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1.1.  Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku
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Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10

osób wyniosła w 2015 roku 50.888 firm. Osiągnęły one przychody z całej

działalności w kwocie 3 018,0 mld PLN.

Wśród tych firm 34,2 proc. (17.390) to przedsiębiorstwa, które eksportują swoje

towary i usługi. To nieznaczny wzrost w porównaniu do 2014 roku, kiedy udział

eksporterów w ogólnej liczbie firm zatrudniających co najmniej 10 osób wyniósł 33,9

proc.

W strukturze badanych przedsiębiorstw dominują podmioty małe, zatrudniające

10-49 osób. Jest ich 66,2 proc. (33.687). Firmy średnie stanowią 27,4 proc. (13.943)

ogółu, natomiast przedsiębiorstw dużych, w których pracuje co najmniej 250 osób,

jest w tej grupie 6,4 proc. (3.256).

W wszystkich tych przedsiębiorstwach zatrudnionych jest 5.07 mln osób. Z tej

liczby, ponad połowa pracowników (54,7 proc.) zatrudnionych jest w podmiotach

dużych, 29,6 proc. w firmach średnich, natomiast w małych przedsiębiorstwa - 15,7

proc.



1.2. W 2015 roku w małych przedsiębiorstwach przychody rosły bardziej 

dynamicznie niż koszty
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Zmiany w wynikach finansowych przedsiębiorstw w 2015 roku w relacji do 2014 roku w proc.

Jak podaje GUS, w badanych grupach przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości,

w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku wzrosły przychody i koszty prowadzenia

działalności.

Największe zmiany zanotowano w grupie podmiotów małych, zatrudniających 10-

49 osób. W 2015 licząc rok do roku przychody rosły bardziej dynamicznie niż koszty

(o 0,5 pkt. proc). Wzrost przychodów był na poziomie 4,2 proc., a koszty uzyskania

przychodów zwiększyły się o 3,7 proc.

W grupie przedsiębiorstw średnich i dużych zmiany były mniejsze i osylowały

między 3,1-3,3 proc. Natomiast dynamika przychodów i kosztów była identyczna.
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1.3. Zdecydowana większość firm wykazuje zysk netto
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Odsetek firm, które odnotowały zysk netto 

Według danych GUS, w 2015 roku 81,0 proc. firm (zatrudniajacych powyżej 10

osób) odnotowało zysk netto.

Najwyższy odsetek tych podmiotów – 82,8 proc. – był w grupie przedsiębiorstw

średnich, zatrudniających 50-249 osób.

Rok 2015 z zyskiem zakończyło 80,1 proc. podmiotów małych i 82,3 proc.

przedsiębiorstw dużych.

Dla porównania, w 2013 roku zysk netto wykazało 79,6 proc. przedsiębiorstw, a w

2014 było to nieco więcej, bo 81,3 proc. podmiotów.



1.3. Niemal wszystkie duże przedsiębiorstwa inwestowały w 2015 roku
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Odsetek firm, które poniosły nakłady inwestycyjne

Jak podaje GUS, 69,6 proc. firm zainwestowało w 2015 roku.

Udział firm ponoszących nakłady inwestycyjne był najwyższy wśród dużych

przedsiębiorstw, gdzie wyniósł 94,2 proc., w średnich 85,2 proc., a wśród małych

60,8 proc.

Dwie branże, które najczęściej inwestują, niezależnie od wielkości

przedsiębiorstw, to przemysł oraz handel i naprawa samochodów.

Wśród dużych firm, inwestorzy z branży przemysł to prawie 55 proc. wszystkich

inwestujących, a w przedsiębiorstwach średnich to niemal połowa (48,0 proc.).



1.4. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wzrosły o niemal 12 proc. 

w porównaniu do 2014 roku
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Wartość nakładów inwestycyjnych

Jak podaje GUS, w 2015 roku badane przedsiębiorstwa wydały na inwestycje

niemal 150 mld PLN (149,7 mld), czyli 11,7 proc. więcej niż w 2014 roku (w cenach

stałych). Najwyższą kwotę inwestycji odnotowano w przedsiębiorstwach dużych. W

sumie zainwestowały one 104,2 mld złotych. Firmy średnie poniosły nakłady w

kwocie 32,3 mld złotych, natomiast małe - 13,2 mld złotych.

We wszystkich grupach podmiotów nastąpił w porównaniu z 2014 rokiem wzrost

wartości inwestycji. Największą zmianę, na poziomie 13,7 proc., zanotowano w

przedsiębiorstwach średnich (zatrudniających 50-249 osób). W przedsiębiorstwach

dużych i małych było to odpowiednio - 11,3 i 10,2 proc.

Najbardziej zwiększyły się wydatki na środki transportu (o 19,7 proc.), maszyny

urządzenia techniczne i narzędzia (11,3 proc.) oraz budynki i budowle (9,7 proc.).

13,2

32,3

104,2

0

20

40

60

80

100

120

10-49 osób 50-249 osób 250 osób i więcej



1.5. Najwyższą rentowność obrotu wykazuje grupa małych przedsiębiorstw
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Wskaźniki rentowności i płynności

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia liczony dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł

w 2015 roku 39,3 proc. Najwyższą wartość wskaźnika wypłacalności gotówkowej

uzyskują przedsiębiorstwa małe, zatrudniające mniej niż 50 osób. W grupie

przedsiębiorstw średnich i dużych wynosi on poniżej 40 proc.

Najwyższą rentowność obrotu netto uzyskują przedsiębiorstwa małe, gdzie

wartość wskaźnika w 2015 roku wyniosła 4,4 proc. Ta grupa jako jedyna odnotowała

wzrost rentowności obrotu w porównaniu z 2014 rokiem.
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1.6. Najwyższe wartości wskaźników finansowych notuje branża nowych

technologii
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Najwyższy wskaźnik rentowności ze sprzedaży w 2015 roku odnotowały branże

informacja i komunikacja oraz branże usługowe – zakwaterowanie i gastronomia oraz

obsługa rynku nieruchomości.

Najbardziej rentowny obrót notują przedsiębiorstwa w sektorach zakwaterowanie

i gastronomia oraz budownictwo.

Wskaźniki ekonomiczne w największych branżach  

Branża/działalności 
Rentowność ze sprzedaży  

(%)

Rentowność obrotu netto  

(%)

Informacja i komunikacja 10,1 6,2

Zakwaterowanie i gastronomia 7,7 6,7

Obsługa rynku nieruchomości 6,4 6,6

Działalność profesjonalna i techniczna 6,0 6,4

Przetwórstwo przemysłowe 5,8 4,8

Budownictwo 5,1 6,7

Transport i gospodarka magazynowa 3,9 3,7

Górnictwo i wydobywanie 3,5 -2,8

Handel, naprawa pojazdów samochodowych 2,9 2,2

Administrowanie i działalność wspierająca 2,7 3,5



1.5.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B
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Źródło: GUS „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2015”,

GUS „Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych  za 2014”. 
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