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Wprowadzenie

Zainteresowanie inwestorów zagranicznych Polską jako miejscem lokaty ka-
pitału stale się zwiększa. Znajduje to swoje odzwierciedlenie m.in. w systema-
tycznie rosnącej liczbie przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, jak 
i w zwiększaniu ich roli w gospodarce kraju. Bezpośrednie inwestycje zagranicz-
ne (BIZ) są postrzegane jako ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Należy jed-
nak zaznaczyć, że wielopłaszczyznowe skutki BIZ nie zawsze pozwalają na jed-
noznaczną ocenę wpływu tych inwestycji na wzrost gospodarczy. 

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników i wybranych 
wskaźników finansowych spółek z kapitałem zagranicznym na tle ogółu przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2000-2011. Analiza została przeprowadzona w oparciu 
o wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który systematycznie 
od 1994 roku analizuje działalność gospodarczą podmiotów z kapitałem zagra-
nicznym w Polsce. W celu dokonania porównania podmiotów z kapitałem zagra-
nicznym z ogółem przedsiębiorstw w Polsce zawężono obszar analizy do podmio-
tów o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W 2011 roku w badaniu wzięło udział 
8465 podmiotów z kapitałem zagranicznym oraz 52 823 ogółu podmiotów gospo-
darczych prowadzących działalność w Polsce1.
1 Badanie przeprowadzono wśród spółek z kapitałem zagranicznym, które złożyły bilans i rachunek 

zysków i strat na koniec grudnia każdego z analizowanych lat. Badaniem nie objęto podmiotów 
prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyj-
nych i emerytalnych, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, szkół wyższych, indywidualnych 
gospodarstw rolnych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kul-



324 Małgorzata Szałucka, aneta Szóstek 

Panuje powszechne przekonanie o wysokiej konkurencyjności przedsię-
biorstw z kapitałem zagranicznym. Zgodnie z podstawami teoretycznymi leżą-
cymi u podstaw BIZ wraz z utworzeniem filii zagranicznej następuje nie tylko 
przepływ środków finansowych, ale przede wszystkim przekazanie całego pa-
kietu zasobów kapitałowych, w tym nowych technologii, rozwiązań organizacyj-
nych czy umiejętności menedżerskich. To one mają się składać na przewagę wła-
snościową przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania, której osiągnięcie jest 
warunkiem koniecznym do zaistnienia BIZ. Pomimo wzrostu aktywności inwe-
stycyjnej w postaci BIZ przedsiębiorstw z krajów rozwijających się, nadal głów-
nymi dawcami kapitału są inwestorzy pochodzący z krajów wysoko rozwiniętych. 
Tendencja ta jest szczególnie wyraźna w odniesieniu do napływających BIZ do 
Polski. Pozwala to zakładać, iż powstające w Polsce filie przedsiębiorstw zagra-
nicznych będą cechować się kapitałem trwałym o przeciętnie wyższym poziomie 
technologii i know-how w odniesieniu do kapitału krajowego2. Zakładany wyższy 
poziom technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstw zagranicznych powinien 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w lepszym wykorzystaniu potencjału, wyższym 
poziomie konkurencyjności, a także przełożyć się na wyższą efektywność dzia-
łania. Dokonana poniżej analiza wyników działalności gospodarczej przedsię-
biorstw z udziałem kapitału zagranicznego (ocenie poddano wyniki brutto z dzia-
łalności, wskaźniki rentowności i płynności) wydaje się potwierdzać postawioną 
tezę, aczkolwiek nie we wszystkich poddanych analizie aspektach. Badanie wska-
zuje na zróżnicowanie wyników finansowych spółek z kapitałem zagranicznym 
zarówno w poddanych analizie latach, jak i w stosunku do ogółu podmiotów go-
spodarczych w Polsce.

1. Wyniki finansowe podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego na tle ogółu podmiotów gospodarczych 

Wynik finansowy brutto to podstawowy wskaźnik informujący o rezultacie 
prowadzonej przez podmioty działalności gospodarczej. Poddając analizie tę ka-
tegorię dla podmiotów z kapitałem zagranicznym można zauważyć, że jego war-
tość, pomimo dość znacznych fluktuacji, utrzymuje tendencję wzrostową (rys. 1). 

tury mających osobowość prawną. Zob. GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem 
zagranicznym w roku 2011. Warszawa 2012, s. 7, 24. 

2 W. Karaszewski: Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990- 
-1999. UMK, Toruń 2001, s. 57.
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Wynik finansowy brutto podmiotów z kapitałem zagranicznym osiągnął w 2011 
roku poziom 39,516,9 mld PLN wobec 12,9348 mld PLN w roku 2000. Najniższy 
poziom wyniku finansowego brutto w badanym okresie odnotowano w 2001 roku 
i wyniósł on zaledwie 4,9363 mld PLN. Był on ponad 11-krotnie mniejszy od naj-
lepszego wyniku uzyskanego w 2007 roku, kiedy to przedsiębiorstwa z kapitałem 
zagranicznym wygenerowały zysk na poziomie 56,4762 mld PLN. Podobna sytu-
acja miała miejsce w przypadku ogółu przedsiębiorstw. Długoterminowa tenden-
cja wzrostowa utrzymywała się z pewnymi wahaniami. Wynik finansowy brutto 
ogółu przedsiębiorstw w 2011 roku wyniósł 137,1207 mld PLN i był to jego naj-
wyższy poziom w poddanym analizie przedziale czasowym. Był on prawie 20-
krotnie wyższy niż w najgorszym roku 2002, kiedy to zysk brutto osiągnął po-
ziom zaledwie 6,9733 mld PLN. 

Interesujące jest, iż w 2011 roku wynik finansowy wszystkich podmiotów 
składających bilans wzrósł o 2,7% w stosunku do roku 2010. Natomiast spół-
ki z kapitałem zagranicznym zanotowały znaczący spadek wyniku brutto, bo aż 
o 28,3%. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, że podmioty z ka-
pitałem zagranicznym wypracowały mniejszy przyrost wartości przychodów ogó-
łem niż wszystkie podmioty składające bilans (12,03% versus 13,09%) przy jed-
noczesnym znacząco większym przyroście wartości wskaźnika poziomu kosztów 
ogółem3. Wskaźnik poziomu kosztów dla podmiotów z kapitałem zagranicznym 
zwiększył się z poziomu 94,7% w 2010 roku do 96,6% w 2011 roku. Przyrost 
wskaźnika poziomu kosztów był czterokrotnie wyższy niż w przypadku ogó-
łu podmiotów (2 punkty procentowe versus 0,5 punktu procentowego). Wzrost 
wskaźnika poziomu kosztów dla podmiotów z kapitałem zagranicznym mógł być 
rezultatem pogłębiającego się ich drenażu finansowego przez przedsiębiorstwa 
macierzyste w związku z drugą falą kryzysu finansowego i gospodarczego, któ-
ry szczególnie boleśnie dotknął kilka krajów europejskich i istotnie zagroził stre-
fie euro4.

3 Wskaźnik poziomu kosztów to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności 
do przychodów z całokształtu działalności.

4 90,3% kapitału zagranicznego ulokowanego w 2011 roku w Polsce pochodziło z krajów UE. 
Kapitał o największej wartości ulokowały: Holandia, Niemcy, Francja i Luksemburg. Zob. GUS: 
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w roku 2011. Warszawa 2012, 
s. 52, 53.
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Rys. 1. Całkowity oraz średni wynik finansowy brutto spółek z udziałem kapitału zagranicznego na 
tle wszystkich podmiotów składających bilans w Polsce (w mln PLN)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagra-
nicznego w 2000 roku. Warszawa 2001, s. 62; 2002, s. 62; 2003, s. 62; 2004, s. 68; 2005, s. 45; 2006, 
s. 61; 2007, s. 53; 2008, s. 55; 2009, s. 55; 2010, s. 85; 2011, s. 85, 2012, s. 73.

Obserwowane zmiany z perspektywy średniej wartości wyniku finansowe-
go brutto na przedsiębiorstwo wskazują również na utrzymywanie się wzrosto-
wej tendencji, przy czym nie jest ona pozbawiona okresowych wahań skorelo-
wanych ze zmianą koniunktury w Polsce i na świecie (rys. 1). Zdecydowanie 
wyższą wrażliwością, i co za tym idzie zmiennością wartości w badanym okresie 
cechowały się przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Co ważne, one rów-
nież uzyskiwały wyższe poziomy średniej wartości wyniku finansowego brutto 



327Wyniki finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2000-2011…

aniżeli ogół przedsiębiorstw. Największa różnica pomiędzy analizowanymi war-
tościami średnimi miała miejsce w 2007 roku, kiedy to średni wynik finansowy 
brutto przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym wyniósł 7,42 mln PLN (był to 
zarazem najwyższy średni wynik finansowy brutto w latach 2000-2011) wobec 
2,82 mln PLN w grupie ogółu podmiotów w Polsce. Natomiast najwyższa dyna-
mika wzrostu średniej wartości wyniku finansowego brutto wśród spółek z kapi-
tałem zagranicznym zaobserwowana została w roku 2004, kiedy to średni zysk 
brutto wzrósł o blisko 160% (w przypadku ogółu podmiotów był to rok 2003 z dy-
namiką wzrostu na poziomie 460%). Z kolei spadek średniego zysku brutto na 
przedsiębiorstwo występował w latach 2001, 2005, 2008 oraz 2011, przy czym 
największy odnotowany został w roku 2001, kiedy to średni wynik finansowy 
brutto obniżył się o ponad 60%, jednakże w tym przypadku należy mieć na uwa-
dze niską bazę wyjściową zmiennej.

2. rentowność działalności podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego na tle ogółu podmiotów gospodarczych

Ważną grupą wskaźników pozwalających na syntetyczną ocenę działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa są wskaźniki rentowności. Ich istotą jest ukazanie 
wyniku finansowego w wielkościach względnych poprzez relację jego kwoty bez-
względnej do obrotu lub zaangażowanych zasobów5. Dla oceny wyników działal-
ności prowadzonej przez podmioty z kapitałem zagranicznym na tle wszystkich 
podmiotów sporządzających bilans został wykorzystany wskaźnik rentowności 
obrotu brutto, informujący, jak osiągnięte przychody przekładały się na zysk brut-
to, oraz wskaźnik rentowności kapitału własnego, oceniający efektywność zaan-
gażowanego kapitału. 

Poziom wskaźnika rentowności obrotu brutto6 badanych grup przedsię-
biorstw w analizowanym okresie wahał się w granicach 0,6-7,0% (rys. 2). Naj-
niższe wyniki przypadły na okres spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 
2001-2002. W 2001 roku wskaźnik osiągnął wartość 0,6% w przypadku ogółu 
przedsiębiorstw i 1,2% w przypadku przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. 
W kolejnych dwóch latach wartość wskaźnika rosła, osiągając w 2004 roku naj-
wyższą wartość w poddanym analizie okresie w odniesieniu do podmiotów z kapi-

5 L. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Wyd. 5. PWE, Warszawa 2007, s. 103.
6 Wskaźnik rentowności obrotu brutto mierzony jako relacja wyniku finansowego brutto do przy-

chodów z całokształtu działalności.
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tałem zagranicznym (7,0%). Był to okres dobrej koniunktury gospodarczej, zwią-
zany z planowaną akcesją Polski w struktury UE, a także ze sprzyjającą sytuacją 
w gospodarce światowej. W roku 2005 odnotowano spadek wartości wskaźnika, 
który okazał się znacznie bardziej dotkliwy dla przedsiębiorstw z kapitałem za-
granicznym (spadek o 1,8 punktu procentowego wobec 0,9 punktu procentowego 
dla ogółu zbiorowości). Następne dwa lata to czas dynamicznego wzrostu gospo-
darczego Polski, jak i całej gospodarki światowej, który znalazł swoje odzwier-
ciedlenie w wynikach finansowych obu grup podmiotów. W 2007 roku wskaźnik 
rentowności obrotu brutto wyniósł 6,6% w przypadku spółek z kapitałem zagra-
nicznym wobec 6,1% dla całej zbiorowości przedsiębiorstw. Kolejny rok przyniósł 
silny spadek relacji w stosunku do roku poprzedniego do poziomu 3,9% w przy-
padku przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym (zmiana o 2,7 punktu procento-
wego) i 4,1% dla ogółu spółek (zmiana o 2 punkty procentowe). Słaby wynik był 
skutkiem przede wszystkim światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. 
Spowolnienie koniunktury gospodarczej w Polsce nie było aż tak wyraźne i moż-
na domniemywać, iż miało w tym przypadku mniejszy wpływ na wyniki przedsię-
biorstw. Potwierdzają to wyniki osiągnięte przez badane zbiorowości. Znacznie 
silniejszy spadek wskaźnika odnotowano w przypadku przedsiębiorstw z kapita-
łem zagranicznym, które naturalnie w większym stopniu są współzależne od mię-
dzynarodowych rynków, co powiązane jest z ich większą intensywnością ekspor-
tu. Warto również zwrócić uwagę, iż jest to pierwszy rok w poddanym analizie 
okresie, kiedy to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym uzyskały gorsze wy-
niki niż ogół podmiotów. Ale wyniki uzyskane w następnym roku, to jest 2009 po-
kazały, że podmioty z kapitałem zagranicznym potrafiły szybciej dokonać zmian 
dostosowujących je do nowych warunków gospodarczych związanych z trwają-
cym kryzysem. Ich wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł do poziomu 5,7% 
wobec 4,9% dla ogółu podmiotów. Natomiast kolejny rok przyniósł odmienny 
kierunek zmian relacji w dwóch badanych grupach. Dla przedsiębiorstw z kapita-
łem zagranicznym rok 2010 okazał się gorszy niż rok poprzedni, ponieważ spółki 
uzyskały rentowność na poziomie 5,3% (spadek o 0,4 punktu procentowego). Na-
tomiast ogół badanych przedsiębiorstw w tym samym okresie odnotował wzrost 
wartości wskaźnika o 0,3% punktu procentowego do poziomu 5,2%. Niekorzyst-
na tendencja spadkowa wskaźnika rentowności brutto dla podmiotów z kapitałem 
zagranicznym utrzymała się, a nawet pogłębiła w 2011 roku, gdyż wskaźnik ten 
uzyskał poziom 3,4%, który był zdecydowanie niższy niż poziom wskaźnika dla 
ogółu przedsiębiorstw (4,8%).
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Rys. 2. Poziom rentowność obrotu brutto spółek z udziałem kapitału zagranicznego na tle wszyst-
kich podmiotów składających bilans w Polsce (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagra-
nicznego w 2000 roku. Warszawa 2001, s. 52-53; 2002, s. 52-53; 2003, s. 52-53; 2004, s. 58-59; 2005, 
s. 54-55; 2006, s. 54-55; 2007, s. 62-63; 2008, s. 64-65; 2009, s. 64-65; 2010, s. 78-79; 2011, s. 78-79; 
2012, s. 86-87.

Ważnym w ocenie efektywności działalności przedsiębiorstw jest wskaźnik 
rentowności kapitału własnego7. W poddanym analizie okresie spółki z kapitałem 
zagranicznym osiągały wyższy poziom rentowności kapitału własnego w porów-
naniu z ogółem przedsiębiorstw w Polsce (rys. 3). Największa różnica w rentow-
ności pomiędzy badanymi grupami wystąpiła w roku 2004, kiedy to przedsiębior-
stwa z kapitałem zagranicznym osiągnęły wartość wskaźnika na poziomie 17,4%, 
natomiast ogół przedsiębiorstw jedynie 12,0%. Rok 2004 był również najlepszym 
rokiem w analizowanym okresie z punktu widzenia rentowności kapitałów wła-
snych dla podmiotów z kapitałem zagranicznym. Z kolei ogół przedsiębiorstw 
najlepszy wynik odnotował w latach 2004 i 2007, kiedy to rentowność kapita-
łów własnych tychże przedsiębiorstw sięgnęła poziomu 12%. Dla przedsiębiorstw 
z kapitałem zagranicznym najmniej korzystnym okresem okazał się rok 2001, kie-
dy to wartość relacji spadła do 0,3%. Oznacza to, iż we wszystkich analizowa-
nych latach rentowność kapitałów własnych dla tej grupy przedsiębiorstw była 
dodatnia. W 2010 roku prezentowanego okresu rentowność kapitałów własnych 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego wyniosła 12,3%, co oznacza 
spadek o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego roku. Była 
7 Wskaźnik rentowności kapitału własnego określany jako relacja wyniku finansowego netto do 

wartości kapitału (funduszu) własnego. 
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ona jednak nadal wyższa niż w przypadku ogółu podmiotów, dla których wskaź-
nik osiągnął poziom 10,3% wobec 9,7% w roku 2009. Natomiast w 2011 roku 
wskaźnik rentowności kapitału własnego dla podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym uzyskał wartość niższą niż dla ogółu podmiotów (8,3% versus 9,7%) po raz 
pierwszy w historii badanego okresu. Trendy zmian wartości wskaźnika pokrywa-
ją się z kierunkami zmian omówionych powyżej wskaźników rentowności.

Rys. 3. Poziom rentowność kapitału własnego spółek z udziałem kapitału zagranicznego na tle 
wszystkich podmiotów składających bilans w Polsce (w %)

Źródło: Ibid. 

3. płynność podmiotów z kapitałem zagranicznym na tle ogółu 
podmiotów

Porównując poziom płynności podmiotów z kapitałem zagranicznym na 
tle podmiotów ogółem, analizie poddano wskaźnik płynności I stopnia8. W po-
czątkowych latach analizowanego okresu poziom płynności finansowej I stopnia 
utrzymywał się na alarmująco niskim poziomie (rys. 4). W roku 2000 spółki z ka-
pitałem zagranicznym średniorocznie były zdolne do natychmiastowego regulo-
wania tylko 16% swoich zobowiązań, podobnie jak podmioty ogółem, których 
wskaźnik kształtował się na poziomie 17%. W kolejnych latach płynność finan-
8 Wskaźnik płynności finansowej I stopnia stanowi relację inwestycji krótkoterminowych do zobo-

wiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych). 



331Wyniki finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2000-2011…

sowa obydwu grup przedsiębiorstw systematycznie się poprawiała. Dopiero rok 
2005, w przypadku przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, przyniósł chwilo-
we zatrzymanie trendu wzrostowego (wartość wskaźnika nieznacznie spadła do 
poziomu 30%). Jednak już w kolejnym roku nastąpił ponowny jego wzrost do po-
ziomu 34,1%. Obniżenie zdolności podmiotów z kapitałem zagranicznym do na-
tychmiastowego regulowania swoich zobowiązań krótkoterminowych nastąpiło 
również w roku 2007, kiedy to wskaźnik osiągnął wartość na poziomie 32,9%. 
W latach 2008-2010 sytuacja przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym popra-
wiła się istotnie, odnotowały one wtedy najwyższe wyniki w zakresie omawia-
nego wskaźnika, osiągając kolejno poziom 40,4% i 43,9%. Natomiast w przy-
padku ogółu przedsiębiorstw spadek płynności został odnotowany wyłącznie 
w latach 2007-2008, kiedy to wartość wskaźnika spadła odpowiednio do pozio-
mu 35,0% i 33,8%. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw z kapitałem zagra-
nicznym, najwyższa płynność finansowa została zaobserwowana w latach 2009- 
-2010. W 2011 roku omawiany wskaźnik płynności uległ gwałtownemu obniże-
niu dla obu badanych grup. Dla podmiotów z kapitałem zagranicznym osiągnął 
poziom 37,4%, a dla ogółu podmiotów 39,7%. W teorii spotyka się pogląd, że 
wzrostowy wskaźnik płynności I stopnia powinien wynosić 20%9. Wartość po-
znawcza tego wskaźnika jest mała w sytuacji, gdy podmioty korzystają z możli-
wości zaciągnięcia kredytów w rachunku bieżącym lub krótkoterminowego prze-
kroczenia salda na tym rachunku. Jeżeli zatem wskaźniki płynności dla badanych 
grup, począwszy od 2003 roku do końca badanego okresu, utrzymywały się po-
wyżej teoretycznie wzorcowego wskaźnika płynności, to można domniemywać, 
że przedsiębiorstwom tym nie zagraża ryzyko niewypłacalności.

Warto również zwrócić uwagę, iż spółki z udziałem kapitału zagraniczne-
go posiadały zazwyczaj niższą zdolność do regulowania zobowiązań krótkoter-
minowych aniżeli ogół przedsiębiorstw w Polsce. Największe różnice w stop-
niu płynności finansowej pomiędzy obiema grupami przedsiębiorstw (na korzyść 
ogółu podmiotów bilansowych) utrzymywały się w latach 2005-2007 i sięgnęły 
2,1 punktu procentowego.

9 Interesujące rozważania na temat wzorcowych poziomów wskaźników płynności prezentują Po-
mykalscy w: B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. WN PWN, 
Warszawa 2007, s. 68-75.
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Rys. 4. Poziom płynności finansowej I i II stopnia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego na 
tle wszystkich podmiotów składających bilans w Polsce (w %)

Źródło: Ibid. 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia informuje o stopniu pokrycia zo-
bowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności10. Identycz-
nie jak w przypadku wskaźnika płynności I stopnia, w początkowym okresie anali-
zy badane spółki cechowały się relatywnie niskim stopniem płynności finansowej 

10 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia obliczany jako stosunek inwestycji krótkotermino-
wych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjal-
nych).
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(rys. 4). W latach 2000-2002 inwestycje oraz należności krótkoterminowe były 
w stanie pokryć średnio niecałe 75% zobowiązań krótkoterminowych w przypad-
ku ogółu przedsiębiorstw oraz blisko 77% tych zobowiązań w odniesieniu do pod-
miotów z kapitałem zagranicznym. Najniższą płynność finansową odnotowano 
w roku 2000, kiedy to wartość wskaźnika utrzymywała się odpowiednio na po-
ziomie 74,0% oraz 75,4%. W kolejnych latach płynność finansowa obydwóch ba-
danych grup przedsiębiorstw stopniowo rosła przez większość badanego okresu. 
Jedyny wyjątek stanowiły lata 2007, 2008, 2011. Najwyższą płynność finanso-
wą mierzoną omawianym wskaźnikiem przedsiębiorstwa osiągnęły w 2010 roku. 
Wyniosła ona 107,1% dla podmiotów z kapitałem zagranicznym (101,7% w 2009 
roku) oraz 107,6% dla ogółu przedsiębiorstw (wobec 102,4 % w roku poprzed-
nim). W 2011 roku nastąpił gwałtowny spadek omawianego wskaźnika, gdyż dla 
podmiotów z kapitałem zagranicznym osiągnął on poziom 98,5%, a dla podmio-
tów ogółem – 104,1%. 

Podsumowując analizę wskaźnika płynności II stopnia można stwierdzić, iż 
z wyjątkiem lat 2000-2002 oraz 2004 i 2011, podmioty z kapitałem zagranicznym 
cechowały się niższą płynnością finansową, aniżeli ogół przedsiębiorstw w Pol-
sce. Wzorcowa wartość tego wskaźnika powinna oscylować wokół poziomu 1 
(100%). Zatem mimo dużej zmienności w badanym okresie, wskaźnik ten dla obu 
grup analizowanych przedsiębiorstw nie odbiegał znacząco od wartości wzorco-
wej.

podsumowanie

Przeprowadzona analiza potwierdza wysunięte przypuszczenia o wyższej 
efektywności działania spółek z udziałem kapitału zagranicznego niż ogół przed-
siębiorstw w Polsce, jednak występujące różnice nie zawsze są tak wyraźne we 
wszystkich analizowanych aspektach. Interesujące jest, że wnioski sformułowa-
ne w wyniku przeprowadzonych ocen we wcześniejszych latach nie znajdują peł-
nego potwierdzenia w  analizie zaprezentowanej w niniejszym artykule. Badania 
wskazują, iż sytuacja przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w latach 1990-
1999 kształtowała się mniej korzystnie zarówno pod względem uzyskiwanych 
bezwzględnych wartości, jak i w odniesieniu do ogółu przedsiębiorstw11.

11 W. Karaszewski: Wyniki ekonomiczne spółek z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1994-
2001 na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. 
Red. W. Karaszewski. UMK, Toruń 2003, s. 436-444.
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Ostatnie dziesięciolecie, w tym w szczególności lata 2004-2007, przyniosły 
wyraźną poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw prowadzących działal-
ność gospodarczą w Polsce. We wszystkich analizowanych relacjach widoczna 
była tendencja wzrostowa, lecz niepozbawiona okresowych wahań, związanych 
z trudną sytuacją gospodarczą w Polsce, Unii Europejskiej czy na świecie.

Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego charakteryzowały 
się zdecydowanie wyższą średnią wartością zysku brutto przypadającą na jed-
no przedsiębiorstwo, jednak uzyskane wskaźniki rentowności obrotu, mimo że 
również korzystniejsze dla podmiotów z kapitałem zagranicznym, nie odbiegały 
znacząco od wyników przedsiębiorstw ogółem. Wynika to z faktu, że wskaźnik 
poziomu kosztów kształtował się na podobnym poziomie w obu analizowanych 
grupach przedsiębiorstw12. Jedynie w 2011 roku przedsiębiorstwa z kapitałem za-
granicznym zanotowały wyższy poziom wskaźnika kosztów, co skutkowało zna-
czącym spadkiem zarówno wyników finansowych, jak i wskaźników rentowności 
dla tych podmiotów. Istotne rozpiętości pomiędzy badanymi grupami zaobserwo-
wane zostały w przypadku rentowności kapitału własnego. Korzystniejsze pod 
tym względem wyniki osiągnęły podmioty z kapitałem zagranicznym, co więcej, 
rysujące się różnice pomiędzy grupami były zdecydowanie bardziej wyraźne. 

Na szczególną uwagę zasługuje stopień płynności finansowej, który w prze-
ciwieństwie do wskaźników rentowności, utrzymywał się z reguły na niższym po-
ziomie dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym13, jednak niezagrażającym 
możliwości regulowania zobowiązań, co oznacza bardzo niskie ryzyko niewypła-
calności tych podmiotów.

12 Powyższy wniosek potwierdzają również wyniki badania przeprowadzonego przez M. Jaworek, 
która w swoim opracowaniu porównywała wyniki finansowe spółek sprywatyzowanych z udzia-
łem kapitału zagranicznego z wynikami spółek sprywatyzowanych z udziałem wyłącznie kapi-
tału polskiego. Wyniki finansowe brutto spółek sprywatyzowanych z kapitałem zagranicznym 
były zdecydowanie wyższe od podmiotów prywatyzowanych wyłącznie kapitałem polskim, lecz 
wskaźniki rentowności tych pierwszych były zdecydowanie niższe. Por. M. Jaworek: Kondycja 
finansowa przedsiębiorstw sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Acta 
Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLII, z. 392, Toruń 2011.

13 Interesujący jest fakt, iż w badaniu przeprowadzonym przez M. Jaworek podmioty prywatyzo-
wane kapitałem zagranicznym charakteryzowały się wyższa płynnością niż te prywatyzowane 
wyłącznie kapitałem polskim. Zob. M. Jaworek: Płynność finansowa przedsiębiorstw sprywaty-
zowanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje, 
wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Red. D. Zarzecki. Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego nr 90, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, t. 1, Szczecin 2012, 
s. 233-240.
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econoMic reSULtS oF entitieS WitH ForeiGn capitaL in yearS 
2000-2011 on tHe BackGroUnd oF totaL entitieS in poLand

Summary

The paper presents the selected economic results of entities with foreign capital op-
erating in Poland in years 2000-2011. The analysis was carried out in relation to the eco-
nomic results of total entities in Poland. It allowed the author to better assess the activi-
ties of entities with the foreign capital. The assessment of financial situation was based on 
profitability indicators (profitability rate of gross turnover, equity capital), financial liquid-
ity indicators and gross profit. 


