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  Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie pomorskim w 2003 r. 
  

 Na terenie województwa pomorskiego w 2003 r. prowadziło działalność 937 spółek z udziałem kapitału zagranicznego, przy 
czym 35 z nich podało stan kapitału zagranicznego na początek roku i jego sprzedaż w ciągu roku. Przedstawiane dane doty-
czą 902 spółek posiadających kapitał zagraniczny w końcu 2003 r., w których dominowały spółki małe, o liczbie pracujących 
poniżej 10 osób. Spółki te stanowiły prawie 58% wszystkich spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Spośród objętych anali-
zą 902 spółek, 55 rozpoczęło działalność w 2003 r. (o 12 więcej niż przed rokiem), w tym 51 spółek powstało jako całkowicie 
nowe, a 4 – w wyniku przekształceń. Najwięcej spółek podjęło w 2003 r. działalność w zakresie handlu i napraw (18) oraz 
w przetwórstwie przemysłowym (13). Wśród udziałowców dominowały osoby prawne z siedzibą za granicą. 
 Na koniec 2003 r. w spółkach z kapitałem zagranicznym pracowało ponad 50 tys. osób, z czego ponad 77,5% znalazło za-
trudnienie w spółkach przemysłowych, 9,4% w spółkach zajmujących się handlem i naprawami, 3,8% w spółkach należących 
do sekcji obsługa nieruchomości i firm; nauka. 
 Obserwowana grupa spółek osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów w wysokości 19,9 mld zł 
łącznie, w tym 77,1% stanowiły przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, a 22,9% przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.  
 Większość z badanych spółek (prawie 60%) ponosiło wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce. Spółki 
te wydatkowały na ten cel 1,2 mld zł. W 2003 r. importu dokonywało 387 spółek, eksportu wyrobów 218 spółek, a eksportu 
usług 220 spółek. Wartość importu wyniosła 6,0 mld zł, a eksportu odpowiednio 6,8 mld zł i 0,8 mld zł. 

 
 W 2003 r. w przemyśle ulokowano 72% kapitału zagranicznego, w działalności z zakresu handlu i napraw – 10%, w działal-
ności związanej z transportem, gospodarką magazynową i łącznością – 7%, a w spółkach związanych z obsługą nieruchomości 
i firm – 6%. 
 
 

Tabl. 1. Działalność spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 r. 
Ogółem  W tym o liczbie pracujących przekraczającej 9 osób 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
w liczbach bezwzględnych w % ogółem 

Spółki a) ........................................................................................  902 381 42,2 

Liczba pracujących a) ...................................................................  50734 11060 21,8 

Kapitał podstawowy a) w mln zł ....................................................  3423,6 3170,4 92,6 

       w tym:    

    krajowy ....................................................................................  1278,9 1241,4 97,1 

    zagraniczny .............................................................................  2139,1 1924,1 90,0 

       w tym krajów Unii Europejskiej b) ..........................................  1879,3 1699,3 90,4 

Przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) w mln zł  15320,7 2551,6 16,7 

Wydatki inwestycyjne poniesione na pozyskanie majątku trwałego 
w Polsce w mln zł ...................................................................  1164,5 1103,7 94,8 

Import w mln zł ............................................................................  6242,5 5772,7 92,5 

Eksport wyrobów i usług w mln zł ................................................  7609,2 7488,6 98,4 

a) Stan w dniu 31 XII.   b) Stan przed 1 V 2004 r. 



 

 

 
 Wartość kapitału podstawowego badanych spółek w końcu 2003 r. wyniosła 3,4 mld zł (w 2002 r. 3,1 mld zł). W strukturze 
tego kapitału dominował kapitał zagraniczny – 62,5% (2,1 mld zł). W 2002 r. udział tego kapitału wynosił 59,6%. Z prawie 
60 krajów, z których pochodzili udziałowcy spółek zlokalizowanych w województwie, najwięcej kapitału pochodziło z Niderlan-
dów – 28% i Niemiec – 27%, Francji – 10%, Szwecji i Danii po 7%, a z pozostałych krajów łącznie – 21%. 
 Kapitał pochodzący z krajów Unii Europejskiej wyniósł 1,9 mld zł, tj. 87,9% (przed rokiem odpowiednio 1,6 mld zł - 87,5%) 
kapitału zagranicznego napływającego do województwa. 

 
 

Opracowanie: Aleksandra Bednarska – Wydział Statystyki Gospodarczej. 

Tabl. 2. Podstawowy kapitał zagraniczny według krajów pochodzenia udziałowców w 2003 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Podstawowy kapitał zagraniczny 
KRAJE 

w mln zł w odsetkach 

O G Ó Ł E M ...............................................................................  2139,1 100,0 
    w tym:   
Austria .........................................................................................  58,7 2,8 
Belgia ..........................................................................................  9,4 0,4 
Chiny ...........................................................................................  11,4 0,5 
Dania ...........................................................................................  145,2 6,8 
Finlandia ......................................................................................  24,7 1,2 
Francja ........................................................................................  212,3 9,9 
Niderlandy ...................................................................................  588,7 27,5 
Niemcy ........................................................................................  568,4 26,6 
Norwegia .....................................................................................  36,4 1,7 
Stany Zjednoczone Ameryki ........................................................  58,5 2,7 
Szwajcaria ...................................................................................  39,2 1,8 
Szwecja .......................................................................................  146,2 6,8 
Wielka Brytania ............................................................................  76,8 3,6 
Włochy .........................................................................................  19,8 0,9 

Struktura spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 r.


