
 

 

 

 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału 

zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r.,  

w których został zaangażowany kapitał zagraniczny (niezależnie od jego wielkości, udziału  

w kapitale podstawowym, oraz kraju pochodzenia). Prezentowane dane nie uwzględniają 

napływu kapitału zagranicznego do banków i instytucji ubezpieczeniowych. 

 Podstawowym źródłem danych wykorzystanych do scharakteryzowania tych 

podmiotów jest  roczne badanie spółek z udziałem kapitału zagranicznego.  

 W 2008 r. na terenie województwa łódzkiego badaną zbiorowość stanowiło 885 

spółek z kapitałem zagranicznym, czyli o 77 podmiotów więcej niż rok wcześniej (tj. o 9,5%). 

Wśród nich największy odsetek stanowiły podmioty prowadzące działalność w ramach 

przemysłu – 37,1% ogółu spółek, handlu i napraw – 32,0% oraz w obsłudze nieruchomości  

i firm – 17,7%.  

 W porównaniu z rokiem 2007 r. najwyższą dynamikę wzrostu liczby spółek  

z kapitałem zagranicznym odnotowano w budownictwie – o 42,4%, następnie w sekcji 

obsługa nieruchomości i firm, gdzie liczba zarejestrowanych spółek wzrosła o 23,6% oraz  

w przemyśle - wzrost o 4,5%.  

 W 2008 r. powstało 39 nowych spółek z udziałem kapitału zagranicznego, tj. o 32,8% 

mniej niż w 2007 r. Najgłębszy spadek liczby nowych podmiotów w porównaniu z rokiem 

poprzednim odnotowano w sekcji obsługa nieruchomości i firm – o 48,0%, tj. 12 spółek. 

Jednak w dalszym ciągu firmy powstałe w ramach tej sekcji stanowiły największy odsetek 

wśród nowo powstałych podmiotów (33,3%).    
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Tabl. 1  Spółki z udziałem kapitału zagranicznego 
             Stan w dniu 31 XII 

W tym 
Wyszczególnienie 

A - 2007 = 100 
Ogółem 

przemysł budownictwo 
handel  

i naprawy 

obsługa 
nierucho-

mości i firm 

Liczba spółek   

2007........................  808 314 33 268 127

2008........................  885 328 47 283 157

A 109,5 104,5 142,4 105,6 123,6

     

 w tym powstałe  
  jako nowe 

  

2007........................  58 13 4 12 25

2008........................  39 11 2 12 13

A 67,2 84,6 50,0 100,0 52,0

 

 W 2008 r. wśród udziałowców spółek objętych obserwacją dominowały osoby prawne 

z siedzibą za granicą – stanowiąc 77,0% ogółu. W 2008 r. 618 osób fizycznych  

mieszkających za granicą było udziałowcami badanych spółek (w 2007 r. – 592). W sekcji 

handel i naprawy oraz w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności udziałowcami 

analizowanych spółek częściej były osoby fizyczne mieszkające za granicą, natomiast  

w przemyśle i obsłudze nieruchomości i firm dominowały osoby prawne z siedzibą za 

granicą. 

Wykres 1. Struktura spółek z udziałem kapitału zagranicznego według rodzaju udziałowców 

                   Stan w dniu 31 XII 
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 W województwie łódzkim w końcu 2008 r. w spółkach z udziałem kapitału 

zagranicznego pracowało 68,8 tys. osób (tj. o 9,9% więcej niż rok wcześniej), z czego 63,7% 

ogółu (tj. 43,8 tys. osób) znalazło zatrudnienie w spółkach przemysłowych, 17,5%  

(tj. 12,1 tys. osób) w spółkach zajmujących się handlem i naprawami, 13,4% (tj. 9,2 tys. 

osób) w spółkach należących do sekcji obsługa nieruchomości i firm, 2,3% (tj. 1,9 tys. osób)  

w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności. 

 

Tabl. 2  Pracujący i udziałowcy spółek z udziałem kapitału zagranicznego  
 Stan w dniu 31 XII 

W tym 
Wyszczególnienie 

A - 2007 = 100 
Ogółem 

przemysł 
budow- 
nictwo 

handel  
i naprawy 

obsługa 
nierucho-

mości i firm 

Udziałowcy spółek:  

 osoby fizyczne mieszkające 
  za granicą 

 

2007........................................  592 164 25 231 119

2008........................................  618 167 31 236 124

A 104,4 101,8 124,0 102,2 104,2

 osoby prawne z siedzibą  
  za granicą 

 

2007........................................  586 269 26 159 97

2008........................................  681 275 49 177 139

A 116,2 102,2 188,5 111,3 143,3

Pracujący  

2007........................................  62612 41445 1182 10148 7393

2008........................................  68799 43830 856 12066 9217

A 109,9 105,8 72,4 118,9 124,7

Wykres 2.  Struktura pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego  
 według sekcji PKD 
 Stan w dniu 31 XII 
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 Wartość kapitału podstawowego spółek z udziałem kapitału zagranicznego w końcu 

2008 r. wyniosła 4099,7 mln zł, tj. o 8,5% więcej niż rok wcześniej (3776,9 mln zł), w tym 

kapitał zagraniczny stanowił w 2008 r. – 94,2% (3860,3 mln zł), natomiast w 2007 r. – 95,2% 

(3594,0 mln zł). W 2008 r. największą wartością kapitału zagranicznego dysponowały 

jednostki prowadzące działalność przemysłową – 3180,7 mln zł (tj. o 1,2% wyższą niż rok 

wcześniej), co stanowiło 82,4% ogólnej wartości kapitału zagranicznego.  

W przedsiębiorstwach sklasyfikowanych w sekcji handel i naprawy ulokowano 11,0% 

kapitału zagranicznego, tj. 426,2 mln zł (w 2007 r. – 8,5%), w obsłudze nieruchomości i firm 

– 4,4%, tj. 170,8 mln zł (w 2007 r. – 2,7%), natomiast w budownictwie – 0,4%, tj. 16,5 mln zł 

(w 2007 r. – 0,3%). 

 W 2008 r. w województwie łódzkim spośród badanej zbiorowości, 308 spółek  

z udziałem kapitału zagranicznego (tj. 34,8%) potwierdziło przynależność do grup 

kapitałowych (przed rokiem – 24,0%, tj. 194 spółki). W 2008 r. 66,9% spółek należących do 

grup kapitałowych (206 spółek) należało do jednego udziałowca zagranicznego,  

a w przypadku 83 spółek (27,0%) jednostka dominująca posiadała powyżej 50% udziałów. 

Do grup kapitałowych zdominowanych przez kapitał niemiecki należało 65 spółek (tj. 21,1%  

w 2008 r. i 20,6% w 2007 r.), 15,9%, tj. 49 spółek należało do grup kontrolowanych przez 

kapitał niderlandzki (przed rokiem 31 spółek, tj. 16,1%), 20 spółek, tj. 6,5% - przez kapitał 

francuski (w 2007 r. - 13 spółek, tj. 6,7%), 20 spółek, tj. 6,5% (w 2007 r. 9 spółek, tj. 4,6%) - 

przez kapitał włoski, 19 spółek, tj. 6,2% przez kapitał austriacki (w 2007 r.- 13 spółek,  

tj. 6,7%) oraz 17 spółek, tj. 5,5% (rok wcześniej 14, tj. 7,2%) przez kapitał duński. W 2008 r. 

wśród spółek kapitałowych z kapitałem niemieckim – 43 spółki (66,2%) należało  

w całości do inwestora niemieckiego, a 18 (27,7%), to takie, w których kapitał niemiecki 

stanowił ponad 50% udziałów. W przypadku grup kapitałowych z kapitałem niderlandzkim 

zależności wyglądały następująco – 36 spółek (73,5%) to jednostki, gdzie kapitał 

niderlandzki wynosił 100% udziałów, a w 12 spółkach (24,5%) – powyżej 50%.  
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Wykres 3. Struktura spółek zagranicznych według krajów, których kapitał dominuje  
 w grupie kapitałowej 
 Stan w dniu 31 XII 
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Tabl. 3.  Kapitał podstawowy i przychody ze sprzedaży spółek z udziałem kapitału zagranicznego  
 Stan w dniu 31 XII 

W tym 
Wyszczególnienie 

A - 2007 = 100 
Ogółem 

przemysł budownictwo 
handel  

i naprawy 

obsługa 
nierucho-

mości i firm 

Kapitał podstawowy  
 w mln zł 

  

2007........................  3776,9 3279,6 10,5 337,7 103,7

2008........................  4099,7 3350,5 17,1 469,0 181,1

A 108,6 102,2 162,9 138,9 174,6

  w tym:   

 krajowy   

2007........................  165,8 132,8 0,9 18,2 6,6

2008........................  235,3 166,7 0,7 42,0 10,3

A 141,9 125,5 77,8 230,8 156,1

 zagraniczny   

2007........................  3594,0 3143,9 9,6 305,7 97,1

2008........................  3860,3 3180,9 16,5 426,2 170,8

A 107,4 101,2 171,9 139,4 175,9

Przychody ze sprze-
 daży wyrobów  
 i usług w mln zł 

  

2007........................  15657,9 13770,8 465,4 321,1 459,5

2008........................  18148,3 15262,4 614,9 353,5 1068,1

A 115,9 110,8 132,1 110,1 232,5

Przychody ze sprze-
 daży towarów  
 i materiałów  
 w mln zł 

  

2007........................  7610,7 2833,5 0,5 4552,3 67,7

2008........................  8945,8 3326,8 7,7 5219,2 288,4

A 117,5 117,4 1540,0 114,7 426,0
 

 

 Obserwowana grupa spółek osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów  

i usług) oraz towarów i materiałów w wysokości 27,1 mld zł (przed rokiem 23,3 mld zł),  

z czego przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 18,1 mld zł, stanowiąc 67,0% 

przychodów (w 2007 r. 67,4%, tj. 15,7 mld zł). Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług  

w 84,1% wypracowane zostały przez spółki przemysłowe (w 2007 r. w 88,0%). Przychody ze 

sprzedaży towarów i materiałów spółek województwa łódzkiego osiągnęły w 2008 r. poziom 

8,9 mld zł (7,6 mld zł w roku poprzednim), z czego 58,3% stanowiły przychody wypracowane 

przez spółki zajmujące się handlem i usługami, a 37,2% to przychody spółek 

przemysłowych.  
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Tabl. 4.  Wydatki inwestycyjne poniesione w Polsce przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego  
 Stan w dniu 31 XII 

W tym 
Wyszczególnienie 

A - 2007 = 100 
Ogółem 

przemysł budownictwo 
handel  

i naprawy 

obsługa 
nierucho-

mości i firm 

Liczba spółek   

2007........................  523 247 17 159 60

2008........................  537 250 18 157 24

A 102,7 101,2 105,9 98,7 40,0

Wydatki inwesty- 
 cyjne ogółem  
 w mln zł 

  

2007........................  2404,2 1927,2 12,2 239,6 102,3

2008........................  2585,2 2114,5 24,4 207,1 50,6

A 107,5 109,7 200,0 86,4 49,5

  w tym na zakup:   

 nowych środków  
  trwałych 

  

2007........................  2047,5 1697,1 9,5 210,6 39,6

2008........................  2366,0 2024,3 24,2 160,5 31,6

A 115,6 119,3 254,7 76,2 79,8

 używanych środ- 
  ków trwałych 

  

2007 .......................  159,4 83,4 2,6 21,6 43,4

2008........................  127,6 59,4 0,1 32,5 18,9

A 80,1 71,2 3,9 150,5 43,6
 

 Spośród badanych spółek z udziałem kapitału zagranicznego 60,7% (537 spółek) 

poniosły w 2008 r. wydatki inwestycyjne w Polsce (w 2007 r. dotyczyło to 64,7%, tj. 523 

spółek). W 2008 r. spółki wydatkowały na ten cel 2,6 mld zł, tj. o 7,5% więcej niż przed 

rokiem. W 2008 r. większość wydatków, tj. 91,5% (2,4 mld zł) zostało poniesionych na zakup 

nowych środków trwałych, z czego najwięcej – 2,0 mld zł (tj. 85,6%), stanowiły wydatki 

spółek przemysłowych.  

 W 2008 r. w województwie łódzkim ponad połowa (56,8%) badanych spółek  

z udziałem kapitału zagranicznego dokonywała zakupów z importu (w 2007 r. – 55,5%). 

Wśród 503 spółek importujących towary, materiały i usługi 49,1% stanowiły spółki 

przemysłowe (247 spółek), a 37,4% - spółki zajmujące się handlem i naprawami (188 

spółek). W 2007 r. rozkład procentowy udziału wyglądał następująco: spółki przemysłowe – 

51,1%, a skupione w sekcji handel i naprawy – 36,8%.  

 Wartość zakupów z importu badanych spółek wyniosła 9,5 mld zł, tj. o 8,8% więcej 

niż w 2007 r. (8,7 mld zł). Wartość zakupionych surowców, materiałów i półfabrykatów na 
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cele produkcyjne osiągnęła poziom 5,4 mld zł, tj. 56,6% importu ogółem (w 2007 r. 4,9 mld 

zł, tj. 56,5%), natomiast na kupno towarów przeznaczonych do odsprzedaży badane spółki 

wydały 3,6 mld zł, tj. 37,8% wartości importu ogółem (w 2007 r. 3,3 mld zł, tj. 37,4%).  
 

Tabl. 5. Import spółek z udziałem kapitału zagranicznego 

W tym 
Wyszczególnienie 

A - 2007 = 100 
Ogółem 

przemysł budownictwo 
handel  

i naprawy 

obsługa 
nierucho-

mości i firm 

Liczba spółek   

2007........................  448 229 10 165 26

2008........................  503 247 13 188 34

A 112,3 107,9 130,0 113,9 130,8

Wartość importu 
 ogółem w mln zł 

  

2007........................  8725,6 6973,6 18,7 1591,6 55,0

2008........................  9491,0 7756,7 11,6 1469,7 198,5

A 108,8 111,2 62,0 92,3 360,9

  w tym import:   

 surowców, mate- 
  riałów i półfabry-
  katów na cele  
  produkcyjne 

  

2007........................  4925,9 4767,3 7,8 139,0 6,6

2008........................  5367,0 5184,8 9,5 137,3 19,3

A 109,0 108,8 121,8 98,8 292,4

 towarów prze-
  znaczonych do 
  odsprzedaży 

  

2007........................  3260,0 1806,9 - 1410,9 34,4

2008........................  3589,7 2120,6 0,7 1274,7 165,3

A 110,1 117,4 90,4 480,5
 

 W 2008 r. w województwie łódzkim 286 badanych spółek (272 w 2007 r.) eksport-

towało towary i materiały, których wartość wyniosła 0,7 mld zł, (0,7 mld zł przed rokiem). 

Swoje usługi wyeksportowało 226 spółek (rok wcześniej - 213), a wartości zrealizowanego 

eksportu wyniosła – 0,9 mld zł w 2008 r. (1,4 mld zł w 2007 r.). Natomiast 218 spółek 

wyeksportowało swoje wyroby o łącznej kwocie 6,2 mld zł, przed rokiem było to 210 spółek  

i kwota 5,7 mld zł.  

 Przychód ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) na eksport wyniósł  

w analizowanych spółkach 2,0 mld zł, tj. o 70,7% mniej niż w roku poprzednim. W spółkach 

przemysłowych przychody te spadły o prawie 100% w stosunku do roku 2007, osiągając 

poziom 1,5 mln zł, natomiast przedsiębiorstwa prowadzące działalność z zakresu handlu  
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i napraw, obsługi nieruchomości i firm oraz spółki budowlane nie osiągnęły w 2008 r. 

przychodów ze sprzedaży produktów na eksport. 

Wyroby najczęściej eksportowane były przez spółki z województwa łódzkiego na 

rynek niemiecki, duński, włoski, francuski i niderlandzki, usługi – na rynek niemiecki, 

niderlandzki, duński, włoski i szwedzki, natomiast towary i materiały - na rynek niemiecki, 

włoski, litewski, duński i rosyjski. 
 

Tabl. 6. Eksport spółek z udziałem kapitału zagranicznego 

W tym 
Wyszczególnienie 

A - 2007 = 100 
Ogółem 

przemysł budownictwo 
handel  

i naprawy 

obsługa 
nierucho-

mości i firm 

Wartość eksportu 
 w mln zł: 

  

2007........................  7663,3 6648,1 33,0 521,7 77,5

2008........................  7880,0 7049,8 16,0 440,3 208,6

A 102,8 106,0 48,5 84,4 269,2
 wyrobów   

2007........................  5619,4 5562,1 - 57,1 -

2008........................  6238,5 6133,8 0,0 44,1 51,6

A 111,0 110,3 x 77,2 x
 usług   

2007........................  1379,8 857,5 33,0 34,4 75,0

2008........................  946,9 589,2 15,2 39,8 149,9

A 68,6 68,7 46,1 115,7 199,9
 towarów lub  
  materiałów 

  

2007........................  664,2 228,6 - 430,2 2,4

2008........................  694,6 326,8 0,8 356,4 7,1

A 104,6 143,0 x 82,9 295,8
Przychody ze sprze- 
 daży produktów na  
 eksport w mln zł 

  

2007........................  6806,2 6265,0 32,4 82,6 65,0

2008........................  1993,0 1,5 - - -

A 29,3 0,0 x x x
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