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Prezentowane dane dotyczą podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 

prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2012 r. i zostały opracowane 

na podstawie formularza KZ – roczne sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym. 

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.  

 
PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2012 R. 
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W 2012 r. na terenie województwa łódzkiego badaną zbiorowość stanowiły 1057 

podmioty z kapitałem zagranicznym, tj. o 24 podmioty więcej niż rok wcześniej   (o 2,3%), 

przy średnim wzroście w Polsce – 4,0%.  Ponad połowa z nich – 574 – miała swoją siedzibę 

w Łodzi. Podmioty z łódzkiego stanowiły 4,1% wszystkich jednostek z udziałem kapitału 

zagranicznego w kraju. Wielkość ta ulokowała województwo łódzkie na 8 miejscu w kraju. 

W podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim w 2012 r. 

roku pracowało 76,3 tys. osób, co oznacza spadek zatrudnienia o 0,2% w stosunku do roku 

ubiegłego. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w Łodzi stanowili 

57,8% ogółu pracujących w omawianych podmiotach w skali województwa.  
 
 
STRUKTURA PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG  
SEKCJI PKD  W 2012 R. 
Stan w dniu 31 XII 
 

 

 

 

Wśród ogółu badanych przedsiębiorstw największy odsetek stanowiły podmioty, które 

prowadziły działalność w ramach sekcji  handel i naprawa pojazdów samochodowych – 

35,4% ogółu podmiotów, przemysł – 31,1%, obsługa rynku nieruchomości – 8,3% oraz 

budownictwo – 5,6%. Spośród 306 podmiotów działających w sekcji przetwórstwo 

przemysłowe najwięcej firm zajmowało się produkcją: wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

- 15,4%, metalowych wyrobów gotowych – 11,4%, odzieży – 7,2%. 
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Tabl. 1. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego według podstawowych form prawnych 

w województwie łódzkim 
Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
Liczba podmiotów 

2011 2012 

Ogółem ........................................................  1033 1057 

z tego:   

Spółki akcyjne ..............................................  34 35 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...........  978 998 

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych............  6 7 

Pozostałe formy prawne ..........................................  15 17 

Wśród ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym zdecydowanie przeważały spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością (94,4%), natomiast spółki akcyjne stanowiły 3,3%. 

Ponadto wśród podmiotów posiadających kapitał zagraniczny odnotowano 7 oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych. 
 

Tabl.2. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego według liczby pracujących  
Stan w dniu 31 XII 

Podmioty według liczby 

pracujących 

Podmioty gospodarcze Pracujący 

2011 2012 2011=100 2012 

Ogółem ........................................   1033 1057 102,3 76293 

do 9 osób ...............................   621 641 103,2 1349 

10 do 49 .................................   192 202 105,2 4860 

50 do 249...............................   154 153 99,4 17193 

250 osób i więcej ...................   66 61 92,4 52891 

Pod względem wielkości zatrudnienia, struktura badanej zbiorowości nie uległa 

istotnym zmianom w stosunku do roku poprzedniego. Przeważały podmioty o liczbie 

pracujących do 9 osób, które stanowiły 60,6% ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym. 

Skupiały one łącznie prawie 2% osób pracujących. Znaczący był również udział podmiotów o 

liczbie pracujących od 10 do 49 osób, które stanowiły  19,1% ogółu badanej zbiorowości  

(z 6,4% ogółu pracujących). Udział jednostek o liczbie pracujących od 50 do 249 osób 

wyniósł 14,5% (zatrudniały 22,5% pracujących), zaś jednostek powyżej 250 osób – 5,8% 
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ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym (pracowało w nich ponad dwie trzecie 

zatrudnionych w omawianych podmiotach). 

Tabl. 3. Wartość kapitału podstawowego według wybranych form prawych z udziałem 

kapitału zagranicznego w województwie łódzkim w 2012 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 

Kapitał podstawowy Udział kapitału 
zagranicznego 

w kapitale 
podstawowym 

w % 

ogółem 
w tym kapitał 
zagraniczny 

w mln zł 

Ogółem ...............................................  5096,1 4854,5 95,3 

w tym:    

Spółki akcyjne .......................................  840,6 743,6 88,5 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ....  4205,9 4061,9 96,6 

Wartość kapitału podstawowego badanych podmiotów według stanu w końcu 2012 r. 

wyniosła 5096,1 mln zł, w tym 4854,5 mln zł stanowił kapitał zagraniczny. Najwyższy udział 

kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym odnotowano w oddziałach przedsiębiorców 

zagranicznych (99,0%) oraz w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (96,6%). 
 
KAPITAŁ PODSTAWOWY W PODMIOTACH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO  

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM WEDŁUG UDZIAŁOWCÓW (w mln zł) W 2012 R. 

Stan w dniu 31 XII 

 

Udziały kapitału ze względu na źródło pochodzenia w badanych podmiotach 

kształtowały się następująco: kapitał zagraniczny – 95,7%, krajowy – 4,6%, a 0,1% stanowił 
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kapitał rozproszony, którego nie można przyporządkować konkretnym udziałowcom.  

W zaangażowanym kapitale krajowym przeważał, stanowiąc 61,0%, kapitał osób prawnych. 

W końcu 2012 r. 85,9% podmiotów mających siedzibę na terenie województwa 

łódzkiego, wykazało w swej strukturze kapitałowej przewagę kapitału zagranicznego nad 

krajowym. Wartość zagranicznego kapitału podstawowego podmiotów wyniosła 4796,5 mln 

zł, czyli 98,8% ogólnej wartości kapitału zagranicznego zainwestowanego w województwie 

łódzkim. Kapitał zagraniczny zaangażowany w podmiotach gospodarczych mających 

siedzibę na terenie województwa łódzkiego pochodził z 65 krajów. Kraje należące do Unii 

Europejskiej wniosły kapitał łącznie o wartości 4549,0 mln zł, co stanowiło 93,7% ogółu 

wniesionego kapitału zaangażowanego. Największą wartość kapitału zagranicznego wnieśli 

udziałowcy z  Holandii – 25,0%, Włoch – 17,1% oraz z Niemiec – 15,3%. 
 

Tabl. 4. Podstawowy kapitał zagraniczny wybranych krajów w województwie łódzkim według 

krajów pochodzenia udziałowców w 2012 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Wybrane kraje 

Liczba 
podmiotów 
z kapitałem 

danego kraju 

Liczba 
udziałowców 

z danego 
kraju 

Podstawowy 
kapitał zagraniczny 

mln zł w % ogółem 

Ogółem ..............................................  1116 1532 4854,5 100,0 

   w tym kraje Unii Europejskiej .........  864 1142 4549,0 93,7 

 w tym z ogółem     

Niemcy ..............................................  191 238 745,2 15,3 

Holandia ............................................  101 134 1186,7 25,0 

Włochy ...............................................  98 154 831,5 17,1 

Francja ..............................................  75 108 279,3 5,8 

Hiszpania ...........................................  53 80 133,2 2,7 

Cypr  ..................................................  46 56 115,9 2,4 

Austria ...............................................  42 48 185,5 3,8 

Wielka Brytania .................................  39 48 112,3 2,3 

Luksemburg .......................................  36 36 245,6 5,1 

Dania .................................................  35 42 175,6 3,6 

Stany Zjednoczone ............................  30 41 63,3 1,3 

Szwajcaria .........................................  29 36 94,0 1,9 
 

 

Opracowanie:   Katarzyna Klimczak  –  Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 


