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1 Transakcje 
W 2011 r. rezydenci dokonali inwestycji bezpośrednich za granicą na kwotę 5 143 mln EUR, czyli o 

312 mln EUR mniej niż rok wcześniej. Największy udział miały inwestycje w udziały (3 700 mln EUR), 

reinwestowane zyski wyniosły 262 mln EUR, natomiast pozostały kapitał, głównie w postaci 

udzielonych kredytów wyniósł 1 181 mln EUR. Podobnie jak w poprzednim roku na strukturę 

inwestycji znaczny wpływ miały inwestycje pojedynczych podmiotów specjalnego przeznaczenia 

zaangażowanych w kapitał w tranzycie. 

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 2007-2011 (w mln EUR). 

Rok Wniesienie 

udziałów 

Reinwestowane 

zyski 

Pozostały kapitał 

(głównie kredyty)  

Ogółem 

2007 2 945 -63 1 138 4 020 

2008 1 927 156 989 3 072 

2009 3 612 -997 720 3 335 

2010 627 230 4 598 5 455 

2011 3 700 262 1 181 5 143 

 

Adresatem polskich inwestycji bezpośrednich za granicą były przede wszystkim przedsiębiorstwa 

bezpośredniego inwestowania mające swoje siedziby w Luksemburgu (2 852 mln EUR) i na Cyprze 

(1 258 mln EUR). 

Inwestycje kierowane były przede wszystkim do sektora działalności profesjonalnej, naukowej i 

technicznej (działalność holdingowa) (2 980 mln EUR), a także do sektora przetwórstwa 

przemysłowego (918 mln EUR). 
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2 Stan należności 
Wartość należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła na koniec 2011 r. 

38 421 mln EUR, czyli o 5 157 mln EUR (16%) więcej niż na koniec poprzedniego roku. Należności z 

tytułu inwestycji w kapitały udziałowe i  reinwestowanych zysków wynosiły 19 838 mln EUR, a z 

tytułu pozostałego kapitału 18 583 mln EUR. 

Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec roku w latach 2007 

-2011 (w mln EUR). 

Rok Kapitały własne i 

reinwestowane zyski 

Pozostały kapitał 

(głównie kredyty) 

Ogółem 

2007 11 374 3 118 14 492 

2008 13 019 4 085 17 104 

2009 15 554 4 780 20 334 

2010 16 844 16 420 33 264 

2011 19 838 18 583 38 421 

 

Na koniec 2011 r. najwięcej należności z tytułu zaangażowanego kapitału w postaci  inwestycji 

bezpośrednich dotyczyło przedsiębiorstw ulokowanych w Luksemburgu (9 143 mln EUR), Wielkiej 

Brytanii (4 222 mln EUR), na  Cyprze (2 531 mln EUR) i w Niderlandach (2 327 mln EUR). 

Źródłem tych należności były przede wszystkim przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania 

zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (13 308 mln EUR), działalnością profesjonalną, 

naukową i techniczną (głównie holdingi) (8 110 mln EUR), a także  działalnością finansową i 

ubezpieczeniową (6 185 mln EUR). 

 

3 Dochody inwestorów bezpośrednich 
W 2011 r. dochody polskich inwestorów bezpośrednich wyniosły 1 206 mln EUR i były o 243 mln EUR 

(tj. o 25%) większe niż przed rokiem. Dochody z dywidend wyniosły 255 mln EUR, reinwestowane 

zyski 262 mln EUR i były na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznych. Wyższe były dochody z tytułu 

udzielonych kredytów, które ukształtowały się na poziomie  689 mln EUR. 

Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2007-2011 (w mln EUR). 

Rok Dywidendy Reinwestowane 

zyski 

Odsetki Ogółem 

2007 108 -61 51 98 

2008 413 157 91 661 

2009 246 -998 180 -572 

2010 269 230 464 963 

2011 255 262 689 1 206 

  



 

3/3 

Dochody w 2011 r. pochodziły głównie z Cypru (411 mln EUR), Luksemburga (300 mln EUR) i Niemiec 

(195 mln EUR). 

W ujęciu sektorowym, najwięcej dochodów generował sektor działalności finansowej i 

ubezpieczeniowej (437 mln EUR), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną i inne (242 mln EUR), a także przetwórstwa przemysłowego (192 mln EUR). 

4 Kapitał w tranzycie 
Wartość transakcji w ramach kapitału w tranzycie w 2011 r. wyniosła 1 468 mln EUR i była o 113 mln 

EUR większa niż rok wcześniej. 

Należności w polskich inwestycjach bezpośrednich i odpowiadające im zobowiązania z tytułu 

zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce związane z kapitałem w tranzycie na koniec 2011 r. 

wyniosły 10 079 mln EUR, czyli o 1 565 mln EUR więcej niż na koniec poprzedniego roku.   Należności 

z tytułu kapitału w tranzycie stanowiły 26% należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za 

granicą. 

 


