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Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali 
inwestorzy zagraniczni, jest roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego – KZ. Badaniem 
objęto podmioty, w których w końcu 2012 r. ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i wielkości. 
Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz to-
warzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

Na koniec 2012 r. w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego 
pracowało 58,4 tys. osób, w tym 53,1% znalazło zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających 250 i więcej osób, w jed-
nostkach zatrudniających od 50 do 249 osób – odpowiednio 33,6%, natomiast w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 osób 
 – 10,5%. Pozostałe osoby pracowały w jednostkach zatrudniających do 9 osób. Zatrudnieni w podmiotach z kapitałem zagra-
nicznym w województwie pomorskim stanowili 3,7% ogólnej liczby pracujących w tego typu podmiotach w kraju.

W 2012 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1406 podmiotów z kapitałem zagranicznym (o 53 podmioty  
więcej niż przed rokiem), które stanowiły 5,4% wszystkich jednostek z udziałem kapitału zagranicznego w kraju. Największą 
grupę badanych podmiotów stanowiły jednostki zatrudniające do 9 osób – 64,4%, a jednostki powyżej 250 osób stanowiły za-
ledwie 3,9%.

W celu zobaczenia dokładnych liczb proszę najechać kursorem na dany słupek.



Tabl. 1. Podstawowy kapitał zagraniczny według krajów pochodzenia udziałowców w województwie pomorskim w 2012 r.      
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie Liczba udziałowców
Podstawowy kapitał zagraniczny

w mln zł w % ogółem

O G Ó Ł E M  ������������������������������������������������������������������������� 1965 7146,0 100,0
Z liczby ogółem:

   kraje Unii Europejskiej  ..................................................... 1506 6799,7 95,2
   kraje OECD ...................................................................... 1583 6154,2 86,1
Austria  ................................................................................ 27 348,1 4,9
Belgia  ................................................................................. 43 8,8 0,1
Cypr  .................................................................................... 175 897,0 12,6
Dania  .................................................................................. 96 445,2 6,2
Finlandia  ............................................................................. 37 29,5 0,4
Francja  ............................................................................... 60 277,5 3,9
Hiszpania  ........................................................................... 37 41,3 0,6
Luksemburg  ....................................................................... 54 525,9 7,4
Holandia  ............................................................................. 158 843,3 11,8
Niemcy  ............................................................................... 421 1028,3 14,4
Norwegia  ............................................................................ 110 92,3 1,3
Rosja  .................................................................................. 66 3,0 0,0
Stany Zjednoczone  ............................................................ 62 50,9 0,7
Szwajcaria  .......................................................................... 49 110,3 1,5
Wielka Brytania  .................................................................. 117 215,9 3,0
Włochy  ............................................................................... 53 46,6 0,7

Spośród ogólnej liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego zdecydowaną większość stanowiły spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością (91,5%), a najmniejszy udział kapitału zagranicznego odnotowano w spółkach komandytowo-akcyjnych  
i oddziałach przedsiębiorców zagranicznych. 

Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w danej sekcji nie zawsze przekładała się na wysokość udziału 
kapitału zagranicznego. I tak w przedsiębiorstwach prowadzących działalność przemysłową ulokowano 32,7% kapitału zagra-
nicznego ogółem województwa pomorskiego, w tym w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym - 26,0%. 
Znaczący udział kapitału zagranicznego posiadały również jednostki zajmujące się działalnością finansową i ubezpieczeniową 
(ze względu na tajemnicę statystyczną niemożliwe jest podanie udziału procentowego).

Liczba podmiotów

Transport i gospodarka magazynowa

W celu zobaczenia dokładnego udziału procentowego danej sekcji proszę najechać kursorem na legendę.



Tabl. 2. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego według liczby  
             pracujących w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim

Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie
Podmioty

2011 2012 2011=100

O G Ó Ł E M  ������������������������������������ 1353 1406 103,9
Do 9 osób  ........................................ 866 905 104,5
10 do 49 ........................................... 258 275 106,6
50 do 249 ......................................... 174 171 98,3
250 osób i więcej  ............................. 55 55 100,0

Tabl. 3. Podstawowe kategorie finansowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie pomorskim w 2012 r.
 Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie
Polska województwo pomorskie

ogółem Polska =100

Liczba podmiotów  ���������������������������������������������������������������������������� 25914 1406 5,4
Przychody z całokształtu działalności w mln zł ................................... 1247770,3 48725,0 3,9
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu z działalności w mln zł 1191317,3 45328,1 3,8
Saldo zysków i strat nadzwyczajnych w mln zł ................................... -67,1 -74,2 x
Wynik finansowy brutto w mln zł  ......................................................... 56389,8 3322,8 5,9

Wynik finansowy netto w mln zł  .......................................................... 47941,5 2742,2 5,7
Liczba jednostek wykazujących zysk brutto  ....................................... 13196 709 5,4
Liczba jednostek wykazujących zysk netto  ........................................ 13035 700 5,4

Opracowanie: Anna Borkowska – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych.
Redakcja i skład komputerowy: Magdalena Poleszuk, Agnieszka Sągolewska – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych,  
                                                      Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.

Udziałowcami zagranicznymi w polskich podmiotach gospodarczych mających siedzibę na terenie województwa pomorskie-
go byli reprezentanci z 58 krajów. Udziałowcy z krajów należących do Unii Europejskiej wnieśli łącznie kapitał w wysokości  
6799,7 mln zł, co stanowiło 95,2% ogółu kapitału zagranicznego wniesionego w podmiotach zlokalizowanych na terenie woje-
wództwa pomorskiego, a reprezentanci z krajów należących do grupy OECD zainwestowali łącznie 6154,2 mln zł (odpowiednio 
86,1%).

Wartość kapitału podstawowego bada-
nych podmiotów według stanu w końcu 
2012 r. wyniosła 15837,1 mln zł, w tym 
7146,0 mln zł (45,1%) stanowił kapitał 
zagraniczny. Wielkość kapitału zagranicz-
nego uplasowała województwo pomorskie 
na 6 miejscu po województwach: mazo-
wieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, ślą-
skim i małopolskim.

Blisko połowa badanych podmiotów 
(47,1%) poniosła wydatki inwestycyjne na 
pozyskanie aktywów trwałych w Polsce, 
przeznaczając na ten cel 2616,7 mln zł  
(o 31,9% mniej niż w 2011 r.), w tym aż 
81,7% nakładów poniosły przedsiębior-
stwa zatrudniające 10 osób i więcej. Wspo-
mniane wydatki inwestycyjne podmiotów  
z kapitałem zagranicznym w wojewódz-
twie pomorskim stanowiły 3,3% tego typu 
wydatków w analizowanych jednostkach  
w kraju. 

krajowy

osób fizycznych

osób prawnych

zagraniczny

rozproszony

W celu zobaczenia dokładnego udziału procentowego danego kapitału 
proszę najechać kursorem na legendę.
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