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Zagraniczne inwestycje 

bezpośrednie w Polsce w 2012 roku 

1. Transakcje 

W 2012 r. do Polski napłynęły inwestycje bezpośrednie o wartości 4 716 mln EUR. 

Reinwestowane zyski miały wartość 4 440 mln EUR. Napływ pozostałego kapitału, czyli 

różnych instrumentów dłużnych wyniósł 2 913 mln EUR. Napływ netto obniżyło 

wycofanie udziałów kapitałowych na kwotę -2 637 mln EUR. 

 

Tabela 1. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach 2008-2012 

(w mln EUR)  

Rok 
Udziały 

kapitałowe 
Reinwestowane 

zyski 
Pozostały kapitał Ogółem 

2008 6 698 -713 4 143 10 128 

2009 3 799 3 582 1 962 9 343 

2010 3 181 5 627 1 699 10 507 

2011 2 424 5 177 7 232 14 832 

2012 -2 637 4 440 2 913 4 716 

Źródło: NBP 

 

W porównaniu z poprzednim rokiem wartość napływu spadła o 10 116 mln EUR,  

tj. o ponad 68%. Największe spadki odnotowano w napływie udziałów kapitałowych 

i napływie pozostałego kapitału. 

 

Spadek w napływie inwestycji wynikał przede wszystkim z wycofania się inwestorów 

zaangażowanych w kapitał w tranzycie1. Transakcje kapitału w tranzycie miały wpływ 

zarówno na wielkość napływu, jak także na strukturę geograficzną oraz podział 

inwestycji na rodzaje działalności gospodarczej.  

 

  

                                                      
1 Kapitał w tranzycie jest to zjawisko, które polega na tym, że w tym samym okresie odnotowuje 

się napływ kapitału z zagranicy i jego odpływ za granicę, co skutkuje odnotowaniem 

symetrycznych wpisów zarówno w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce, jak i 

polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą. Kapitał w tranzycie nie ma wpływu na krajową 

produkcję i zatrudnienie. 
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W 2012 r. z tytułu transakcji kapitału w tranzycie odnotowano wycofanie inwestorów na 

kwotę -4 603 mln EUR, co oznacza, że zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce  

z wyłączeniem kapitału w tranzycie wyniosłyby 9 319 mln EUR i byłyby o 4 045 mln 

EUR (30%) niższe, niż liczone w ten sam sposób zagraniczne inwestycje bezpośrednie  

w Polsce w poprzednim roku. 

 

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano z Niemiec 

(3 494 mln EUR) i Francji (3 132 mln EUR), odnotowano także dezinwestycje (wycofanie 

się inwestorów) m.in. z Luksemburga (-3 222 mln EUR) i Niderlandów (-1 708 mln EUR). 

 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów 

zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową (3 837 mln EUR), a także do 

sektora przetwórstwa przemysłowego (2 797 mln EUR). Odnotowano odpływ kapitału  

z sektora działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (głównie działalności 

holdingów) (-3 672 mln EUR). 

2. Stan zobowiązań 

Na koniec 2012 r. zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 

wynosiły 178 257 mln EUR. Zobowiązania z tytułu udziałów kapitałowych wynosiły 

125 831 mln EUR, natomiast zobowiązania z tytułu pozostałego kapitału wynosiły 52 426 

mln EUR. 

 

Tabela 2. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 

roku (w mln EUR) 

Rok Udziały kapitałowe Pozostały kapitał Ogółem 

2008 87 760 28 874 116 634 

2009 97 442 31 052 128 494 

2010 120 347 41 049 161 396 

2011 108 929 48 222 157 151 

2012 125 831 52 426 178 257 

Źródło: NBP 

 

Mimo stosunkowo niewielkiego napływu inwestycji bezpośrednich, wartość 

zobowiązań netto z tego tytułu wzrosła w stosunku do poprzedniego roku  

o 21 106 mln EUR, czyli o 13%. Wobec nieznacznych zmian z tytułu różnic kursowych, 

przyczyną wzrostu wartości zobowiązań był przede wszystkim wzrost wartości 

udziałów kapitałowych nierezydentów w polskich przedsiębiorstwach. 
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Najwyższy stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 

2012 r. odnotowano kolejno wobec inwestorów z Niemiec (26 898 mln EUR), 

Niderlandów (26 285 mln EUR), Francji (21 938 mln EUR) i Luksemburga (18 223 mln 

EUR). 

 

Jednocześnie zobowiązania z tego tytułu były największe w obszarze przetwórstwa 

przemysłowego (56 427 mln EUR), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (43 318 

mln EUR), następnie dla handlu hurtowego i detalicznego łącznie z naprawą pojazdów 

(25 338 mln EUR), a także dla działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości 

(12 323 mln EUR). 

 

Należności w polskich inwestycjach bezpośrednich i odpowiadające im zobowiązania 

z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce związane z kapitałem 

w tranzycie na koniec 2012 r. wyniosły 7 659 mln EUR, czyli o 2 420 mln EUR mniej niż 

na koniec poprzedniego roku. Zobowiązania z tytułu kapitału w tranzycie stanowiły 

ok. 4% zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. 

3. Dochody inwestorów bezpośrednich 

Dochody inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji w 2012 r. 

osiągnęły wartość 14 141 mln EUR i pozostały na poziomie zbliżonym do roku 

poprzedniego. Zadeklarowane dywidendy wyniosły 7 278 mln EUR, reinwestowane 

zyski były na poziomie 4 440 mln EUR, a dochody z tytułu odsetek wyniosły 2 423 mln 

EUR. 

 

Tabela 3. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 

w latach 2008-2012 (w mln EUR) 

Rok Dywidendy 
Reinwestowane 

zyski 
Odsetki Ogółem 

2008 8 105 -714 1 401 8 792 

2009 5 417 3 582 1 280 10 279 

2010 5 955 5 627 1 739 13 321 

2011 6 900 5 177 2 179 14 256 

2012 7 278 4 440 2 423 14 141 

Źródło: NBP 
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Najwyższe dochody przypadły na inwestorów z Niemiec (2 871 mln EUR), Niderlandów 

(2 702 mln EUR), Francji (1 762 mln EUR) i Luksemburga (989 mln EUR). 

 

Największe dochody osiągnięto w sektorze przetwórstwa przemysłowego (5 716 mln 

EUR), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (3 015 mln EUR), handlu hurtowego, 

detalicznego i naprawy pojazdów (2 276 mln EUR). 

 

 

Zagadnienia poruszone w niniejszym materiale, zostaną szczegółowo opisane w 

raporcie „Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.”, który zostanie 

opublikowany w późniejszym terminie. 


