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Najwyższa wartość zaan-
gażowanego kapitału za-
granicznego w podmio-
tach pochodziła z Francji 
(22,9%). 

W kraju dominował natomiast import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produk-
cyjne (45,2%), import towarów do dalszej odsprzedaży (40,9%) oraz usług (10,0%).  

W województwie mazowieckim w 2017 r. podmioty z udziałem kapitału zagranicznego importo-
wały więcej niż eksportowały, stąd ich ujemne saldo handlu zagranicznego. Przewaga importu 
nad eksportem w województwie mazowieckim wyniosła 41259,6 mln zł, przy dodatnim saldzie  
w Polsce wynoszącym 41040,3 mln zł. 

 

Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia udziałowca 

Kapitał zagraniczny zainwestowany w województwie mazowieckim w 2017 r. pochodził ze 108 
krajów, w 92,6% z krajów UE.  

Do krajów, które zainwestowały w województwie mazowieckim kapitał o największej wartości 
należały: Francja (22,9% kapitału zagranicznego ogółem), Holandia (20,2%) i Niemcy (11,6%).  

 
Tablica 4. Kapitał zagraniczny według najważniejszych krajów pochodzenia udziałowców w 2017 r. 
                  

Kraje Liczba podmiotów Liczba 
udziałowców 

Kapitał 
zagraniczny 

udziałowców 
w mln zł 

Udział kapitału 
poszczególnych 
krajów w kapi-
tale zagranicz-

nym w % 

OGÓŁEM 8473 11143 94900,7 100,0 

     w tym:       

Kraje Unii Europejskiej 6342 7623 87884,2 92,6 

Kraje należące do OECD 6357 7701 89375,8 94,2 

     z liczby ogółem:       

Francja 489 591 21767,7 22,9 

Holandia 1075 1163 19195,6 20,2 

Niemcy 980 1101 10987,5 11,6 

Luksemburg 581 612 8540,8 9,0 

Wielka Brytania 570 635 4416,8 4,7 

Cypr 758 853 4241,2 4,5 

Hiszpania  226 323 3779,2 4,0 

Stany Zjednoczone  349 404 3280,5 3,5 

Austria  301 334 3013,4 3,2 

Dania  159 175 1440,8 1,5 

Belgia 207 239 1399,0 1,5 

Finlandia 79 88 1297,6 1,4 

Szwajcaria 248 273 1238,6 1,3 

Włochy 327 452 820,3 0,9 

 

Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do omówienia zbiorowości podmiotów, w któ-
rych udziały posiadały podmioty zagraniczne jest roczne sprawozdanie statystyczne z kapita-
łem zagranicznym (KZ) i roczna ankieta przedsiębiorczości (SP cz. VI).  

Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodarcza, w których w końcu 2017 r. 
ulokowany był kapitała zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy wielkości (liczba 
pracujących) oraz bez względu na rodzaj prowadzonej rachunkowości. 

W publikacji prezentowane są dane dotyczące podmiotów z kapitałem zagranicznym prowa-
dzących w Polsce działalność gospodarczą według PKD 2007. Prezentowane dane uwzględniają 
wszystkie sekcje PKD. 
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