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INFORMACJA  

05.02.2019 r. Działalność gospodarcza podmiotów  
z kapitałem zagranicznym w województwie 
kujawsko-pomorskim w 2017 r. 

 
W 2017 r. odnotowano wzrost wartości ulokowanego 
kapitału zagranicznego w stosunku rocznym, przy 
jednoczesnym spadku liczby podmiotów z udziałem 
kapitału zagranicznego. Pod względem wielkości 
podmiotów przeważały jednostki o liczbie pracujących 
do 9 osób. Najwięcej kapitału zagranicznego skupiały 
podmioty przetwórstwa przemysłowego. 

 

Liczba podmiotów i pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym 

W 2017 r. objęto badaniem 522 podmioty, w których w końcu roku ulokowany był kapitał za-
graniczny, tj. o 7,1% mniej w stosunku do 2016 r. Podobnie jak w latach poprzednich, w tej 
grupie podmiotów dominowały mikroprzedsiębiorstwa, tj. jednostki o liczbie pracujących do 
9 osób. W 2017 r. stanowiły one ponad połowę (52,1%) ogólnej liczby badanych przedsię-
biorstw. Udział podmiotów małych (10–49 osób pracujących) stanowił 20,7% całej grupy, 
średnich (50–249) – 17,0%, a dużych (250 i więcej osób) – 10,2%. Przeważały podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą związaną z przetwórstwem przemysłowym (37,9%) oraz han-
dlem; naprawą pojazdów samochodowych (28,4%). Podmioty z kapitałem zagranicznym  
w województwie kujawsko-pomorskim stanowiły 2,2% podmiotów z kapitałem zagranicznym 
w Polsce. 

W badanej zbiorowości podmiotów w 2017 r. pracowało łącznie 44790 osób., tj. o 676 mniej  
(o 1,5%) niż w roku poprzednim. Spadek odnotowano w przedsiębiorstwach dużych –  
o 565 osób (o 1,8%) oraz w jednostkach małych – o 136 osób (o 5,0%). W pozostałych klasach 
wielkości przedsiębiorstw odnotowano nieznaczny wzrost – łącznie o 25 osób.  

 

Wykres 1. Struktura wybranych zmiennych w podmiotach z kapitałem zagranicznym według 
klas wielkości podmiotów w 2017 r.  
Stan w dniu 31 XII  

 

 

Wartość kapitału 

Kapitał podstawowy podmiotów z kapitałem zagranicznym w końcu 2017 r. wyniósł 3250,1 mln 
zł i był o 8,8% wyższy niż w roku poprzednim. Kapitał zagraniczny stanowił 96,9% kapitału 
podstawowego, krajowy – 2,5%, a rozproszony – 0,6%. Wartość kapitału zagranicznego uloko-
wanego w województwie kujawsko-pomorskim (3148,2 mln zł) zwiększyła się w skali roku  
o 12,1% (w 2016 r. wzrost o 1,2%). 
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wództwie kujawsko-pomor-
skim stanowił 1,5% kapitału 
zagranicznego w Polsce  
(9 lokata w kraju) 
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nicznym w województwie ku-
jawsko-pomorskim stanowiły 
2,2% podmiotów z kapitałem 
zagranicznym w Polsce 
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Kapitał zagraniczny zaangażowany w podmiotach mających siedzibę na terenie województwa 
pochodził z 46 krajów (podobnie jak w 2016 r.), w tym przede wszystkim z krajów Unii Euro-
pejskiej (94,1% całkowitej wartości kapitału). Największy kapitał zagraniczny należał do 
udziałowców z Niemiec – 31,7%. Również wysoki udział mieli przedsiębiorcy z Holandii – 25,3%. 

 

Tablica 1. Podstawowy kapitał zagraniczny według wybranych krajów pochodzenia udziałowców  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

Podstawowe wyniki finansowe, nakłady na aktywa trwałe i nowe środki trwałe 

W 2017 r. podmioty z kapitałem zagranicznym uzyskały przychody w wysokości 40038,5 mln zł 
(wyższe o 8,0% w porównaniu z 2016 r.), z czego 1/3 pochodziła ze sprzedaży wyrobów i usług 
na eksport. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności zamknęły się w kwocie 
38255,5 mln zł (wzrost w skali roku o 7,8%). Nieznacznie poprawił się wskaźnik poziomu kosz-
tów w skali roku z 95,7% do 95,5% w 2017 r. Zwiększył się także udział podmiotów wykazują-
cych zysk netto w ogólnej liczbie podmiotów z kapitałem zagranicznym z 58,0% do 59,0%.  
Podobnie jak w 2016 r., wynik finansowy netto był dodatni i wyniósł 1538,7 mln zł (poprzednio 
1395,7 mln zł). Wskaźnik rentowności obrotu netto wyniósł 3,8% (analogicznie jak w roku  
poprzednim).  

Ze wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym objętych badaniem w 2017 r. w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, 277 (53,1% badanej grupy) poniosło nakłady inwestycyjne na 
pozyskanie aktywów trwałych. W 2016 r. mimo większej liczby podmiotów, w których uloko-
wany był kapitał zagraniczny, relatywnie mniej  podmiotów (52,7%) poniosło nakłady na po-
zyskanie aktywów trwałych. Wartość tych nakładów w 2017 r. wyniosła 1553,7 mln zł, tj. była 
wyższa niż w roku poprzednim o 1,4%, przy czym wydatki na zakup nowych środków trwałych 
(1177,2 mln zł) obniżyły się o 3,7%. 

 

Wykres 2. Struktura wybranych zmiennych w podmiotach z kapitałem zagranicznym  
ponoszących nakłady na aktywa trwałe według klas wielkości podmiotów w 2017 r.  

 

Kraje 
Liczba  

Podstawowy kapitał 
zagraniczny 

podmiotów udziałowców w mln zł w % 

OGÓŁEM 522 733 3148,2 100,0 

w tym kraje Unii Europejskiej 444 595 2962,1 94,1 

W tym z ogółem:         

Niemcy 191 253 998,8 31,7 

Holandia 65 87 797,4 25,3 

Cypr 13 18 280,6 8,9 

Francja 28 31 217,9 6,9 

Austria 13 13 175,6 5,6 

Dania 20 25 139,8 4,4 

Hiszpania 9 11 91,7 2,9 

Japonia 4 5 80,3 2,6 

Luksemburg 11 12 76,8 2,4 

Udział podmiotów wykazują-
cych zysk netto w ogólnej 
liczbie podmiotów z kapita-
łem zagranicznym w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim wyniósł 59,0% i był wyż-
szy niż w Polsce (56,0%) 
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Dane zaprezentowane w opracowaniu obejmują podmioty, które sporządziły roczne sprawoz-
danie statystyczne (KZ), posiadające w końcu roku objętego badaniem kapitał pochodzący od 
inwestorów zagranicznych, niezależnie od jego wielkości, struktury i udziału w kapitale podsta-
wowym, a także kraju pochodzenia. Wyniki tego badania nie uwzględniają banków, spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów makler-
skich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indy-
widualnych w rolnictwie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji 
kultury posiadających osobowość prawną, a także związków zawodowych, organizacji religij-
nych i politycznych. 



 

 

4 

 

 

 

  

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  
Ewa Liminowicz 
Tel: 52 366 93 26 
e-mail: E.Liminowicz@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl  

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Powiązane opracowania 

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r. 

Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa Baza Wiedzy – Przedsiębiorstwa Niefinansowe 

BDL – Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

kapitał zagraniczny 

przychody z całokształtu działalności 

koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 

wskaźnik poziomu kosztów 

wskaźnik rentowności obrotu netto  

środki trwałe 

pojęcia stosowane w statystyce publicznej 
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