stanowiła 1,3% wydatków inwestycyjnych w kraju i ulokowała 
województwo lubuskie na 12. miejscu wśród pozostałych województw. 

W porównaniu z 2018 r. wartość inwestycji w województwie wzrosła o 2,8%, przy średnim 
wzroście w kraju o 5,4%.  

Na nowe środki trwałe przeznaczono 1057,3 mln zł, czyli 86,5% ogółu nakładów na aktywa 
trwałe (o 0,3 p. proc. więcej niż średnio w kraju).  

Relacja nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe do rzeczowych aktywów trwałych 
wyniosła w 2019 r. 14,4% i w porównaniu z rokiem poprzednim była niższa o 0,6 p. proc. 

Tablica 6. Nakłady inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych według województw  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2018 

b – 2019 Liczba podmiotów 

Nakłady inwestycyjne 

ogółem 
w tym na nowe 
środki trwałe 

w mln zł 

POLSKA a 11944 92814,1 75857,2 

 b 11734 97808,8 84290,0 

Dolnośląskie a 1143 8320,0 7601,3 

 b 1104 16133,9 15267,8 

Kujawsko-Pomorskie a 311 1255,4 1122,1 

 b 301 1334,1 1057,9 

Lubelskie a 199 648,7 541,6 

 b 205 767,4 586,1 

Lubuskie a 304 1189,1 1111,3 

 b 308 1222,2 1057,3 

Łódzkie a 553 3957,1 3693,1 

 b 521 3826,6 3596,0 

Małopolskie a 814 3700,8 3152,1 

 b 857 4463,1 3834,5 

Mazowieckie a 4281 40320,3 29117,5 

 b 4077 35881,1 28516,2 

Opolskie a 214 1160,8 835,4 

 b 239 1291,3 1157,3 

Podkarpackie a 271 2614,6 2343,0 

 b 266 2697,8 2501,2 

 

Wydatki na inwestycje wzrosły 
o 2,8% 
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Tablica 6. Nakłady inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych według województw (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2018 

b – 2019 Liczba podmiotów 

Nakłady inwestycyjne 

ogółem 
w tym na nowe 
środki trwałe 

w mln zł 

Podlaskie a 87 637,9 596,5 

 b 78 419,9 368,8 

Pomorskie a 661 2711,1 2383,0 

 b 676 3013,4 2664,4 

Śląskie a 1162 8844,4 8071,8 

 b 1154 9491,3 8614,0 

Świętokrzyskie a 91 1008,9 714,1 

 b 91 688,2 610,1 

Warmińsko-Mazurskie a 104 1557,8 1471,1 

 b 109 1114,9 1094,6 

Wielkopolskie a 1192 12411,8 10791,8 

 b 1191 13313,1 11433,0 

Zachodniopomorskie a 556 2475,4 2311,5 

 b 557 2150,4 1930,8 

Działalność eksportowa i importowa2 

W 2019 r. działalność eksportową w województwie lubuskim prowadziło 301 podmiotów 
z udziałem kapitału zagranicznego. Wartość zrealizowanego eksportu wyrobów, usług, towa-
rów i materiałów wyniosła 19219,0 mln zł, co w skali kraju stanowiło 3,3% i lokowało woje-
wództwo lubuskie na 10. miejscu wśród pozostałych województw. Podmioty z województwa 
lubuskiego eksportowały głównie wyroby (76,7% całego eksportu). Udział w eksporcie usług 
kształtował się na poziomie 19,5%, a towarów i materiałów na poziomie 3,8% (w kraju wielko-
ści te wyniosły, odpowiednio: 67,4%, 20,1% i 12,5%). 

Wykres 4. Podmioty osiągające przychody ze sprzedaży na eksport i dokonujące zakupów  
z importu według klas wielkości w 2019 r.  

 

Spośród ogółu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie lubuskim, obję-
tych badaniem w 2019 r., co drugi podmiot dokonywał zakupów z importu, m.in. surowców i ma-
teriałów na cele produkcyjne (79,5% importu ogółem) oraz towarów do dalszej odsprzedaży 
(10,3%). Łączna wartość importu wyniosła 12265,0 mln zł, co stanowiło 2,2% wartości krajowej.  

                                                           

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

Niemal 80% eksportu stanowiły  
wyroby 

Surowce i materiały na cele produk-
cyjne stanowiły blisko 80% importu 
ogółem 
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Wykres 5. Struktura przychodów ze sprzedaży na eksport oraz zakupów z importu w 2019 r.  

 
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w województwie lubuskim eksportowały więcej 
niż importowały, stąd dodatnie saldo handlu zagranicznego. W 2019 r. przewaga eksportu nad 
importem w województwie lubuskim wyniosła 6954,0 mln zł, przy dodatnim saldzie także 
w Polsce wynoszącym 22925,2 mln zł. 

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

 

 

 

 

LPp - liczba podmiotów (stan w dniu 31 grudnia) 

LPr - liczba pracujących (stan w dniu 31 grudnia) 

KP - kapitał podstawowy (stan w dniu 31 grudnia) 

KZ - kapitał zagraniczny (stan w dniu 31 grudnia) 

PC - przychody z całokształtu działalności 

KC - koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 

WB - wynik finansowy brutto 

WN - wynik finansowy netto 

JB - liczba jednostek wykazujących zysk brutto 

JN - liczba jednostek wykazujących zysk netto 

NI - nakłady inwestycyjne na nowe środki trwałe 

Na 10 tys. ludności: 

Saldo w  sferze działalności ekspor-
towo-importowej postało dodatnie 
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Obsługa mediów:  

tel.: (+48 68) 322 31 12 

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl 

 zielonagora.stat.gov.pl 

 @ZielonaGoraSTAT 

 @UStatZielonaGora 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: dane GUS”, 
a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny prosimy o za-
mieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
Dyrektor Roman Fedak 
Tel: 68 322 31 12 
 

Rozpowszechnianie: 
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych 
Tel: 68 322 31 28 

 

Powiązane opracowania 

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2019 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych (BDL) 

Bank Danych Makroekonomicznych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) 

System Monitorowania Rozwoju STRATEG 

Portal Geostatystyczny 

Przedsiębiorstwa niefinansowe (Obszary tematyczne: Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe) 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Kapitał podstawowy 

Kapitał zagraniczny 

Kapitał rozproszony 

Przychody z całokształtu działalności 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 

Zysk brutto 

Zysk netto 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto 

Wskaźnik poziomu kosztów 

Środki trwałe 

Aktywa trwałe 

Eksport towarów 

Eksport towarów i usług 

Import towarów 
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