
 

 

Zagraniczne inwestycje 

bezpośrednie w Polsce w 2014 roku 

Dane  w niniejszym opracowaniu są prezentowane zgodnie z kierunkiem kontroli inwestycji. 

Skutkuje to brakiem bezpośredniej porównywalności z danymi o inwestycjach bezpośrednich  

w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej prezentowanymi w podziale na 

aktywa i pasywa. 

1. Stan zobowiązań i transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich w Polsce 

Na koniec 2014 r. zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich wynosiły 731,7 mld PLN. Składały się na nie zobowiązania z tytułu akcji  

i innych form udziałów kapitałowych (566,7 mld PLN) oraz z tytułu instrumentów 

dłużnych (165,1 mld PLN). 

 

Tabela 1. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na 

koniec roku w latach 2010 – 2014 (w mln PLN). 

Rok 
Akcje i inne formy 

udziałów kapitałowych 
Instrumenty dłużne Ogółem 

2010 476 610 102 602 579 212 

2011 472 415 124 472 596 887 

2012 499 743 130 510 630 252 

2013 548 838 149 989 698 827 

2014 566 663 165 065 731 727 

Źródło: NBP 

 

Najwyższe stany zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 

2014 r. odnotowano wobec inwestorów z Niderlandów (126,2 mld PLN), Niemiec (119,3 

mld PLN), Luksemburga (86,8 mld PLN) i Francji (85,0 mld PLN). 

 

Największe kwoty zobowiązań przypadały na przetwórstwo przemysłowe (215,1 mld 

PLN, sekcja C wg PKD), działalność finansową i ubezpieczeniową (169,0 mld PLN, 

sekcja K), handel hurtowy i detaliczny łącznie z naprawą pojazdów (98,5 mld PLN, 

sekcja G), a także na działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (49,5 mld 

PLN, sekcja L). 



 

 

 

Na koniec 2014 r. stan zobowiązań podmiotów specjalnego przeznaczenia mających 

siedzibę w Polsce wyniósł 10,7 mld PLN1, co stanowiło 1,5% ogółu zobowiązań. 

 

W 2014 r. napływ inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł 37,6 mld PLN. Składały 

się na niego reinwestycje zysków w kwocie 25,3 mld PLN, napływ kapitału w formie 

akcji i innych udziałów kapitałowych w wysokości 6,9 mld PLN i napływ kapitału netto 

w postaci różnych instrumentów dłużnych wynoszący 5,5 mld PLN.  

 

Tabela 2. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich  w Polsce w latach 

2010 - 2014 (w mln PLN).  

Rok 
Akcje i inne 

formy udziałów 
kapitałowych 

Reinwestycje 
zysków 

Instrumenty 
dłużne 

Ogółem 

2010 12 574  22 448  3 561  38 583  

2011 6 108  21 572  26 417  54 097  

2012 -4 826  18 254  9 757  23 185  

2013 -23 009  14 732  16 918  8 641  

2014 6 913  25 273  5 456  37 642 

Źródło: NBP 

 

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano  

z Luksemburga (16,0 mld PLN) i Niderlandów (14,5 mld PLN). Dezinwestycje 

(wycofanie się inwestorów) miały miejsce w przypadku m.in. Austrii (-3,8 mld PLN)  

i Szwecji (-3,6 mld PLN). 

 

W 2014 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do 

podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (11,4 mld PLN, sekcja C),  

a także informacją i komunikacją (7,1 mld PLN, sekcja J). W przypadku podmiotów 

zaangażowanych w górnictwo i wydobywanie (sekcja B) odnotowano odpływ kapitału 

                                                      
1 Ze względu na zmiany metodyczne dotyczące stanów należności i zobowiązań między 

innymi podmiotami w grupie oraz transakcji ich dotyczących, aktywa takie, także podmiotów 

specjalnego przeznaczenia, których podmiotem dominującym jest nierezydent, przenoszone 

zostają z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą do zagranicznych inwestycji bezpośrednie 

w Polsce. Stan zobowiązań netto podmiotów specjalnego przeznaczenia w zagranicznych 

inwestycjach bezpośrednich w Polsce może być zatem różny od należności netto odnotowanych 

w polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą. Symetria została zachowana jedynie  

w podziale na aktywa i pasywa. 



 

 

związany z poniesionymi przez te podmioty stratami (ujemne reinwestycje zysków) oraz 

spłatą zadłużenia względem inwestorów bezpośrednich (łącznie -1,7 mld PLN). 

 

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w zagranicznych inwestycjach 

bezpośrednich w Polsce na wartość napływu inwestycji bezpośrednich do Polski miały 

wpływ transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia2. Podobnie, jak w roku 

poprzednim, odnotowano odpływ kapitału z tytułu tych transakcji z Polski wynikający 

z likwidacji, mających siedzibę w Polsce, podmiotów specjalnego przeznaczenia 

należących do nierezydentów. Wartość tych transakcji wyniosła -1,9 mld PLN. 

2. Dochody inwestorów bezpośrednich 

Dochody inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji 

bezpośrednich w 2014 r. osiągnęły wartość 62,6 mld PLN. Dywidendy wyniosły 29,4 mld 

PLN, reinwestowane zyski były na poziomie 25,3 mld PLN, a dochody z tytułu odsetek 

wyniosły 7,9 mld PLN. 

 

Tabela 3. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 

2010 - 2014 (w mln PLN). 

Rok Dywidendy 
Reinwestowane 

zyski 
Odsetki Ogółem 

2010 23 829 22 448 4 688 50 965 

2011 27 276 21 572 5 256 54 106 

2012 28 291 18 254 6 258 52 803 

2013 36 269 14 732 7 235 58 236 

2014 29 407 25 273 7 937 62 616 

Źródło: NBP 

 

Najwyższe dochody przypadły na inwestorów bezpośrednich z Niderlandów (14,6 mld 

PLN), Niemiec (12,9 mld PLN), Francji (6,7 mld PLN) i Luksemburga (4,9 mld PLN). 

 

Największe dochody osiągnęli inwestorzy w przetwórstwie przemysłowym (25,7 mld 

PLN, sekcja C), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (11,0 mld PLN, sekcja K) oraz 

w handlu hurtowym, detalicznym i naprawie pojazdów (10,1 mld PLN, sekcja G). 

                                                      
2 Zjawisko to w szczegółowy sposób opisywane było m.in. w raporcie „Polskie i zagraniczne 

inwestycje bezpośrednie w 2012 r.”. 


