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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 

w Polsce w 2018 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. Prezentowane dane nie zawierają stanów i transakcji podmiotów specjalnego 

przeznaczenia. 

1. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich  

w Polsce 

Na koniec 2018 roku zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich wynosiły 859,1 mld PLN. Składały się na nie zobowiązania z tytułu akcji 

i innych form udziałów kapitałowych w kwocie 653,0 mld PLN oraz z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych w wysokości 206,1 mld PLN. 

 

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

koniec roku w latach 2014 – 2018 (w mln PLN). 

Rok 
Akcje i inne formy 

udziałów kapitałowych 
Dłużne instrumenty  

finansowe 
Ogółem 

2014 569 117 172 600 741 717 

2015 543 297 182 255 725 552 

2016 582 603 206 171 788 774 

2017 639 016 197 827 836 842 

2018 653 010 206 086 859 096 

 

Najwyższe stany zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na 

koniec 2018 roku odnotowano wobec inwestorów z Niderlandów (183,4 mld PLN), Nie-

miec (150,0 mld PLN), Luksemburga (122,0 mld PLN) i Francji (77,9 mld PLN). 

Największe kwoty zobowiązań przypadały na podmioty reprezentujące przetwór-

stwo przemysłowe (269,5 mld PLN, sekcja C wg PKD), działalność finansową i ubezpie-

czeniową (159,2 mld PLN, sekcja K), handel hurtowy i detaliczny łącznie z naprawą po-

jazdów i motocykli (125,4 mld PLN, sekcja G), a także na działalność związaną z obsługą 
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rynku nieruchomości (82,4 mld PLN, sekcja L) oraz działalność profesjonalną, naukową  

i techniczną (57,6 mld PLN, sekcja M). 

2. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich  

w Polsce 

W 2018 roku napływ do Polski kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich wyniósł 50,4 mld PLN. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o warto-

ści 37,8 mld PLN oraz napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych 

(11,2 mld PLN) i z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (1,4 mld 

PLN).  

 

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

2014 - 2018 (w mln PLN).  

Rok 
Akcje i inne 

formy udziałów 
kapitałowych 

Reinwestycje  
zysków 

Dłużne 
 instrumenty 
 finansowe 

Ogółem 

2014 13 297  25 939  5 775  45 011 

2015 21 879 29 145 6 539 57 563 

2016 7 750 37 295 16 818 61 863 

2017 -3 992 39 048 -392 34 665 

2018 11 150 37 779 1 443 50 372 

 

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano  

z Niderlandów (31,6 mld PLN), Luksemburga (7,4 mld PLN), Niemiec (6,7 mld PLN)  

i Malty (6,0 mld PLN). Największe dezinwestycje (wycofanie się inwestorów bezpośred-

nich) dotyczyły Hiszpanii (-7,2 mld PLN) oraz Szwecji (-2,5 mld PLN). 

W 2018 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do 

podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (21,5 mld PLN, sekcja C), 

a także handlu (14,0 mld PLN, sekcja G). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku 

podmiotów zaangażowanych w działalność związaną z informacją i komunikacją  

(-5,4 mld PLN, sekcja J). 
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3. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich 

Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce 

inwestycji bezpośrednich w 2018 roku osiągnęły wartość 86,5 mld PLN. Dywidendy wy-

niosły 39,4 mld PLN, reinwestowane zyski były na poziomie 37,8 mld PLN, a dochody 

z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) osiągnęły wartość 9,2 mld PLN. 

 

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

2014 - 2018 (w mln PLN). 

Rok Dywidendy 
Reinwestowane 

zyski 

Dłużne instru-
menty finansowe 

(odsetki) 

Ogółem 

2014 29 592 25 940 8 596 64 128 

2015 30 092 29 145 8 270 67 507 

2016 35 373 37 295 9 281 81 949 

2017 32 865 39 049 9 306 81 220 

2018 39 441 37 779 9 282 86 503 

 

W 2018 roku najwyższe dochody przypadły na inwestorów bezpośrednich z Ni-

derlandów (22,1 mld PLN), Niemiec (16,8 mld PLN), Luksemburga (12,1 mld PLN) i Fran-

cji (6,9 mld PLN). 

Największe dochody osiągnęli inwestorzy posiadający udziały w krajowych pod-

miotach bezpośredniego inwestowania związanych z przetwórstwem przemysłowym 

(33,4 mld PLN, sekcja C), handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawią pojazdów sa-

mochodowych i motocykli (17,0 mld PLN, sekcja G), działalnością finansową i ubezpie-

czeniową (11,3 mld PLN, sekcja K) oraz działalnością związaną z obsługą nieruchomości 

(6,1 mld PLN, sekcja L). 

 

 


