
 

 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Przedsiębiorstwa niefinansowe na Podkarpaciu 
 

W 2021 roku wśród badanych przedsiębiorstw 
niefinansowych* na Podkarpaciu prawie 85% 
osiągnęło zysk netto. W porównaniu z 2020 rokiem 
wzrosły przychody ze sprzedaży na eksport, jak 
również przychody z całokształtu działalności. 
Jednostki osiągnęły także wyższy wynik finansowy 
netto. Zmalały jednak nakłady inwestycyjne. 

 

W 2021 roku w województwie podkarpackim objęto badaniem 1979 przedsiębiorstw 
niefinansowych. Jednostki o liczbie pracujących 10-49 osób stanowiły 59,7% ogółu, 50-
249 pracujących – 32,9%, a przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 250 i więcej – 7,4%. 

Przychody z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw wyniosły 139,0 mld zł, w tym 
ze sprzedaży na eksport 34,5 mld zł. Koszty ogółem badanych jednostek wyniosły 130,6 mld 
zł. Osiągnięty wynik finansowy netto to 7,3 mld zł. Zysk netto wykazało 1670 jednostek. 
Poniesione nakłady inwestycyjne zamknęły się kwotą 3,5 mld zł. 

Wyższe niż w 2020 r. były przychody z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw 
(o 23,4 mld zł), w tym wartość przychodów ze sprzedaży na eksport (o 7,4 mld zł). Wzrósł 
wynik finansowy netto (o 2,1 mld zł). Jednostek z zyskiem było o 20 więcej niż rok wcześniej. 
Niższe były natomiast nakłady inwestycyjne (o 526 mln zł). 

W 2021 roku badane jednostki osiągnęły wyższe wyniki finansowe w porównaniu z tymi 
w 2019 roku (czyli okresu sprzed pandemii COVID-19). Przychody z całokształtu działalności 
były o 14,0 mld zł wyższe, a wartość sprzedaży na eksport wyższa o 4,1 mld zł. Wynik 
finansowy netto był o 1,7 mld zł wyższy w 2021 roku niż w 2019 roku. Mniejsze były jednak 
w ub. roku nakłady inwestycyjne w porównaniu z 2019 roku (o 1,4 mld zł). 

*Dane dotyczą przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi 
rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Dane nie obejmują 
rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej, szkół 
wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury 
posiadających osobowość prawną oraz związkow zawodowych, organizacji religijnych 
i politycznych. 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 
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Marek Tomczyk 
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 20,2% 
Wzrost przychodów ogółem w bada-
nych w 2021 roku przedsiębior-
stwach niefinansowych na Podkar-
paciu w porównaniu z 2020 rokiem 
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Na Podkarpaciu, 854 
jednostki skorzystały 
w 2021  roku z pomocy 
w ramach rządowego 
programu Tarcza Finansowa 
PFR w związku z pandemią 
COVID-19. Wysokość 
otrzymanych subwencji 
wyniosła 906,5 mln zł, w tym 
439,1 mln zł umorzono 
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