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Przedsiębiorstwa z Małopolski na liście 2000 Polskich 

Przedsiębiorstw i Eksporterów „Rzeczpospolitej”  

Wstęp 

Po raz czternasty „Rzeczpospolita” przedstawiła Listę 2000 Polskich Przedsiębiorstw i 

Eksporterów. Lista powstała na podstawie informacji zabranych przez redakcję gazety. 

Wysyłanych zostało ponad 6 tys. ankiet do firm, które osiągnęły w 2014 roku co najmniej 100 

mln zł przychodów. Od 2011 obroty firm utrzymują się na podobnym poziomie. Jak w 

poprzednich latach czołówkę listy tworzą głównie wielkie państwowe firmy. Najdynamiczniej 

rozwijają się firmy kontrolowane przez polski kapitał, a najbardziej rentowne są spółki 

zagraniczne. Warszawa nadal przyciąga kolejne firmy, które opuszczają mniejsze 

miejscowości. Tyko w tym roku liczb firm ze stolicy na liście Rzeczpospolitej powiększyła się o 

27 podmiotów.  

Firmy z Małopolski na Liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów „Rzeczpospolitej” 

W tegorocznej liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów „Rzeczpospolitej” 

znalazło się 138 przedsiębiorstw z Małopolski. Najwyżej, bo na 16 miejscu znalazło się Tesco 

(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o oczko niżej uplasowało się BP Europa SE również  

z Krakowa. Na 20 miejscu znalazła się Grupa Azoty SA GK z siedzibą w Tarnowie. W pierwszej 

100 firm z Listy znalazło się 7 firm z Małopolski.  

W Krakowie zarejestrowanych było 77 firm ze 138 podmiotów z regionu na Liście. Stanowi 

to 55,80% wszystkich firm z Małopolski w zestawieniu Rzeczpospolitej. Drugim miastem 

regionu pod względem liczby firm na Liście jest Tarnów. Siedzibę w tym mieście ma 5 firm 

(3,62%). Wartym zauważania jest fakt, iż w latach 2007 – 2015 zmniejszyła się z 80 do 77 

liczba firm pochodzących z Krakowa na Liście. Z największych miast w Polsce liczba firm 

spadła również w Poznaniu z 73 w 2007 roku do 57 w 2015 roku. Liczba firm pochodzących z 

Łodzi pozostała na niezmienionym poziomie (33 firmy). Natomiast liczba firm na Liście z 

Gdańska, Wrocławia oraz Warszawy wzrosła.  

W 2007 roku w Małopolsce miało swoją siedzibę 131 firm z Listy Rzeczpospolitej. Stanowiło 

to 6,55% udział firm z terenu województwa w całkowitej liczbie firm na Liście. W 2015 roku 

w Małopolsce miało swoją siedzibę już 138 podmiotów. Dawało to 6,90% udział firm  

z regionu w całości zestawienia. Z 138 firmami na Liście Rzeczpospolitej Małopolska zajmuje 

5 miejsce. Na pierwszym miejscu z 653 firmami znajduje się Mazowsze (32,65%), drugie z 

202 podmiotami jest województwo śląskie (10,1%), zaraz za nim z 200 (10,0%) firmami 

uplasowała się Wielkopolska. Kolejne miejsce z 170 podmiotami zajmuje Dolny Śląsk (8,5%). 

Najmniej, bo tylko 30 (1,5%) firm ma siedzibę w województwie lubuskim. Drugim od końca 

regionem pod względem liczby firm w zestawieniu jest województwo świętokrzyskie - 32 
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firmy (1,6%). Trzecie miejsce od końca zajmuje województwo warmińsko-mazurskie z 34 

podmiotami na Liście (1,7%).   

Mapa 1. Liczba firm na Liście z poszczególnych województw w roku 2007 oraz 2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w rankingu 

W latach 2007 - 2015 liczba firm na Liście z 6 województw wzrosła. W 10 regionach liczba 

firm na liście zmniejszyła się. Województwa, w których wzrosła liczba podmiotów na Liście  

w analizowanym okresie to: Dolnośląskie, Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Pomorskie 

oraz Opolskie. Największy wzrost liczby firm na Liście zanotowało województwo 

mazowieckie, wzrost o 58 podmiotów. Z 142 do 170 wzrosła liczba firm na Liście w 

województwie dolnośląskim. Trzeci kolejny bezwzględny wzrost liczby firm na liście 

zanotowało województwo pomorskie. Liczba firm z tego regionu na Liście wzrosła z 121 do 

136 podmiotów. Liczba firm z Małopolski w analizowanym okresie wzrosła o 7 podmiotów 

- z 131 firm w 2007 roku do 138 podmiotów w 2015 roku.  
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Największy spadek liczby firm na Liście zanotowało województwo śląskie, gdzie liczba firm 

zmniejszyła się o 43 podmioty - z 245 w roku 2007 do 202 w roku 2015. Kolejny najwyższy 

spadek o 18 firm zanotowało województwo świętokrzyskie (z 50 do 32 firm). Trzeci 

najwyższy spadek miał miejsce w Podlaskiem (o 13 podmiotów) z 49 firm w 2007 roku do 36 

w roku 2015. 

 Mapa 2. Wzrost lub spadek liczby firm na Liście w poszczególnych województwach w latach 2007 - 2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w rankingu 

W 2014 roku nakłady inwestycyjne wszystkich firm z Listy Rzeczpospolitej wyniosły  

132,6 mld zł i były niższe od wydatków na inwestycje tychże firm w 2013 roku o 29,4 mld zł 

(162,0 mld zł). W sumie nakłady inwestycyjne podmiotów z Listy obniżyły się o 18,2%. Tak 

duży spadek wynika w dużej mierze z jednorazowych zdarzeń. PKP Polskie Linie Kolejowe  

w 2013 roku zrealizowały gigantyczne inwestycje przekraczające 32 mld zł, co mocno 

zawyżyło statystyki dla tego roku. Natomiast dla 2014 roku PKP Polskie Linie Kolejowe nie 

podały danych dotyczących inwestycji.  

W skali kraju największe inwestycje w 2014 roku zrealizowały: PGE GK SA (6.376,0 mln zł), 

Delphi Poland SA (3.979,1 mln zł), PKN Orlen SA GK (3.788,0 mln zł), PGNiG SA GK (3.781,0 

mln zł), Tauron SA GK (3.434,6 mln zł) oraz KGHM SA GK (3,434,0 mln zł).  
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Największe inwestycje z firm mających siedzibę w Małopolsce zrealizowały:  

Firma Nakłady inwestycyjne 

Delphi Poland SA        3.979,1 mln zł 

Maspex sp. z o.o. sk 844,5 mln zł 

Grupa Azoty SA 572,2 mln zł 

Krakowski Holding Komunalny 541,2 mln zł 

Tele-Fonika Kable sp. z o.o. sk 435,9 mln zł 

Pol-Am-Pack SA 431,4 mln zł 

Bruk Bet sp. z o.o. 307,2 mln zł 

Grupa Valeo w Polsce 273,4 mln zł 

Newag SA 265,5 mln zł 

Grupa Can-Pack SA 262,9 mln zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w rankingu 

Wśród najsilniej inwestujących firm z regionu są firmy z różnych branż oraz o różnej 

strukturze własności.   

Opracowanie: Michał Adamczyk 

Źródło: http://www4.rp.pl/rankingi/lista_2000 

 


