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Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpo�rednich w Polsce 

w 2005 roku 

 
Informacje o zagranicznych inwestycjach bezpo�rednich w Polsce pochodz� z rocznych 

sprawozda� otrzymanych przez Narodowy Bank Polski od krajowych przedsi�biorstw 

bezpo�redniego inwestowania, tj. spółek prawa handlowego, w których zagraniczni 

inwestorzy bezpo�redni posiadaj� 10% lub wi�cej udziału w kapitale podstawowym, a ł�czna 

warto�� tego kapitału wynosi co najmniej 100.000 złotych. 

 

1. Napływ zagranicznych inwestycji bezpo�rednich do Polski w 2005 roku 
 
W 2005 r. napływ do Polski kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo�rednich 

wyniósł 7.668 mln EUR. Był on o 2.315 mln EUR, tj. o 23% ni�szy ni� w 2004 r., w którym 

stanowił 9.983 mln EUR. W stosunku jednak do roku 2003 napływ kapitału był o 3.335 mln 

wy�szy. 

Tablica 1

mln EUR

Rok
Kapitały 
własne

Reinwestowane 
zyski

Kredyty 
inwestorów

Ogółem 
napływ 
kapitału

1 2 3 4 5
2003 4 035 -74 352 4 313
2004 5 841 5 085 -943 9 983
2005 3 041 2 756 1 871 7 668

Napływ zagranicznych inwestycji bezpo�rednich do Polski
w latach 2001 - 2005

 

 

Spadek warto�ci napływu kapitału w 2005 roku w porównaniu z rokiem poprzednim 

wynikał z ni�szych o 2.880 mln EUR, tj. o 47,9%, inwestycji w kapitały własne oraz 

zmniejszonych o 2.329 mln EUR, tj. o 45,8% reinwestowanych zysków. 

W ostatnich latach, w ramach tej samej grupy kapitałowej, miały miejsce znacz�ce, 

pojedyncze transakcje. Pierwsza z nich,  dokonana w 2004 roku, istotnie zwi�kszyła napływ 

zagranicznych inwestycji. Natomiast druga, odnotowana w 2005 roku, spowodowała 

zmniejszenie napływu. Po wyeliminowaniu tych transakcji utrzymuje si� - obserwowana od 

2003 roku - wzrostowa tendencja napływu kapitału. 
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Na kwot� 7.668 mln EUR napływu zagranicznych inwestycji bezpo�rednich w 2005 

roku zło�yły si�: �rodki powi�kszaj�ce kapitały własne spółek w wysoko�ci 3.041 mln EUR, 

reinwestowane zyski stanowi�ce 2.756 mln EUR i saldo obrotów kredytowych w wysoko�ci 

1.871 mln EUR.  

 W 2005 roku z kwoty 7.668 mln EUR  napływu kapitału zagranicznego 6.225 mln 

EUR, tj. 81% �rodków pochodziło z krajów Unii Europejskiej, reszta - 1.443 mln EUR, tj. 

19% z pozostałych krajów. W 2005 roku najwi�cej �rodków pochodziło z Luksemburga 

(1.698 mln EUR), Niemiec (1.508 mln EUR), Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (626 mln 

EUR), Austrii (576 mln EUR), Wielkiej Brytanii (456 mln EUR), Finlandii (454 mln EUR) 

oraz ze Szwecji (422 mln EUR). W przypadku niektórych krajów odnotowano zjawisko tzw. 

“dezinwestycji” (m.in. W�gry, Korea Południowa, Irlandia, Francja oraz Turcja), 

spowodowane b�d� sprzeda�� akcji i udziałów, b�d� spłatami kredytów i po�yczek, a tak�e 

ujemnymi reinwestowanymi zyskami. 

Z kwoty 7.668 mln EUR stanowi�cej napływ kapitału zagranicznego w 2005 roku 

najwi�cej �rodków zostało ulokowanych w podmiotach prowadz�cych działalno�� w zakresie 

po�rednictwa finansowego (2.527 mln EUR), przetwórstwa przemysłowego (2.132 mln 

EUR), handlu i napraw (2.061 mln EUR), obsługi nieruchomo�ci, informatyki, nauki, 

wynajmu maszyn i pozostałych usług zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej 

(1.122 mln EUR). W podmiotach zajmuj�cych si� transportem, gospodark� magazynow� 

i ł�czno�ci� wyst�piły dezinwestycje (355 mln EUR). 

 

2. Zobowi�zania tytułu zagranicznych inwestycji bezpo�rednich w Polsce 
 

Warto�� zobowi�za� z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo�rednich na koniec 2005 

roku wyniosła 75.667 mln EUR (w 2004 roku 63.225 mln EUR).  

Tablica 2

mln EUR

Rok
Kapitał własny 

i reinwestowane zyski 
Pozostałe 
inwestycje

Ogółem zobowi�zania
(2+3)

1 2 3 4
2003 33 226 12 649 45 875
2004 50 596 12 629 63 225
2005 60 858 14 809 75 667

Zobowi�zania Polski 
z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo�rednich

 w latach 2001 - 2005
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Z kwoty 75.667 mln EUR zobowi�za�: 

- 60.858 mln EUR (80,4%) stanowiła warto�� kapitałów własnych i reinwestowanych 

zysków polskich przedsi�biorstw bezpo�redniego inwestowania przypadaj�ca na 

zagranicznych inwestorów bezpo�rednich, 

- 14.809 mln EUR (19,6%) to kwota zobowi�za� z tytułu kredytów otrzymanych od 

udziałowców zagranicznych pomniejszona o warto�� nale�no�ci spółek z tytułu kredytów 

udzielonych wspólnikom zagranicznym. 

Dominowały zobowi�zania wobec inwestorów z krajów OECD (95,6%), udział 

inwestorów z 25 krajów Unii Europejskiej wyniósł 85,1%. Najwy�sze zobowi�zania 

zanotowano wobec nierezydentów pochodz�cych z Niderlandów (16.445 mln EUR), Niemiec 

(12.343 mln EUR), Francji (9.574 mln EUR) oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. 

(5.624 mln EUR). 

Zobowi�zania wobec zagranicznych inwestorów bezpo�rednich, według rodzaju 

działalno�ci spółek krajowych przedstawiały si� nast�puj�co: przetwórstwo przemysłowe -  

27.700 mln PLN, po�rednictwo finansowe - 15.386 mln PLN, handel i naprawy - 13.794 mln 

PLN, obsługa nieruchomo�ci, informatyka, nauka, wynajem maszyn i pozostałe usługi 

zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej - 7.598 mln EUR oraz transport, 

gospodarka magazynowa i ł�czno�� - 5.979 mln EUR. 

 

3. Dochody zagranicznych inwestorów bezpo�rednich 

 

Dochody nierezydentów w 2005 roku z tytułu zaanga�owanego w Polsce kapitału 

w postaci inwestycji bezpo�rednich wyniosły 7.480 mln EUR. W  2004 roku  dochody te 

wyniosły 7.672 mln PLN. 

Na kwot� 7.480 mln EUR zło�yły si� ni�ej podane wielko�ci: 

- dochody od kapitałów w kwocie 6.895 mln EUR, czyli suma dywidend w wysoko�ci 

4.139 mln EUR oraz reinwestowane zyski w kwocie 2.756 mln EUR, 

- dochody od wierzytelno�ci (odsetki od kredytów otrzymanych przez polskie 

przedsi�biorstwa bezpo�redniego inwestowania od wspólników zagranicznych) w kwocie 

585 mln EUR. 
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Tablica 3 

Dywidendy
Reinwestycje 

zysków Razem

1 2 3 4 5 6
2003 1 435 -74 1 361 483 1 844
2004 2 073 5 085 7 158 514 7 672
2005 4 139 2 756 6 895 585 7 480

Dochody zagranicznych inwestorów bezpo�rednich
w latach 2001 - 2005 

mln EUR

Rok

Dochody od kapitału Dochody od 
wierzytelno�ci 

(odsetki)
Ogółem

 

 

Nale�y zauwa�y�, �e w 2005 roku dochody nierezydentów z tytułu zagranicznych 

inwestycji bezpo�rednich były o 192 mln EUR (tj. 2,5%) ni�sze w stosunku do poprzedniego 

roku. Z kwoty 7.480 mln EUR stanowi�cej dochody z tytułu zagranicznych inwestycji 

bezpo�rednich w Polsce 6.453 mln EUR, tj. 86,3% przypadało na nierezydentów 

pochodz�cych z krajów Unii Europejskiej, reszta 1.027 mln EUR, tj. 13,7% z pozostałych 

krajów. 

W 2005 roku najwy�sze dochody nale�ne zagranicznym inwestorom bezpo�rednim 

wyst�piły w spółkach zajmuj�cych si� przetwórstwem przemysłowym (3.335 mln EUR), 

po�rednictwem finansowym (1.949 mln EUR), handlem i naprawami (1.010 mln EUR) 

transportem, gospodark� magazynow� i ł�czno�ci� (538 mln EUR) obsług� nieruchomo�ci, 

informatyk�, nauk�, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami zwi�zanymi z prowadzeniem 

działalno�ci gospodarczej (420 mln EUR).  

Warto�� dochodów zagranicznych inwestorów bezpo�rednich podlegaj�cych 

transferowi do krajów macierzystych w 2005 roku wyniosła 4.724 mln EUR (4.139 mln EUR 

– dywidendy, a 585 mln EUR odsetki od kredytów wspólników zagranicznych) i była wy�sza 

o 2.137 mln EUR, tj. o 82,6% w stosunku do poprzedniego roku. Głównym czynnikiem  

wzrostu nale�nych nierezydentom omawianych dochodów w  2005 roku był prawie 

dwukrotny wzrost warto�ci dywidend w porównaniu z poprzednim  rokiem.  


