
 
 

 

Niniejsza informacja dotyczy zbiorowości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r., w których był zaangażowany kapitał zagraniczny niezależnie 
od jego wielkości, udziału w kapitale podstawowym i kraju pochodzenia inwestorów. Prezentowane dane nie 
uwzględniają napływu kapitału zagranicznego do banków i instytucji ubezpieczeniowych. 

 Źródłem danych, które wykorzystano do scharakteryzowania działalności podmiotów z udziałem 
kapitału zagranicznego jest roczne sprawozdanie dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (KZ).  

* * * 
 

Na koniec 2008 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działalność gospodarczą prowadziło 
537 spółek z kapitałem zagranicznym (przed rokiem 520 podmiotów), co oznacza wzrost w skali roku liczby 
takich podmiotów o 3,3 %. Stanowiły one 2,5 % ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym w Kraju. Zarówno 
pod względem liczby spółek, jak i liczby pracujących w nich osób, Kujawsko-Pomorskie uplasowało się na 10 
pozycji wśród wszystkich województw.  
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TABL. 1.  PODMIOTY  Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO  WEDŁUG  LICZBY  PRACUJĄCYCH   
I  WYBRANYCH  SEKCJI  PKD  W  LATACH  2007  i  2008 
Stan w dniu 31 XII 

Ogółem Podmioty według liczby pracujących 

do 9 osób od 10 – 49 od 50 – 249 250 osób i więcej SEKCJE PKD 
podmioty pra- 

cujący podmioty pra- 
cujący podmioty pra- 

cujący podmioty pra- 
cujący podmioty pra- 

cujący 

OGÓŁEM ................................ 2007 520 40595 256 766 124 3120 94 11634 46 25075
 2008 537 38376 288 987 116 3040 88 10600 45 23749
 2007=100 103,3 94,5 112,5 128,9 93,5 97,4 93,6 91,1 97,8 94,7

w tym:      

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ......  10 103 7 27 3 76 – – – –

Przemysł ..............................................  246 31619 72 255 68 1932 66 8260 40 21172

w tym: przetwórstwo przemysłowe 229 31575 55 211 68 1932 66 8260 40 21172

Budownictwo ......................................  22 270 17 58 4 122 1 90 – –

Handel i naprawy∆ ..............................  144 3636 101 359 30 665 11 1210 2 1402

Transport, gospodarka magazynowa  
i łączność ..........................................  23 1015 16 57 1 25 5 527 1 406

Obsługa nieruchomości i firm∆ ...........  71 1464 58 171 7 165 4 359 2 769
 
W końcu 2008 r. w województwie kujawsko-pomorskim w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego 

pracowało łącznie 38,4 tys. osób (wobec 40,6 tys. przed rokiem), co oznacza spadek liczby pracujących o 5,5 %. 
Pod względem wielkości zatrudnienia przeważały podmioty o liczbie pracujących do 9 osób i stanowiły one 
53,6 % ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym (pracowało w nich 1,0 tys. osób). Tylko w tej grupie 
odnotowano w skali roku wzrost liczby podmiotów o 32 jednostki (o 12,5 %), jak i liczby pracujących o 221 
osób (o 28,9 %). Znaczący był również udział podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – było ich  
21,6 % ogółu badanej zbiorowości (3,0 tys. osób pracujących). Udział jednostek o liczbie pracujących od 50 do 
249 osób wyniósł 16,4 % (zatrudniały one łącznie 10,6 tys. osób), zaś jednostek powyżej 250 osób – 8,4 % 
ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym (pracowało w nich 23,7 tys. osób, czyli większość, bo 61,9 % 
wszystkich pracujących w tego typu podmiotach).  
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Rozpatrując rodzaj prowadzonej działalności (według sekcji PKD 2004) można stwierdzić, iż w 2008 r. 
najwięcej podmiotów z kapitałem zagranicznym pochodziło z sekcji przetwórstwo przemysłowe (42,6 % 
udziału) oraz handel i naprawy (26,8 %). W województwie kujawsko-pomorskim działało również dużo spółek  
z kapitałem zagranicznym, w obsłudze nieruchomości i firm – 13,2 % wszystkich podmiotów. Najwięcej, bo 
82,3 % ogółu pracujących, zatrudnionych było w przetwórstwie przemysłowym, w handlu  
i naprawach – 9,5 % i w obsłudze nieruchomości i firm – 3,8 %.  

 
W województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r. spośród 229 spółek z kapitałem zagranicznym  

z sekcji przetwórstwo przemysłowe, najwięcej jednostek działało w produkcji: wyrobów z metali (19,7 %), 
wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (13,5 %) oraz artykułów spożywczych i napojów (11,4 %). 
Działami o największym udziale w wartości kapitału podstawowego całej sekcji była: produkcja artykułów 
spożywczych i napojów (21,9 % kapitału podstawowego tej sekcji) oraz produkcja wyrobów chemicznych  
(10,2 %). W podmiotach zajmujących się produkcją artykułów spożywczych i napojów kapitał zagraniczny 
stanowił 94,0 % kapitału podstawowego i pracowało tu najwięcej osób (5,2 tys.). Działami o dużej liczbie 
pracujących były także: produkcja wyrobów z metali – 4,6 tys. osób oraz produkcja mebli; pozostała działalność 
produkcyjna – 3,7 tys. osób. 

TABL. 2. PRACUJĄCY  ORAZ  WARTOŚĆ  KAPITAŁU  W  PRZETWÓRSTWIE  PRZEMYSŁOWYM 
W  LATACH  2007 i 2008 
Stan w dniu 31 XII 

Kapitał podstawowy 

ogółem w tym 
zagraniczny 

DZIAŁY PRZETWÓRSTWA   
PRZEMYSŁOWEGO 

Liczba  
podmiotów 

Liczba  
pracujących 

w mln zł 

OGÓŁEM ................................................................. 2007 237 33027 1893,0 1572,9

2008 229 31575 1995,9 1790,4
 2007=100 96,6 95,6 105,4 113,8

w tym:  

Produkcja artykułów spożywczych i napojów ................... 26 5212 436,4 410,4

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 31 2665 121,4 118,1

Produkcja wyrobów z metali∆ ............................................. 45 4559 121,1 98,0

Produkcja maszyn i urządzeń∆ ............................................ 19 659 24,8 23,0

Produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna∆ ....... 11 3668 51,4 47,9
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Udziałowcami zagranicznymi w polskich 
podmiotach gospodarczych mających siedzibę na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego byli 
reprezentanci z 40 krajów. Kraje należące do Unii 
Europejskiej wniosły łącznie kapitał o wartości 
1556,7 mln zł, co stanowiło 69,3 % ogółu kapitału 
zagranicznego w województwie kujawsko-pomor-
skim. Kraje należące do grupy OECD zainwestowały 
łącznie 2228,8 mln zł i miały jeszcze większy udział 
(99,2 %). Najwięcej kapitału zagranicznego pochodzi-
ło: z Niderlandów – 23,4 % (wobec 27,0 % kapitału  
w 2007 r.), z Japonii – 20,4 % (wobec 22,5 %) oraz  
z Niemiec – 18,6 % (wobec 20,6 %). 

Wartość kapitału podstawowego badanych 
podmiotów według stanu w końcu 2008 r. wyniosła 
2564,4 mln zł, w tym 2246,3 mln zł (87,6 % udziału) 
stanowił kapitał zagraniczny (przed rokiem było to 
odpowiednio: 2322,0 mln zł i 1917,7 mln zł). 

W końcu analizowanego okresu 425 (79,1 %) 
spośród wszystkich spółek mających siedzibę na 
terenie Kujawsko-Pomorskiego wykazało w swej 

strukturze kapitałowej przewagę kapitału zagranicznego nad krajowym bądź stanowił on 100 % kapitału 
podstawowego. Wartość zagranicznego kapitału podstawowego tej grupy podmiotów wyniosła 2146,0 mln zł, czyli 
95,5 % ogólnej wartości kapitału zagranicznego zainwestowanego w województwie kujawsko-pomorskim. 

Kapitał podstawowy ponad połowy jednostek (295) pochodził wyłącznie od udziałowców 
zagranicznych. W 130 podmiotach udział zaangażowanego kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym był 
wyższy niż 50,0 %, ale niższy niż 100,0 % i stanowił 31,1 % kapitału zagranicznego w województwie.  
W 10 jednostkach udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym był mniejszy niż 10,0 %.  
W 84 podmiotach gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim wartość kapitału zagranicznego  
w kapitale podstawowym przekraczała 1 mln USD, z czego 88,1 % stanowiły podmioty o liczbie pracujących  
10 osób i więcej. 

TABL. 3.  PODSTAWOWY  KAPITAŁ  ZAGRANICZNY
WEDŁUG  KRAJU  POCHODZENIA  
UDZIAŁOWCÓW  W  2008 R.  
Stan w dniu 31 XII 

Podstawowy  
kapitał zagraniczny  

WYBRANE KRAJE 

w mln zł w %  
ogółem 

OGÓŁEM .............................................  2246,3 100,0

w tym: 
Kraje Unii Europejskiej .........................  1556,7 69,3
Kraje należące do OECD .......................  2228,8 99,2

W tym z liczby ogółem przypada na: 

Austria ................................................... 138,7 6,2

Dania ..................................................... 102,5 4,6

Francja ................................................... 157,0 7,0

Japonia .................................................. 457,2 20,4

Niderlandy ............................................. 526,0 23,4

Niemcy .................................................. 416,9 18,6

Szwajcaria ............................................. 58,3 2,6

Wielka Brytania .................................... 53,7 2,4

TABL. 4.  KAPITAŁ  PODSTAWOWY  WEDŁUG  WYBRANYCH  SEKCJI  PKD  W  LATACH  2007 i 2008 
Stan w dniu 31 XII 

Kapitał podstawowy 

ogółem w tym zagraniczny SEKCJE PKD  Liczba 
podmiotów 

w mln zł w % kapitału 
podstawowego 

OGÓŁEM ........................................................................... 2007 520 2322,0 1917,7 82,6
 2008 537 2564,4 2246,3 87,6
 2007=100 103,3 110,4 117,1 x

w tym:  

Przetwórstwo przemysłowe .......................................................... 229 1995,9 1790,4 89,7,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 15 2,0 1,9 95,0

Budownictwo ................................................................................ 22 15,7 9,7 61,8

Handel i naprawy∆ ........................................................................ 144 230,2 214,2 93,0

Hotele i restauracje ....................................................................... 10 2,2 1,8 81,8

Obsługa nieruchomości i firm∆ ..................................................... 71 104,9 97,6 93,0



Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 r. 
 

5

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w jednostkach z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 r. 
wyniosły 14773,0 mln zł (w 2007 r. – 13384,8 mln zł) i oznacza to wzrost w skali roku o 10,4 %. W spółkach,  
w których udział kapitału zagranicznego stanowił 100 % uzyskano przychody na poziomie 8784,3 mln zł,  
tj. o 26,2 % wyższym niż przed rokiem. W przypadku podmiotów o przeważającym udziale kapitału 
zagranicznego w strukturze kapitałowej, tj. poniżej 100,0 %, ale więcej jak 50,0 % odnotowano spadek o 1,1 %  
do poziomu 5371,4 mln zł. Analizując przychody ze sprzedaży towarów i materiałów przedsiębiorstw  
z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 r. wyniosły one 6042,8 mln zł (wobec 5989,8 mln zł w 2007 r.)  
i zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,9 %. W podmiotach, z wyłącznym udziałem kapitału 
zagranicznego uzyskano przychody na poziomie 2421,0 mln zł, tj. o 1,1 % niższym niż przed rokiem,  
a w przypadku podmiotów o przeważającym udziale kapitału zagranicznego w strukturze kapitałowej nastąpił 
wzrost o 10,5 % – do poziomu 3273,3 mln zł. 

W 2008 r. przychody z całokształtu działalności grupy 537 podmiotów wyniosły 21554,2 mln zł,  
z czego 96,0 % osiągnęły spółki o liczbie pracujących powyżej 9 osób (249 jednostek), zaś koszty ich uzyskania 
osiągnęły poziom 21136,1 mln zł (z czego 96,2 % w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób). Wynik 
finansowy brutto ukształtował się na poziomie 419,4 mln zł, w tym 356,8 mln zł uzyskano w podmiotach  

TABL. 5.  WYNIKI  FINANSOWE  SPÓŁEK  WEDŁUG  UDZIAŁU  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO   
W  LATACH  2007  i  2008 
Stan w dniu 31 XII 

W tym 
Kapitał 

podstawowy krajowy zagraniczny

Przychody 
ze sprzedaży 

wyrobów 
i usług 

Przychody  
ze sprzedaży 

towarów 
i materiałów 

Wartość 
sprzedanych 

towarów  
i materiałów 

Koszty 
działalności 
operacyjnej

UDZIAŁ 
ZAANGAŻOWANEGO 

KAPITAŁU 
ZAGRANICZNEGO  

W KAPITALE 
PODSTAWOWYM 

Podmioty 

w mln zł 

OGÓŁEM ........... 2007 520 2322,0 309,9 1917,7 13384,8 5989,8 5182,7 18923,0
 2008 537 2564,4 241,1 2246,3 14773,0 6042,8 5234,4 20254,0
 2007=100 103,3 110,4 77,8 117,1 110,4 100,9 101,0 107,0
= 100 % ...........................  295 1448,1 – 1448,1 8784,3 2421,0 2092,0 11188,5
(50 %; 99 %> ..................  130 893,1 118,6 697,9 5371,4 3273,3 2855,6 8146,4
(25 %; 50 %> ..................  86 203,9 107,0 96,9 489,5 281,4 229,5 718,8
(10 %; 25 %> ..................  16 14,4 11,4 3,0 90,6 29,7 23,9 123,4
≤ 10 % .............................  10 5,0 4,1 0,4 37,2 37,4 33,4 77,0
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o liczbie pracujących powyżej 9 osób). Wynik finansowy netto ukształtował się odpowiednio na poziomie:  
226,5 mln zł i 184,2 mln zł. Spośród spółek z kapitałem zagranicznym zysk brutto wykazało 287 jednostek  
(z czego 49,5 % to podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób), a zysk netto wykazało 280 jednostek 
(wobec 51,1 %). 

Działalność eksportową w zakresie wyrobów prowadziło 158 podmiotów, w zakresie usług – 139 
podmiotów, a w zakresie towarów i materiałów – 162 podmioty. Wartość eksportu wyrobów i usług 
ukształtowała się na poziomie 6451,3 mln zł (wobec 7403,9 mln zł w roku poprzednim), a wartość eksportu 
towarów i materiałów wzrosła o 9,8 % w stosunku do ub. roku i wyniosła 996,8 mln zł (przed rokiem 907,8 mln 
zł). W tym samym czasie 269 jednostek dokonało importu za sumę 9079,3 mln zł (z tego 27,1 % stanowiła 
wartość towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży). 

W 2008 r. w województwie kujawsko-pomorskim 59,2 % podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 
poniosło wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce na kwotę 1951,7 mln zł. Większość 
wydatków (94,9 %) poniesiono na zakup nowych środków trwałych, tj. 1851,7 mln zł. Zdecydowaną większość 
wydatków inwestycyjnych, bo 91,9 %, poniesiono w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej. 
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