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W 2016 r. na terenie województwa 
pomorskiego badaniem objęto 1350 
podmiotów z kapitałem zagranicznym 
(o 23 podmioty mniej niż przed rokiem), 
które stanowiły 5,2% wszystkich badanych 
jednostek z udziałem kapitału zagranicznego 
w kraju. 

W 2016 r. województwo 
pomorskie uplasowało 
się na 7 pozycji w kraju 
zarówno pod względem 
liczby podmiotów  
z kapitałem zagranicznym 
objętych badaniem, 
jak i liczby osób w nich 
pracujących

W porównaniu z 2015 r.  
badana zbiorowość 
podmiotów z udziałem 
kapitału zagranicznego  
z województwa pomorskiego 
była mniejsza o 1,7%, 
natomiast liczba osób w nich 
pracujących była wyższa o 3,7%

Dolnośląskie

Wykres 1. Podmioty z kapitałem zagranicznym według województw w 2016 r. 
                   Stan w dniu 31 XII

Podmioty Pracujący

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie

Małopolskie

Opolskie
Mazowieckie

Podkarpackie

Zachodniopomorskie
tys. 10,0 6,08,0 4,0 2,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 tys.0,0 0,0

Wielkopolskie
Warmińsko-mazurskie

Świętokrzyskie
Śląskie

Pomorskie
Podlaskie

26,0 tys.

1885,3 tys.

↓5,2% 
udział w skali kraju podmiotów z kapitałem 
zagranicznym z województwa pomorskiego

Tablica. 1 Podmioty z kapitałem zagranicznym według liczby pracujących
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2016 2015 = 100

O G Ó Ł E M 1373 1350 98,3
liczba pracujących:

Do 9 osób 856 829 96,8
10 – 49 266 257 96,6
50 – 249 187 198 105,9
250 osób i więcej 64 66 103,1

Największą grupę badanych 
podmiotów z kapitałem 
zagranicznym – 61,4% 
stanowiły przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 9 osób, 
natomiast udział jednostek 
zatrudniających 250 i więcej 
osób wyniósł zaledwie 4,9%

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2016/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2016-r-wykresy-interaktywne/
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2016/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2016-r-wykresy-interaktywne/
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Analizując liczbę podmiotów i zaangażowany w nich kapitał zagraniczny według sekcji 
zauważyc można, że liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w danej sekcji nie 
zawsze przekładała się na wielkość udziału kapitału zagranicznego w nich zaangażowanego. 
W przedsiębiorstwach prowadzących działalność przemysłową ulokowano 46,9% wartości 
kapitału zagranicznego ogółem dla województwa pomorskiego, w tym w podmiotach 
zajmujących się przetwórstwem przemysłowym – 36,6%. Znaczący udział wartości 
zaangażowanego kapitału zagranicznego posiadały również jednostki zajmujące się obsługą 
rynku nieruchomości, przy niewielkim udziale liczby podmiotów tej sekcji. Jednostki zajmujące 
się handlem; naprawą pojazdów samochodowych stanowiły 21,4% wszystkich podmiotów  
z kapitałem zagranicznym, natomiast udział kapitału zagranicznego tych podmiotów w ogólnej 
wartości kapitału zagranicznego województwa wyniósł 8,8%.

Ze względu na formę prawną spośród ogólnej liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym 
zdecydowaną większość stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast 
najmniej tego typu podmiotów było zorganizowanych w formie spółek komandytowo- 
-akcyjnych oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

W 2016 spośród wszystkich 
badnych podmiotów  
z kapitałem zagranicznym  
z województwa  
pomorskiego, spółki 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
stanowiły 91,5% 

Kapitał zagraniczny 
zaangażowany  
w przemyśle stanowił 
46,9% ogólnej wartości 
kapitału zagranicznego 
badanych podmiotów 
w województwie 
pomorskim

Na koniec 2016 r. w podmiotach z kapitałem zagranicznym zlokalizowanych na terenie 
województwa pomorskiego pracowało 76,0 tys. osób.

W skali kraju pracujący 
w podmiotach 
z kapitałem 
zagranicznym 
z województwa 
pomorskiego stanowili 
4,0%

Podmioty Kapitał zagraniczny

Δ - nazwy skrócone

4,4% 2,8%

36,6%

6,0%
8,8%5,3%

1,1%
8,4%

31,0%28,5%

5,5%
3,3%

8,2% 21,4%

21,7%

7,0%

Wykres 3. Podmioty i zaangażowany w nich kapitał zagraniczny według wybranych sekcji w 2016 r.  
Stan w dniu 31 XII

Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Handel; naprawa pojazdów samochodowych Δ
Transport i gospodarka magazynowa
Zakwaterowanie i gastronomia Δ

Pozostałe
Informacja i komunikacja

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Wykres 2. Pracujący w podmiotach z kapitałem zagranicznym w 2016 r. 
Stan w dniu 31 XII

Podmioty o liczbie 
pracujących:

60,5%

250 osób i więcej 50-249 10-49 9 osób 
i mniej

29,6% 7,9% 2,0%
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Tablica. 2 Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia udziałowców w 2016 r. 
Stan w dniu 31 XII

Kraje Podmioty a Udziałowcy
Kapitał zagraniczny udziałowców

w mln zł w % 2015 = 100

O G Ó Ł E M 1350 1810 5572,1 100,0 69,9

Z liczby ogółem:

kraje Unii Europejskiej 1024 1350 5152,7 92,5 68,1

kraje należące do OECD 1138 1467 5188,4 93,1 75,1

Austria 19 24 454,6 8,2 99,9

Cypr 91 109 295,5 5,3 30,7

Dania 75 81 333,2 6,0 94,2

Finlandia 32 50 78,0 1,4 134,5

Francja 50 61 273,3 4,9 153,4

Hiszpania 22 26 62,5 1,1 105,4

Holandia 129 156 1106,8 19,9 129,6

Luksemburg 71 73 726,4 13,0 78,2

Niemcy 270 344 1215,0 21,8 98,3

Norwegia 87 103 169,7 3,0 102,9

Rosja 49 84 3,5 0,1 116,7

Stany Zjednoczone 46 50 59,8 1,1 97,1

Szwajcaria 42 43 90,5 1,6 130,8

Szwecja 109 135 149,8 2,7 #

Wielka Brytania 95 120 140,1 2,5 89,8

Włochy 33 49 127,0 2,3 96,0

a Podana liczba podmiotów nie jest równa sumie liczby podmiotów z poszczególnych krajów, ponieważ  
w jednym podmiocie może wystąpić kapitał z kilku różnych krajów.

Wartość kapitału podstawowego badanych podmiotów z kapitałem zagranicznym  
w wojwództwie pomorskim według stanu w końcu 2016 r. wyniosła 7297,4 mln zł, w tym 
5572,1 mln zł stanowił kapitał zagraniczny. Pod względem wielkości kapitału zagranicznego 
ulokowanego w omawianych podmiotach województwo pomorskie zajęło 7 miejsce w kraju po 
województwach: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim  
i zachodniopomorskim. 

Udziałowcami 
zagranicznymi  
w podmiotach 
gospodarczych 
mających siedzibę na 
terenie województwa 
pomorskiego byli 
reprezentanci z 53 krajów

Najwyższa wartość 
zaangażowanego 
kapitału zagranicznego 
w podmiotach  
z terenu województa 
pomorskiego 
pochodziła z Niemiec 
(21,8%) i Holandii (19,9%)

Kapitał zagraniczny 
badanych podmiotów 
z kapitałem 
zagranicznym 
z województwa 
pomorskiego stanowił 
76,4% ich kapitału 
podstawowego

Wykres 4. Kapitał podstawowy w podmiotach z kapitałem zagranicznym 
według udziałowców w 2016 r.
Stan w dniu 31 XII

Kapitał:

krajowy

zagraniczny

rozproszony

osób fizycznych

osób prawnych

76,4%

2,2% 21,5%
3,1%

18,4%
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Tablica. 3 Wybrane dane finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r.
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
Polska Województwo pomorskie

ogółem Polska = 100 2015 = 100

Podmioty 26015 1350 5,2 98,3
Przychody z całokształtu działalności w mln zł 1453569,1 56922,0 3,9 108,7

w tym przychody ze sprzedaży wyrobów  
i usług na eksport 

410414,6 19808,4 4,8 114,7

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu 
działalności w mln zł 

1383242,8 52906,3 3,8 106,9

Wynik finansowy brutto w mln zł 70304,0 4015,6 5,7 138,7
Wynik finansowy netto w mln zł 58249,7 3429,6 5,9 140,2
Podmioty wykazujące zysk brutto 13722 778 5,7 100,0
Podmioty wykazujące zysk netto 13578 773 5,7 100,8

W 2016 r. działalność eksportową w województwie pomorskim prowadziło 668 jednostek 
spośród 1350 podmiotów z kapitałem zagranicznym. W tego typu podmiotach wartość 
zrealizowanego eksportu wyrobów i usług oraz towarów i materiałów wyniosła 25835,7 mln zł 
i była wyższa niż w roku poprzednim. Podmioty eksportowały głównie wyroby (63,9% wartości 
całego eksportu), natomiast udział w eksporcie towarów i materiałów kształtował się na 
poziomie 21,1%, a usług 15,0% (w kraju wielkości te wyniosły odpowiednio: 70,7%, 12,7% i 16,6%).

W 2016 r. spośród ogólnej liczby objętych badaniem podmiotów z kapitałem zagranicznym  
w województwie pomorskim importem zajmowało się 626 jednostek. Łączna wartość importu 
zrealizowanego przez podmioty z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2016 r.  
wyniosła 20029,1 mln zł i była wyższa niż w roku poprzednim. Przeważającą część wartości 
importu stanowiły sprowadzone surowce, materiały i półfabrykaty na cele produkcyjne – 57,6%, 
udział importu towarów do dalszej odsprzedaży wyniósł 30,4%, a usług 8,8%.

Blisko połowa badanych podmiotów z kapitałem zagranicznym z terenu województwa (47,1%) 
poniosła wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce, przeznaczając na 
ten cel 3213,1 mln zł (o 5,4% więcej niż w 2015 r.), w tym aż 92,3% ogólnej wartości nakładów 
poniosły przedsiębiorstwa zatrudniające 10 osób i więcej. 

W skali kraju 
wydatki inwestycyjne 
podmiotów z kapitałem 
zagranicznym  
w województwie 
pomorskim stanowiły 
3,4% 

W skali kraju wartość 
zrealizowanego 
eksportu przez 
podmioty z kapitałem 
zagranicznym 
zlokalizowane na 
terenie województwa 
pomorskiego 
stanowiła 5,4%,  
a importu 4,5%

Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których  
w końcu 2016 r. ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy 
wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność 
bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, 
szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość 
prawną.
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Opracowanie merytoryczne, redakcja  
i skad komputerowy
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych,
Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.

http://gdansk.stat.gov.pl/

@Gdansk_STAT

Powiązane opracowania

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r. 
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2015 r.
Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe 

Temat dostępny w bazach danych:

Bank Danych Lokalnych (BDL)
Dziedzinowa Baza Wiedzy Przedsiębiorstwa Niefinansowe

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Kapitał podstawowy
Kapitał zagraniczny
Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Dzi kujemy e

Informację opracowano na podstawie danych z badania realizowanego na formularzach:  
KZ – Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym i SP – Roczna ankieta przedsiebiorstw (cz. VI).
Wszystkim respondentom, którzy wypełnili sprawozdania należą się szczególne podziękowania za 
przekazane informacje oraz poświęcony czas.

http://gdansk.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Gdansk_STAT
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-2016-r-%2C4%2C12.html
http://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2015-r-%2C3%2C4.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/PrzedsiebiorstwaNiefinansowe_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_PNF_4.aspx
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/140%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/142%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_61%2Cdziedzina.html
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