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Artykuł przedstawia wybrane dane o działalnos´ci gospodarczej w Polsce inwestoro´w
niemieckich w latach 1993–1998. Z´ ródłem danych były wyniki rocznych badan´ podmiotów
z kapitałem zagranicznym, prowadzonych przez Gło´wny Urząd Statystyczny od 1993 r.
Badaniem obejmowane sa˛ wszystkie podmioty, kto´re na koniec danego roku wykazuja˛
posiadanie kapitału zagranicznego, niezalez˙nie od stopnia jego zaangaz˙owania i kraju
pochodzenia, a takz˙e niezalez˙nie od wielkos´ci spółki (określanej liczbąpracujących w niej
osób), jej formy prawnej oraz podstawowego rodzaju prowadzonej działalnos´ci. W odrębnym
trybie zbierane sa˛ jedynie dane o napływie kapitału zagranicznego do banko´w i instytucji
ubezpieczeniowych. Analiza˛ nie objęto tej części działalnos´ci w Polsce inwestoro´w za-
granicznych, w tym inwestoro´w niemieckich. Podstawowe dane o rozmiarach zaangaz˙owania
kapitału niemieckiego w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym podano jedynie w teks´cie
jako dane uzupełniajac̨e.

W opracowaniu zostały zaprezentowane dane o łac̨znym zaangaz˙owaniu kapitału niemiec-
kiego na tle wszystkich spo´ łek z kapitałem zagranicznym. Ponadto przedstawiono zaan-
gażowanie kapitału niemieckiego w poszczego´ lnych dziedzinach polskiej gospodarki,
określanych na podstawie podstawowego rodzaju działalnos´ci prowadzonej przez spo´ łkę,
definiowanego według obowiaz̨ującej w Polsce Europejskiej Klasyfikacji Działalnos´ci,
w pełni porównywalnej z europejska˛ klasyfikacją NACE Rev.1. Druga cze˛ść analizy
dotyczy poro´wnania lokalizacji podmioto´w z kapitałem niemieckim, okres´lanej przez
miejsce siedziby zarzad̨u spółek. Ze względu na to, iżanaliząobjęto okres 1993–1998, te
ostatnie dane zostały opracowane według podziału administracyjnego kraju obowiaz̨ującego
do końca 1998 r. Dane uzupełniono o informacje˛ o tej grupie spo´ łek, których główna
siedziba zlokalizowana była w najwie˛kszych miastach polskich, tj. w tych, kto´rych liczba
mieszkan´ców przekracza 500 tys. oso´b.

Podstawowe dane o podmiotach z kapitałem niemieckim

Z prowadzonych przez GUS od 1993 r. badan´ wynika, że inwestorzy nie-
mieccy od samego poczat̨ku bardzo che˛tnie lokowali swój kapitał w Polsce,
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podejmując w naszym kraju ro´ żnorodnądziałalnos´ć. W szes´cioletnim okresie
1993–1998 liczba podmioto´w z kapitałem niemieckim zwie˛kszyła sięz 2943
do 5177, a wie˛c o 75%. Przyrost ten okazał sie˛ szybszy niz˙ przyrost łącznej
liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym (ich liczba zwie˛kszyła sięz 7935
do 12649, tj. o 59%), co potwierdza rosnac̨ą aktywność w Polsce inwestoro´w
z Niemiec.

Nowo tworzone podmioty nie nalez˙ały jednak do najwie˛kszych, bowiem
tempo wzrostu kapitału, jakim dysponowały spo´ łki niemieckie, okazało sie˛
wolniejsze niz˙ w pozostałych podmiotach z kapitałem zagranicznym. W oma-
wianym szes´cioleciu kapitał podstawowy w spo´ łkach niemieckich wzro´sł
„zaledwie” 6,5-krotnie (z 1356 mln PLN do 8928 mln PLN), podczas gdy
łączna wartos´ć kapitału posiadanego przez wszystkie podmioty z kapitałem
zagranicznym wzrosła 9-krotnie (z 4854 mln PLN do 43545 PLN).

Inne nieco tendencje odnotowano natomiast w napływie samego kapitału
zagranicznego do spo´ łek niemieckich i pozostałych. S´wiadczy o tym fakt, z˙e
łącznie we wszystkich podmiotach z kapitałem zagranicznym tempo przyrostu
kapitału krajowego i zagranicznego w latach 1993–1998 było zbliz˙one, podczas
gdy w samych spo´łkach niemieckich napływ kapitału zagranicznego był ponad
dwukrotnie szybszy niz˙ krajowego. W efekcie kapitał zagraniczny ulokowany
w końcu 1998 r. w spo´ łkach niemieckich osiag̨nął wartość 7180 mln PLN,
stanowiąc 80% wartos´ci kapitału podstawowego ogo´ łem. Kapitał zagraniczny
to w ogromnej przewadze sam kapitał niemiecki: w 1993 r. stanowił on 91%
łącznej wartos´ci kapitału zagranicznego, w 1998 r. – 90%.

Przeciętnie w jednej spo´ łce inwestorzy niemieccy zaangaz˙owali w 1998 r.
1,2 mln PLN. Wskazuje to na stosunkowo duz˙e rozproszenie kapitału niemiec-
kiego, bowiem na przykład w tym samym roku inwestorzy holenderscy zbliz˙oną
wartość kapitału ulokowali w 5-krotnie mniejszej liczbie spo´ łek.

Warto zwrócić uwagę, że w 1993 r. w blisko 30% podmioto´w z kapitałem
niemieckim udział kapitału pochodzac̨ego z Niemiec był wyz˙szy niż pozo-
stałego kapitału spo´ łki, a w blisko 40% podmioto´w kapitał niemiecki stanowił
100% kapitału podstawowego. Do 1998 r. zwie˛kszył się wyraźnie odsetek
spółek z kapitałem podstawowym nalez˙ącym w 100% do inwestoro´w niemiec-
kich (do 46%), zmniejszył natomiast do 24% odsetek spo´łek z większościowym
udziałem kapitału niemieckiego.

W całej zbiorowos´ci podmiotów z kapitałem zagranicznym prowadzac̨ych
działalnos´ć gospodarcza˛ w Polsce w 1998 r. relacje te były zbliz˙one: w co
drugiej spo´ łce ulokowany był tylko kapitał zagraniczny, w 24% spo´ łek kapitał
zagraniczny miał udział wie˛kszościowy.

Z punktu widzenia formy prawnej ws´ród podmiotów z kapitałem niemieckim
(podobnie jak i w pozostałych podmiotach z kapitałem zagranicznym) zdecy-
dowanie przewaz˙ały spółki z ograniczonąodpowiedzialnos´cią. W 1993 r.
stanowiły one 96% wszystkich podmioto´w, od 1996 r. – ponad 97%. W 1993 r.
spółek akcyjnych było wprawdzie tylko 49, ale w ciag̨u naste˛pnych szes´ciu
lat ich liczba siępotroiła.
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W całej zbiorowos´ci podmiotów z kapitałem zagranicznym prowadzac̨ych
działalnos´ć w Polsce w 1998 r. z ograniczona˛ odpowiedzialnos´cią stanowiły
95% wszystkich spo´ łek. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w pierwszych
latach w prowadzonym przez GUS badaniu wyro´ żniane były takz˙e zagraniczne
przedsiębiorstwa drobnej wytwo´rczości. Z chwilągdy polskie prawo dopus´ciło
tworzenie nowych podmioto´w z kapitałem zagranicznym tylko w formie spo´łek
akcyjnych bądź z ograniczona˛ odpowiedzialnos´cią, działalnos´ć zpdw zacze˛ła
stanowićszybko malejący odsetek działalnos´ci pozostałych podmioto´w z kapi-
tałem zagranicznym. W zwiaz̨ku z tym, pocza˛wszy od 1996 r., prezentowane
przez GUS wyniki nie obejmuja˛ tej grupy podmioto´w.

Z powyższymi relacjami wiąże się w sposo´b oczywisty to, iżw grupie
spółek niemieckich tylko nieznaczna˛ część stanowiły podmioty s´rednie i duz˙e,
o liczbie pracujących 50 i więcej osób (w 1993 r. – 12%, w 1998 r. – 15%
wszystkich spo´ łek z kapitałem niemieckim), w tym w szczego´ lności podmioty
duże, o liczbie pracujac̨ych 250 i więcej osób (w 1993 r. – 2%, w 1998 r. – 3%
łącznej liczby podmioto´w z kapitałem niemieckim). Jak wskazuja˛ powyższe
dane, liczba tych wie˛kszych i największych podmioto´w stopniowo zwiększała
sięw kolejnych latach, w tempie szybszym niz˙ pozostałych spo´łek niemieckich.
W całym analizowanym 6-letnim okresie najwie˛kszągrupęstanowiły spo´ łki
najmniejsze, do dziewie˛ciu pracujących. Ich odsetek kształtował sie˛ na pozio-
mie 59% w 1993 r. i 57% w 1998 r.

Uwzględniając jako kryterium wielkos´ci podmiotu liczbępracujących w nim
osób, nie można zapominac´, że na przedstawione powyz˙ej relacje mogło
wpłynąć kilka czynników. Pierwszy z nich to wielkos´ć tworzących sięw kolej-
nych latach nowych spo´ łek niemieckich. Drugi bardzo waz˙ny czynnik to
zmiany, jakie mogły zachodzic´ w zatrudnieniu w podmiotach prowadzac̨ych już
wcześniej działalnos´ć gospodarcza,̨ a wynikające zaro´wno z ich przekształcen´
prawnych (łączenie, podział, wydzielanie cze˛ści z nich w odrębne podmioty),
jak i ze zmian organizacyjnych i polityki zatrudnienia samych podmioto´w.

W całej zbiorowos´ci spółek z kapitałem zagranicznym w ostatnim roku
analizowanego okresu podmioto´w o liczbie pracujących powyżej 50 oso´b było
relatywnie więcej: 13% od 50 do 249 oso´b oraz 5% większych.

Dalsząkonsekwencja˛ przedstawionej wyz˙ej struktury spo´ łek z kapitałem
niemieckim według ich wielkos´ci jest to, iż zdecydowana wie˛kszość tych
podmiotów osiągała roczne przychody ze sprzedaz˙y produktów do 1 mln PLN,
chociażnależy podkres´lić, że odsetek takich jednostek zmniejszał sie˛ w kolejnych
latach. W 1993 r. stanowiły one 82%, w 1998 r. ich udział obniz˙ył się do 65%.

Spółki z kapitałem niemieckim według podstawowego rodzaju prowadzonej
działalności

Jak już wcześniej wspomniano, cecha˛ charakterystyczna˛ inwestorów nie-
mieckich jest angaz˙owanie sięw działalnos´ć różnego rodzaju. Zainteresowanie
prowadzeniem działalnos´ci w danych dziedzinach polskiej gospodarki nie jest
jednak takie samo.
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W największym stopniu kapitał niemiecki lokowany był w przemys´le,
w szczego´ lności w przemys´le przetwórczym. W 1993 r. w 1158 spo´ łkach
przemysłowych ulokowano trzy czwarte łac̨znego kapitału niemieckiego, jaki
napłynął do Polski. W naste˛pnych latach inwestorzy niemieccy w wie˛kszym
stopniu przejawiali zainteresowanie innymi obszarami gospodarki. Wprawdzie
liczba spo´ łek przemysłowych rosła w kolejnych szes´ciu latach w tempie
zbliżonym do tempa wzrostu wszystkich podmioto´w z kapitałem niemieckim,
ale w 1998 r. do 1984 spo´ łek trafiła już tylko połowa łącznej wartos´ci tego
kapitału.

Drugąznaczącą dziedzinądziałalnos´ci inwestorów niemieckich był handel.
W 1993 r. ten rodzaj działalnos´ci prowadziła blisko co trzecia spo´łka niemiecka,
a zaangaz˙owany w nich kapitał niemiecki stanowił 18% łac̨znej wartos´ci tego
kapitału ulokowanego w Polsce. Były to wie˛c małe spo´ łki, o przeciętnej
wartości kapitału niemieckiego w jednym podmiocie 0,2 mln PLN (w przemys´-
le – 0,5 mln PLN). Do 1998 r. liczba niemieckich spo´ łek handlowych wzrosła
do 1421, co oznacza tempo wzrostu wolniejsze od przecie˛tnego; wartos´ć
zaangaz˙owanego w nich kapitału niemieckiego osiag̨nęła 1679 mln PLN.
W efekcie w 1998 r. w przybliz˙eniu co czwarta spo´ łka niemiecka prowadziła
działalnos´ć handlową, a zaangaz˙owany w nich kapitał niemiecki stanowił
jedną czwartą łącznej wartos´ci kapitału, jaki napłynał̨ do Polski. Na jedna˛
spółkę handlowąprzypadał kapitał niemiecki przecie˛tnie wartos´ci 1,2 mln
PLN (w przemys´le – 1,8 mln PLN).

W kolejnych latach analizowanego okresu inwestorzy niemieccy angaz˙owali
sięw coraz większym stopniu w działalnos´ć z zakresu obsługi nieruchomos´ci
i firm (w 1998 r. 11% łącznej liczby spo´ łek niemieckich i 11% łącznej wartos´ci
kapitału niemieckiego), budownictwa (odpowiednio: 3% spo´łek i 8% kapitału),
transportu, łączności i składowania (odpowiednio: 3% spo´ łek i 6% kapitału).
Warto przy tym podkres´lić, że podczas gdy w przemys´le, handlu, obsłudze
nieruchomos´ci i firm kapitał niemiecki stanowił ponad 90% całej wartos´ci
kapitału zagranicznego rozpatrywanych spo´ łek, to w transporcie jedynie 64%,
a w budownictwie 74%.

W całej zbiorowos´ci spółek z kapitałem zagranicznym ich struktura według
rodzaju prowadzonej działalnos´ci przedstawiała sie˛ w 1998 r. naste˛pująco: po
jednej trzeciej stanowiły spo´ łki przemysłowe oraz spo´ łki handlowe, 12%
spółki prowadzące działalnos´ć z zakresu obsługi nieruchomos´ci i firm, po
blisko 6% spo´ łki budowlane i transportowe. Kapitał zagraniczny lokowany
w Polsce przez wszystkich inwestoro´w zagranicznych trafił w 53% do przemys-
łu, w 8% do handlu, w 8% do obsługi nieruchomos´ci i firm, w 6% do
transportu oraz w 2% do budownictwa.

Jak wspomniano wczes´niej, dane o napływie kapitału niemieckiego do
sektora bankowego i ubezpieczeniowego zbierane sa˛ w GUS w odrębnym
systemie. Wskazuja˛ one na bardzo szybkie tempo wzrostu zainteresowania
inwestorów niemieckich tymi dwoma działami gospodarki. W okresie
1995–1998 kapitał niemiecki ulokowany w sektorze bankowym zwie˛kszył się
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blisko 12-krotnie, osiag̨ając w końcu tego okresu wartos´ć1145 mln PLN,
zaangaz˙owanych w 19 bankach. W tym samym okresie kapitał ulokowany
w sektorze ubezpieczeniowym wzro´sł 36-krotnie do 222 mln PLN, ulokowa-
nych w 12 zakładach ubezpieczeniowych.

Z punktu widzenia liczby oso´b pracujących w spo´ łkach z kapitałem niemiec-
kim należy zauwaz˙yć, że w 1993 r. trzy czwarte pracujac̨ych było zatrud-
nionych w działalnos´ci przemysłowej. Dalszych 13% oso´b znalazło prace˛
w handlu, 5% w budownictwie, po 3% w transporcie oraz obsłudze nierucho-
mości i firm. W porównaniu z 1993 r., do 1998 r. najwie˛ksze zmiany od-
notowano w relacji mie˛dzy odsetkiem pracujac̨ych w przemys´le i handlu.
W przedsiębiorstwach przemysłowych w kon´cu analizowanego okresu praco-
wało bowiem juz˙ tylko dwie trzecie wszystkich pracujac̨ych w spo´ łkach
niemieckich, natomiast w jednostkach handlowych – 18%.

Lokalizacja spółek z kapitałem niemieckim

W całym analizowanym szes´cioletnim okresie terytorialne rozmieszczenie
spółek niemieckich było niero´wnomierne. W 1993 r. najwie˛ksza liczba pod-
miotów z kapitałem niemieckim zlokalizowana była w wojewo´dztwie war-
szawskim, a dalej – w wojewo´dztwie katowickim, szczecin´skim, wrocławskim
i poznańskim. Łącznie w wojewo´dztwach tych znalazła siedzibe˛ połowa
spółek niemieckich, w samym wojewo´dztwie warszawskim – 17%. Wartos´ć
kapitału niemieckiego w powyz˙szych spo´ łkach stanowiła 56% łac̨znej wartos´ci
kapitału niemieckiego wniesionego do Polski. Najwyz˙szy kapitał ulokowany
został w wojewo´dztwie katowickim i warszawskim (po około 22%). Bardziej
znacząca liczba spo´ łek niemieckich znajdowała sie˛ ponadto w wojewo´dztwach
opolskim i bydgoskim. Najmniejsze było zainteresowanie inwestoro´w niemiec-
kich w podejmowaniu działalnos´ci na terenach wschodniej Polski, chociaz˙
warte podkres´lenia jest to, z˙e inwestorzy niemieccy podejmowali działalnos´ć
we wszystkich bez wyjat̨ku województwach.

Zmiany, jakie dokonały sie˛ w kolejnych szes´ciu latach, spowodowały, z˙e
w 1998 r. najwięcej spółek niemieckich było wprawdzie nadal w wojewo´dztwie
warszawskim, ale ich przyrost okazał sie˛ wyraźnie wolniejszy niz˙ w województ-
wach zachodnich oraz południowo- i po´ łnocno-zachodnich. W najwie˛kszym
tempie zwiększała sie˛ liczba podmioto´w z kapitałem niemieckim w wojewo´dzt-
wach jeleniogo´rskim, koszalin´skim, katowickim, opolskim, wrocławskim, poznan´-
skim, szczecin´skim. W konsekwencji w wojewo´dztwie warszawskim w 1998 r.
miało siedzibe˛ 12% spo´ łek niemieckich, w katowickim – 10%, wrocławskim,
poznan´skim i szczecin´skim – po 7 – 8%. Biorac̨ pod uwage˛ kapitał niemiecki
ulokowany w poszczego´ lnych województwach, nalez˙y stwierdzić, że najwięcej
tego kapitału trafiło do wojewo´dztwa warszawskiego (31%), a dalej do wojewo´dz-
twa poznan´skiego (14%) i katowickiego (12%) oraz krakowskiego i wrocławskie-
go (po około 7%). W kaz˙dym z pozostałych wojewo´dztw w 1998 r. ulokowano
poniżej 5% łącznej wartos´ci kapitału niemieckiego wniesionego do Polski.
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O nierównomiernym rozlokowaniu kapitału niemieckiego w Polsce s´wiadczą
teżdane o stopniu jego zaangaz˙owania w pięciu największych miastach: Warsza-
wie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. W 1993 r. w miastach tych miał
siedzibęblisko co trzeci podmiot z kapitałem niemieckim (15% w samej Warsza-
wie). Wartość zaangaz˙owanego w nich kapitału zagranicznego stanowiła czwarta˛
część łącznej wartos´ci kapitału zagranicznego ulokowanego w spo´łkach niemiec-
kich (w Warszawie – 14%). W kolejnych latach liczba spo´łek mających siedzibe˛
w powyższych pięciu miastach wzrastała wprawdzie systematycznie, ale wolniej
niż liczba pozostałych podmioto´w z kapitałem niemieckim. Były to jednak coraz
większe spo´ łki, o czym świadczy fakt, że w końcu analizowanego okresu
w pięciu największych polskich miastach ulokowano połowe˛ kapitału zagranicz-
nego spo´ łek niemieckich (w samej Warszawie 11% spo´ łek i 28% kapitału).
Analiza pozostałych danych wskazuje na systematycznie rosnac̨e zainteresowa-
nie inwestoro´w niemieckich lokowaniem swych spo´ łek w Poznaniu (zaangaz˙o-
wany w tym mies´cie kapitał zagraniczny w spo´ łkach niemieckich zwie˛kszył się
z 5% łącznej wartos´ci kapitału zagranicznego wszystkich spo´ łek niemieckich
w 1993 r. do 10% w 1998 r.) oraz malejac̨e zainteresowanie lokowaniem spo´łek
niemieckich w Łodzi (spadek z 4% w 1993 r. do 1% w 1998 r. łac̨znej wartos´ci
kapitału zagranicznego spo´ łek niemieckich ulokowanego w Polsce).

Jak już wspomniano wczes´niej, w 1993 r. niespełna jedna˛ trzecią spółek
niemieckich stanowiły podmioty z mniejszos´ciowym udziałem kapitału nie-
mieckiego. W grupie pozostałych przewaz˙ały takie jednostki, w kto´rych zaan-
gażowany był tylko kapitał niemiecki. Najwie˛kszy udział tych ostatnich (wyz˙-
szy od przecie˛tnego) w łącznej liczbie spo´ łek niemieckich zlokalizowanych
na danym terenie odnotowano w wojewo´dztwach zachodnich: jeleniogo´rskim,
gorzowskim, wrocławskim oraz w wojewo´dztwie warszawskim. W 1998 r.
w całej zbiorowos´ci spółek niemieckich nie zmienił sie˛ udział podmioto´w
z mniejszos´ciowym udziałem kapitału niemieckiego. Zwie˛kszył sięnatomiast
odsetek podmioto´w należących w 100% do inwestoro´w niemieckich: stanowiły
one 46% wszystkich spo´ łek niemieckich. W ciągu omawianych szes´ciu lat
relatywnie najwięcej takich podmioto´w powstało w wojewo´dztwie katowickim
(blisko trzykrotny wzrost). Jes´li chodzi o obszary, na kto´rych w 1998 r. było
najwięcej spółek w całości niemieckich, to liczba tych spo´ łek podwoiła się
w województwie opolskim, poznan´skim, wrocławskim, szczecin´skim, zielono-
górskim. W tym samym okresie w wojewo´dztwie warszawskim ich liczba
wzrosła o 60%, chociaz˙ nadal w wojewo´dztwie tym ulokowanych było naj-
więcej spółek stanowiących wyłączną własnos´ć inwestorów niemieckich.
W stosunku do wszystkich spo´ łek z kapitałem niemieckim zlokalizowanych
w poszczego´ lnych województwach w 1998 r. najwie˛kszy – ponad 50% – od-
setek podmioto´w należących w całos´ci do inwestoro´w niemieckich odnotowano
w województwie warszawskim, poznan´skim i gorzowskim. Nieznacznie tylko
niższy był on w wojewo´dztwie wrocławskim, jeleniogo´rskim i zielonogo´rskim.

Z punktu widzenia formy prawnej podmioto´w z kapitałem niemieckim
należy przede wszystkim zwro´cić uwagęna rozmieszczenie spo´ łek akcyjnych.
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W 1993 r. 41% z 49 spo´ łek akcyjnych z kapitałem niemieckim było zlokali-
zowanych w wojewo´dztwie warszawskim, dalszych 37% w wojewo´dztwach
katowickim, poznan´ski i gdańskim. W ciągu naste˛pnych szes´ciu lat wzrost
liczby spółek akcyjnych w powyz˙szych wojewo´dztwach okazał sie˛ relatywnie
wolniejszy od wzrostu w innych wojewo´dztwach. Ro´ żnica ta w szczego´ lności
dotyczyła wojewo´dztwa wrocławskiego, wałbrzyskiego, opolskiego, zielono-
górskiego i krakowskiego. W efekcie w 1998 r. w wojewo´dztwie warszawskim
zlokalizowana była juz˙ tylko co piąta spółka akcyjna z kapitałem niemieckim.

Rozmieszczenie spo´łek z ograniczona˛ odpowiedzialnos´ciąw poszczego´ lnych
województwach i dokonujac̨e sięw tym zakresie zmiany w kolejnych latach
analizowanego okresu sa˛ ściśle związane z terytorialnym rozmieszczeniem
całego kapitału niemieckiego. Wynika to z faktu, z˙e ten typ spo´ łek stanowił
zarówno w 1993 r., jak i naste˛pnych latach nie mniej niz˙ 96% łącznej liczby
wszystkich podmioto´w z kapitałem niemieckim. Przykładowo w 1998 r. w wo-
jewództwie warszawskim miało wprawdzie siedzibe˛ 12% spo´ łek z ograniczona˛
odpowiedzialnos´cią, ale niewiele mniej (11%) zlokalizowanych było w woje-
wództwie katowickim. W wojewo´dztwie wrocławskim, szczecin´skim i po-
znańskim znalazło siedzibe˛ po 7–8% wszystkich niemieckich spo´ łek z ogra-
niczonąodpowiedzialnos´cią, w województwie opolskim, gdan´skim i zielono-
górskim – po 4–5%. W tym przypadku przyrost liczby podmioto´w w omawia-
nym szes´cioleciu nie był równomierny. W wojewo´dztwie warszawskim liczba
spółek z ograniczona˛ odpowiedzialnos´cią wzrosła o jedna˛ trzecią, podczas gdy
na przykład w wojewo´dztwie katowickim i opolskim około dwukrotnie.

Pamiętając o wczes´niej przestawionych zastrzez˙eniach dotyczac̨ych różno-
rodności czynników wpływających na wielkos´ć zatrudnienia w kolejnych
latach, nalez˙y stwierdzić, że spółki niemieckie to w większości podmioty małe
i bardzo małe. W 1993 r. 59% wszystkich spo´ łek niemieckich stanowiły
jednostki, w których pracowało nie wie˛cej niż9 osób, 28% zas´ takie, w których
liczba pracujących zawarta była mie˛dzy 10 a 49 oso´b. Wśród 12% podmioto´w
większych zaledwie 2% stanowiły takie, w kto´rych pracowało 250 i wie˛cej
osób. W 1993 r. te wie˛ksze podmioty (50 i wie˛cej osób) zlokalizowane były
głównie w województwie warszawskim, katowickim, poznan´skim, szczecin´s-
kim, bydgoskim, wrocławskim, ło´dzkim. W naste˛pnych latach liczba pod-
miotów z tej grupy rosła relatywnie najszybciej w wojewo´dztwie warszawskim
i poznańskim (trzykrotny wzrost w ciag̨u szes´ciu lat). Nieznacznie wolniej
zwiększała sie˛ ich liczba w wojewo´dztwie opolskim, wrocławskim, katowickim
(wzrost około 2,5-krotny). W poro´wnaniu z innymi wojewo´dztwami zdecydo-
wanie obniz˙yła się rola największych podmioto´w, zlokalizowanych w woje-
wództwie bydgoskim i ło´dzkim.

Warto przy tym zauwaz˙yć, że w samym wojewo´dztwie bydgoskim wobec
relatywnie wolniejszego przyrostu spo´łek mniejszych odsetek podmioto´w o licz-
bie pracujących 50 i więcej osób był nadal najwyz˙szy (30% w 1998 r. wobec
28% w 1993 r.). Dla poro´wnania, w 1998 r. ws´ród spółek niemieckich prowa-
dzących działalnos´ć w województwie warszawskim, ło´dzkim i poznan´skim
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podmioty takie stanowiły 18–21%. W 1993 r. udziały te dla powyz˙szych
trzech wojewo´dztw kształtowały sie˛ odpowiednio na poziomie 8%, 19% i 12%.

Z przedstawionych wczes´niej danych wynika, z˙e zdecydowana wie˛kszość
spółek z kapitałem niemieckim to jednostki mniejsze, z tego tez˙ powodu
osiągające niższe przychody ze sprzedaz˙y produktów. W 1993 r. zaledwie
18% łącznej liczby spo´ łek niemieckich uzyskało przychody przekraczajac̨e
1 mln PLN. Blisko połowa z nich była zlokalizowana w pie˛ciu województwach:
warszawskim, katowickim, szczecin´skim, bydgoskim i poznan´skim (w samym
warszawskim – 16%). W okresie naste˛pnych szes´ciu lat liczba takich pod-
miotów zwiększyła się3,5-krotnie, przy czym przyrost ten nie był ro´wnomierny
w poszczego´ lnych województwach. W najwie˛kszym stopniu liczba podmioto´w
osiągających wyższe przychody zwie˛kszyła sięw porównaniu z 1993 r. w wo-
jewództwie wrocławskim (wzrost prawie 5-krotny), poznan´skim (wzrost 4,5-
-krotny) oraz katowickim i szczecin´skim (wzrost 4-krotny). W wojewo´dztwie
warszawskim przyrost ten okazał sie˛ niższy niż przeciętny w kraju, chociaz˙
w 1998 r. nadal bezwzgle˛dna liczba spo´ łek z tej grupy pozostawała w tym
regionie najwyz˙sza. Jeszcze wolniej przybywało spo´ łek tej grupy w wojewo´dz-
twie bydgoskim. W efekcie w 1998 r. najwie˛kszy odsetek spo´ łek osiągających
przychody ponad 1 mln PLN zlokalizowany był w wojewo´dztwie warszawskim,
katowickim, poznan´skim, szczecin´skim i wrocławskim. Łącznie w tych pie˛ciu
województwach powadziła działalnos´ć gospodarcza˛ blisko połowa wszystkich
spółek niemieckich osiag̨ających przychody tej klasy.
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