
 

 

 

 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO  

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. 

 

Na koniec 2004 r. w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 
REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych było 495 spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego. Zbadano działalność ponad 1/3 z nich (179 firm) prowadzących różne rodzaje 
działalności (z wyjątkiem ubezpieczeniowej i bankowej), niezależnie od liczby osób w nich 
pracujących. Pozwoliło to uzyskać obraz zbiorowości spółek w różnych przekrojach, w tym według 
podstawowego rodzaju prowadzonej działalności, kraju pochodzenia kapitału zagranicznego, 
wielkości i struktury kapitału, a także liczby pracujących. 

 Na koniec 2004 r. w badanej zbiorowości spółek z udziałem kapitału zagranicznego 
zatrudnionych było łącznie 20437 osób. Co druga spółka prowadziła działalność w zakresie 
przetwórstwa przemysłowego (46,9%) zatrudniając 15027 osób, a co trzecia zajmowała się 
działalnością handlową (29,6%) zatrudniając 2624 osoby.   

Wartość kapitału podstawowego posiadanego przez badane spółki wyniosła na koniec 2004 r. 
2697,7 mln zł (wzrost o 8,5% w stosunku do 2003 r.). Kapitał zagraniczny stanowił 82,3% kapitału  
podstawowego (2220,7 mln zł) i był o 8,5% wyższy niż przed rokiem. Największa jego część,  
tj. 51,9% ulokowana została w przetwórstwie przemysłowym w ramach, którego aż 60,2% kapitału 
zagranicznego przypadało na produkcję z surowców niemetalicznych. 

 Z analizy zaangażowania kapitału zagranicznego wynika, że jego wartość w poszczególnych 
sekcjach utrzymała się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wyjątek stanowiły firmy handlu  
i napraw, w których nastąpił blisko 17- krotny jego wzrost (z 10,8 mln zł do 178,2 mln zł). 

 Kapitał zagraniczny w spółkach objętych badaniem napłynął z 28 krajów. Największy udział  
w kapitale zainwestowanym w naszym województwie miał kapitał niderlandzki (49,4%), ulokowany  
w 19 spółkach. W następnej kolejności usytuował się kapitał belgijski (13,4%) wprowadzony do  
6 spółek oraz niemiecki (10,2%) ulokowany w 47 spółkach. Inwestorzy belgijscy i niemieccy 
zaangażowali swój kapitał przede wszystkim w spółkach prowadzących działalność przetwórstwa 
przemysłowego. 

 Uzyskane w 2004 r. przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego przychody z całokształtu 
działalności wyniosły 11224,1 mln zł i były wyższe o 19,2% od ubiegłorocznych, natomiast koszty 
uzyskania tych przychodów ukształtowały się na poziomie 10645,8 mln zł wzrastając o 17,9%  
w stosunku do 2003 r. Przychody z całokształtu działalności dominujących spółek przetwórstwa 
przemysłowego osiągnęły 7438,8 mln zł, a ich udział w przychodach ogółem badanych spółek wyniósł 
66,3%. 



 Szybszy wzrost przychodów niż kosztów ich uzyskania wpłynął bezpośrednio na 
wypracowanie przez badane spółki znacznie korzystniejszych niż przed rokiem wyników finansowych. 
Wynik finansowy netto sięgał 490,4 mln zł, co oznaczało przewyższenie ubiegłorocznych zysków  
o 79,2%. Zysk netto odnotowano w spółkach zajmujących się: przetwórstwem przemysłowym, 
transportem oraz gospodarką magazynową i łącznością. Stratę netto wykazały natomiast sekcje: 
handel i naprawy oraz obsługa nieruchomości i firm.  

 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI OBROTU BRUTTO I NETTO SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU 
ZAGRANICZNEGO WEDŁUG SEKCJI PKD W 2004 R. 

 

 
 
 

 

W 2004 r. działalność eksportową prowadziły 54 spółki, które stanowiły ponad 30% badanej 
zbiorowości. Wartość sprzedaży eksportowej wyrobów i usług wyniosła 2282,3 mln zł i było to więcej  
o 37,5% niż przed rokiem. Spośród 54 eksporterów najczęstszymi były firmy przetwórstwa 
przemysłowego (49).  

Importu dokonywała prawie połowa badanych jednostek (47,5%). Jego wartość w 2004 r.  
wyniosła 1436,2 mln zł i była o 20,9% wyższa niż przed rokiem. Importowano przede wszystkim: 
surowce, materiały i półfabrykaty do produkcji (65,5%) oraz towary do dalszej odsprzedaży (24,8%). 
W ogólnej wartości importu największy udział (89,4%) miały jednostki zajmujące się przetwórstwem 
przemysłowym. 

Wydatki na powiększenie aktywów trwałych w 2004 r. zrealizowało 100 spółek – łącznie na 
kwotę 741,3 mln zł wobec 658,6 mln zł w 2003 r. Najczęściej dokonywano zakupu nowych środków 
trwałych, na które przeznaczono 591,2 mln zł, tj. 79,7% ogółu wydatków inwestycyjnych. Największe 
wydatki inwestycyjne poniosły spółki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego  
- 68,5%, głównie z przeznaczeniem na zakup nowych środków trwałych. 

 Dane obrazujące wyniki uzyskiwane przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 r. 
potwierdzają dominację spółek zaangażowanych w działalność przemysłową (szczególnie  
w przetwórstwo przemysłowe), a także utrzymanie się znaczącej roli jednostek zajmujących się 
handlem hurtowym i detalicznym. 



Tabl. 1  Kapitał podstawowy oraz wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym   
              według sekcji PKD w 2004 r.  

Kapitał podstawowy 

ogółem 
w tym 
zagra-
niczny 

Ogółem 
wydatki 

inwestycyjne Wyszczególnienie Liczba 
spółek 

Liczba 
pracują-

cych 
w tys. zł 

Liczba spółek 
które 

poniosły 
wydatki 

inwestycyjne w tys. zł 

OGÓŁEM 179 20437 2697713 2220689 100 741332 

w  tym:       

Przetwórstwo przemysłowe 84 15027 1594847 1152933 63 507503 

Handel i naprawy 53 2624 197373 178198 16 16158 

Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 4 473 8500 6942 3 22275 

Obsługa nieruchomości  
i firm 15 257 4259 2070 8 524 

 
 

 
Tabl. 2  Zagraniczny kapitał podstawowy kraju pochodzenia udziałowca w 2004 r. 

Kapitał podstawowy 
zagranicznych 
udziałowców 

Udział kraju  
w kapitale 

zagranicznym 
ogółem 

KRAJE Liczba spółek Liczba 
udziałowców 

w tys. zł w % 

     OGÓŁEM 179 186 2220689 100,0 

     w tym:     

     Niderlandy 19 21 1097027 49,4 

     Belgia 6 6 298039 13,4 

     Niemcy 47 55 227505 10,2 

     Włochy 15 20 35529 1,6 

 
 
 
Tabl. 3  Podstawowe wyniki finansowe spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 r.  
              według sekcji PKD  

Wynik finansowy Przychody 
z całokształtu 
działalności 

Koszty 
uzyskania 

przychodów  
z całokształtu 
działalności 

Saldo zysków  
i strat 

nadzwy-
czajnych brutto netto Sekcje PKD 

w tys. zł 

OGÓŁEM 11224059 10645765 16521 595685 490449 

w tym:      

Przetwórstwo przemysłowe 7438848 6765161 20802 692179 590288 

Handel i naprawy 1557077 1580023 -149 -23100 -29582 

Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 88302 85463 0 2912 2093 

Obsługa nieruchomości i firm  37521 40848 998 -2330 -3452 

 


