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W 2017 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 2016 r. badana 
zbiorowość podmiotów 
z udziałem kapitału 
zagranicznego z województwa 
pomorskiego była mniejsza 
o 11,0%, natomiast liczba osób 
w nich pracujących była wyższa 
o 6,0%

↑5762,6 
   mln zł 
Wartość kapitału zagranicznego  
(wzrost o 3,4% w porównaniu z rokiem 
poprzednim)

W 2017 r. na terenie województwa pomorskiego 
badaniem objęto 1201 podmiotów z kapitałem 
zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich 
kapitału zagranicznego wyniosła 5762,6 mln zł.  
Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów pod 
względem liczby pracujących największy 
udział kapitału zagranicznego ulokowany był 
w podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób 
(36,5%). Natomiast według sekcji największy taki 
udział odnotowano wśród podmiotów działających 
w przetwórstwie przemysłowym (39,2%).

Wykres 1. Podmioty z kapitałem zagranicznym według województw w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII
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Wykres 2. Podmioty z kapitałem zagranicznym i liczba pracujących 
Stan w dniu 31 XII
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W skali kraju pracujący 
w podmiotach 
z kapitałem zagranicznym 
z województwa pomorskiego 
stanowili 4,1%
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W 2017 r. spośród wszystkich 
badanych podmiotów 
z kapitałem zagranicznym 
z województwa pomorskiego 
spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością stanowiły 
91,5%

Kapitał zagraniczny 
zaangażowany w podmiotach 
działających w przemyśle a  
stanowił 49,7% ogólnej 
wartości kapitału 
zagranicznego badanych 
podmiotów w województwie 
pomorskim

Wykres 3. Podmioty z kapitałem zagranicznym według liczby pracujących w przedsiębiorstwach 
w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII
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Na koniec 2017 r. w podmiotach z kapitałem zagranicznym na terenie województwa 
pomorskiego pracowało 80,6 tys osób.

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

Wykres 4. Podmioty i zaangażowany w nich kapitał zagraniczny  według wybranych sekcji w 2017 r.   
Stan w dniu 31 XII
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Pozostałe

a W ramach PKD 2007 wyodrębniono „Przemysł” jako dodatkowe grupowanie, które obejmuje sekcje: 
„Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” oraz „Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją”.

Największą grupę badanych 
podmiotów z kapitałem 
zagranicznym – 56,3% 
stanowiły przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 9 osób, 
jednak największy udział 
kapitału zagranicznego 
miały podmioty o liczbie 
pracujących 250 i więcej osób 
– 36,5% 
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Udziałowcami 
zagranicznymi  
w podmiotach 
gospodarczych 
mających siedzibę na 
terenie województwa 
pomorskiego byli 
reprezentanci z 54 krajów

Najwyższa wartość 
zaangażowanego 
kapitału zagranicznego 
w podmiotach  
z terenu województwa 
pomorskiego 
pochodziła z Niemiec 
(21,1%) i Luksemburga 
(16,8%)

Kapitał zagraniczny 
zaangażowany w badanych 
podmiotach z województwa 
pomorskiego stanowił 78,9% 
ich kapitału podstawowego

W skali kraju nakłady 
inwestycyjne podmiotów 
z kapitałem zagranicznym 
z województwa pomorskiego 
stanowiły 3,2%

Tablica. 1 Kapitał zagraniczny według wybranych krajów pochodzenia udziałowców w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII

Kraje Podmioty a Udziałowcy b
Kapitał zagraniczny udziałowców

w mln zł w % 2016 = 100

O G Ó Ł E M 1201 1560 5762,6 100,0 103,4

Z liczby ogółem:

kraje Unii Europejskiej 930 1185 5267,1 91,4 102,2

kraje należące do OECD 1016 1280 5361,0 93,0 103,3

Austria 18 23 475,7 8,3 104,6

Belgia 32 43 137,9 2,4 98,6

Cypr 78 84 287,2 5,0 97,2

Dania 66 73 323,4 5,6 97,1

Finlandia 28 40 66,0 1,1 84,6

Francja 43 51 294,7 5,1 107,8

Hiszpania 21 25 43,4 0,8 69,4

Holandia 130 152 853,7 14,8 77,1

Luksemburg 65 69 968,7 16,8 133,4

Niemcy 247 309 1217,9 21,1 100,2

Norwegia 80 93 255,6 4,4 150,6

Stany Zjednoczone 37 41 47,3 0,8 79,1

Szwajcaria 26 26 83,8 1,5 92,6

Szwecja 99 123 253,2 4,4 169,0

Wielka Brytania 74 85 123,4 2,1 88,1

Włochy 26 37 160,8 2,8 126,6

a W jednym podmiocie może wystąpić kapitał z kilku różnych krajów.   b Ze względu na przyjętą metodę 
wyliczania wartości, dopuszcza się możliwość powtórzeń tych samych udziałowców zagranicznych mających 
kapitał w różnych przedsiębiorstwach uczestniczących w badaniu.

Wykres 5. Kapitał podstawowy w podmiotach z kapitałem zagranicznym według 
udziałowców w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII

Kapitał:

krajowy

zagraniczny

rozproszony

osób fizycznych

osób prawnych

1,6%

2,7%

16,8%

19,5%

78,9%

Wartość kapitału podstawowego badanych podmiotów w województwie pomorskim według 
stanu w końcu 2017 r. wyniosła 7306,4 mln zł, w tym 5762,6 mln zł stanowił kapitał zagraniczny. 
Pod względem wielkości kapitału zagranicznego ulokowanego w omawianych podmiotach 
województwo pomorskie zajęło 7 miejsce w kraju po województwach: mazowieckim, wielko-
polskim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

Blisko połowa badanych podmiotów z kapitałem zagranicznym z terenu województwa (47,9%) 
poniosła wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce, przeznaczając na 
ten cel 2645,1 mln zł (o 17,7% mniej niż w 2016 r.), w tym aż 88,4% ogólnej wartości nakładów 
poniosły przedsiębiorstwa zatrudniające 10 osób i więcej.
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Tablica 2. Wybrane dane finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie 2016 2017 2016 = 100

Podmioty 1350 1201 89,0

Przychody z całokształtu 
działalności w mln zł

56922,0 58201,2 102,2

w tym przychody ze 
sprzedaży wyrobów 
i usług na eksport 

19808,4 20672,7 104,4

Koszty uzyskania przy-
chodów z całokształtu 
działalności w mln zł 

52906,3 54237,1 102,5

Wynik finansowy brutto 
w mln zł 

4015,6 3964,1 98,7

Wynik finansowy netto 
w mln zł 

3429,6 3307,2 96,4

Podmioty wykazujące 
zysk brutto

778 706 90,7

Podmioty wykazujące 
zysk netto

773 698 90,3

W 2017 r. działalność eksportową w województwie pomorskim prowadziło 645 jednostek 
spośród 1201 badanych podmiotów z kapitałem zagranicznym. W tego typu podmiotach 
wartość zrealizowanego eksportu wyrobów i usług oraz towarów i materiałów wyniosła 
25960,7 mln zł i była wyższa niż w roku poprzednim o 0,5%. Podmioty eksportowały głównie 
wyroby (62,7% wartości całego eksportu), natomiast udział w eksporcie towarów i materiałów 
kształtował się na poziomie 18,5%, a usług 18,8%.

W 2017 r. spośród ogólnej liczby objętych badaniem podmiotów z kapitałem zagranicznym 
w województwie pomorskim importem zajmowało się 601 jednostek. Łączna wartość importu 
zrealizowanego przez podmioty z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim wynio-
sła 19891,8 mln zł i była niższa o 0,7% niż w roku poprzednim. Przeważającą część wartości 
importu stanowiły sprowadzone surowce, materiały i półfabrykaty na cele produkcyjne  
– 53,8%, natomiast udział importu towarów do dalszej odsprzedaży wyniósł 35,3%, a usług 8,7%.

Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2017 r.  
ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy wielkości 
mierzonej liczbą pracujących oraz bez względu na rodzaj prowadzonej rachunkowości. 
Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, 
maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół 
wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków 
zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.



Powiązane opracowania

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim 2016 r.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r.

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych (BDL)

Dziedzinowa Baza Wiedzy Przedsiębiorstwa Niefinansowe 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej z dziedziny Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Kapitał zagraniczny 

Informację opracowano na podstawie danych z badania realizowanego na formularzach:  
KZ – Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym 
SP – Roczna ankieta przedsiębiorstwa (cz. VI)
Wszystkim respondentom, którzy wypełnili sprawozdania należą się szczególne 
podziękowania za przekazane informacje oraz poświęcony czas.
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Opracowanie merytoryczne:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Anna Borkowska
Tel: 58 76 83 108
e-mail: A.Borkowska@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Zbigniew Pietrzak
Tel: 58 76 83 175
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

Opracowanie techniczne i skład komputerowy:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych; 
Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych

Informatorium
tel.: 58 76 83 210
faks: 58 76 83 270
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

www.gdansk.stat.gov.pl/

@Gdansk_STAT

@GlownyUrzadStatystyczny
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