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1.1. Firmy prowadzące działalność eksportową w liczbach 
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 Liczba eksporterów zatrudniających co najmniej 50 osób wyniosła w 2015 roku 

8.845 firm – wynika z danych GUS. 

 2.914 z nich osiągało więcej niż połowę przychodu z eksportu. 

 Najwięcej, bo 5.902 przedsiębiorstw, prowadziło działalność w branży 

przetwórstwo przemysłowe, natomiast 2.280 z nich uzyskało więcej niż połowę 

przychodu ze sprzedaży towarów i usług za granicę.  

 1.358 eksporterów zatrudniających co najmniej 50 osób prowadziło działalność w 

branży handlowej. Tutaj jednak udział eksportu w wynikach finansowych firm był 

znacznie niższy. Jedynie 98 z nich uzyskało więcej niż połowę obrotu ze sprzedaży 

za granicę. 

 Na trzecim miejscu pod względem liczby eksporterów uplasowała się branża 

”transport i gospodarka magazynowa”. W tym sektorze działało 418 takich firm, z 

czego 161 uzyskiwało ponad 50 proc. swoich obrotów z handlu zagranicznego.    

 Na kolejnych miejscach pod względem liczby firm mających zagranicznych 

odbiorców znalazły się branże: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

(308 firm), informacja i komunikacja (257), budowlana (223),  administracja i 

działalność wspierająca (146).  



 

 

1.2. Dla większości eksporterów, sprzedaż za granicę to tylko niewielka 

część ich działalności 
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 Wśród eksporterów, najwięcej firm, bo prawie 40 proc. deklaruje, że sprzedaż za 

granicę generowała nie więcej niż 10 proc. ich rocznego przychodu w 2015 roku. 

 Około 15 proc. eksporterów to firmy, które zanotowały udział sprzedaży poza 

Polskę na poziomie 10,1-25,0 proc. przychodu. 

 Kolejne 15,5 proc. to podmioty, w których eksport wygenerował 25,1-50 proc. 

rocznego obrotu. 

W pozostałych firmach, których jest w sumie 30,2 proc., eksport stanowił więcej niż 

połowę obrotu.  

Udział eksportu w przychodzie przedsiębiorstw w 2015 roku 
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1.3. Im większe przedsiębiorstwo, tym większy udział eksportu w wartości 

sprzedaży 
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Udział eksportu w wartości sprzedaży przedsiębiorstw w zależności od zatrudnienia  

 Jak podaje GUS, w małych firmach (zatrudniających 10-49 osób), eksport 

generuje około 25 proc. wartości sprzedaży.  

 Nieco więcej, bo 27,1 proc. całkowitej sprzedaży uzyskują z handlu zagranicznego 

firmy średnie (zatrudniające od 50 do 249 osób). 

 Duże przedsiębiorstwa, w których liczba pracowników wynosi conajmniej 250 

osób średnio osiągają z eksportu 34,9 proc. obrotów ze sprzedaży wszystkich 

towarów i usług. 



 

 

1.4. Eksport jest bardziej opłacalny dla mniejszych przedsiębiorstw 
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 Jak podaje GUS, w 2015 roku najwięcej przychodów z eksportu uzyskały 

największe firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Było to w sumie 452,9 mld 

PLN. 

 Co ciekawe, eksport jest bardziej opłacalny dla firm małych i średnich niż dużych. 

Wskaźnik rentowności obrotu, który pokazuje relację zysku do przychodu jest 

wyższy  w firmach małych i średnich o 1 punkt procentowy niż w firmach dużych. 

Wskaźnik rentowności sprzedaży jest również osiąga wyższą wartość w firmach 

małych i średnich niż w dużych.  

Wartość przychodu i wybrane wskaźniki rentowności  u eksporterów  

 

 

Zatrudnienie 

Przychody ze 

sprzedaży na 

eksport ogółem 

(mln PLN)  

 

Wskaźnik 

rentowności ze 

sprzedaży 

(%) 

Wskaźnik 

rentowności obrotu 

netto  

(%) 

10-49 osób 48 036,1 5,1 4,3 

50-249 osób 125 866,7 4,9 4,3 

250 osób i więcej 452 867,6 4,6 3,3 

Ogółem  626 770,4 4,7 3,6 



 

  

 

 

 

1.5.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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