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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 

w Polsce w 2020 roku 

Dane w niniejszym opracowaniu są prezentowane w podziale na polskie inwestycje bezpośred-

nie za granicą i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce zgodnie ze sprawowaniem kontroli 

inwestycji. Skutkuje to brakiem bezpośredniej porównywalności z danymi o inwestycjach bezpo-

średnich w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, prezentowanymi w po-

dziale na aktywa i pasywa. Prezentowane dane nie zawierają stanów i transakcji krajowych pod-

miotów specjalnego przeznaczenia. 

1. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich  

w Polsce 

Na koniec 2020 roku zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich wynosiły 938,6 mld zł. Składały się na nie zobowiązania z tytułu akcji i in-

nych form udziałów kapitałowych w kwocie 722,3 mld zł oraz z tytułu dłużnych instru-

mentów finansowych w wysokości 216,3 mld zł. 

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

koniec roku, w latach 2016 – 2020 (w mln zł). 

Rok 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 

Dłużne instrumenty  
finansowe 

Ogółem 

 

2016 582 603 206 171 788 774  

2017 639 016 197 827 836 842  

2018 649 860 213 093 862 953  

2019 704 006 209 669 913 675  

2020 722 250 216 310 938 561  

 

W strukturze geograficznej zagranicznych inwestorów w dalszym ciągu utrzymuje 

się istotny udział inwestycji z krajów, w których są zarejestrowane podmioty specjalnego 

przeznaczenia wykorzystywane do inwestycji w Polsce. Świadczą o tym stosunkowo wy-

sokie stany zobowiązań wobec inwestorów z Niderlandów (207,0 mld zł) i Luksemburga 

(123,1 mld zł). W czołówce inwestorów utrzymują się także kraje inwestujące bez pośred-

ników takie jak Niemcy (162,6 mld zł) i Francja (79,2 mld zł). 



 

 

 

 

2/3  

Największe kwoty zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 

Polsce przypadały na podmioty reprezentujące przetwórstwo przemysłowe (308,2 mld zł, 

sekcja C), handel (141,6 mld zł, sekcja G), działalność finansową (116,6 mld zł, sekcja K), a 

także na działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (100,1 mld zł, sekcja L) oraz 

działalność profesjonalną (68,2 mld zł, sekcja M). Największy spadek wartości inwestycji 

w stosunku do 2019 r. przypadał na działalnością finansową ze względu na spadek wycen 

banków pod kontrolą zagraniczną notowanych na GPW.  

2. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 

W 2020 roku napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 

wyniósł 53,9 mld zł. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o wartości 44,2 mld zł oraz 

napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (16,8 mld zł), przy 

jednoczesnym odpływie z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (-7,0 

mld zł).  

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

2016 - 2020 (w mln zł). 

Rok 
Akcje i inne 

formy udziałów 
kapitałowych 

Reinwestycje  
zysków 

Dłużne 
 instrumenty 
 finansowe 

Ogółem 

2016 7 750 37 295 16 818 61 863 

2017 -3 992 39 048 -392 34 665 

2018 17 888 35 162 4 724 57 774 

2019 11 069 43 787 -2 985 51 871 

2020 16 821 44 147 -7 030 53 939 

 

Wysoki udział reinwestowanych zysków odnotowano w przypadku krajów o naj-

większych stanach zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Pol-

sce, tj. Niemiec, Niderlandów i Luksemburga. Warto też zwrócić uwagę na stosunkowo 

duże ujemne wartości transakcji na instrumentach dłużnych odnotowane u głównych in-

westorów, co miało związek z ograniczeniem wymiany handlowej (i związanego z nią 

finansowania) w początkowym okresie pandemii koronawirusa. 

W 2020 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do pod-

miotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (12,9 mld zł, sekcja C), działal-

nością profesjonalną (9,4 mld zł, sekcja M), a także obsługą nieruchomości (9,2 mld zł, sek-

cja L). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w bu-

downictwo (-1,6 mld zł, sekcja F). 
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3. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich 

Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce 

inwestycji bezpośrednich w 2020 roku osiągnęły wartość 84,2 mld zł. Dywidendy wynio-

sły 32,5 mld zł, reinwestowane zyski były na poziomie 44,2 mld zł, a dochody z tytułu 

dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) osiągnęły wartość 7,6 mld zł. 

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

2016 - 2020 (w mln zł). 

Rok Dywidendy 
Reinwestowane 

zyski 

Dłużne instru-
menty finansowe 

(odsetki) 

Ogółem 

2016 35 373 37 295 9 281 81 949 

2017 32 865 39 049 9 306 81 220 

2018 40 222 35 162 9 392 84 776 

2019 37 275 43 787 8 417 89 479 

2020 32 521 44 147 7 594 84 262 

 

Struktura dochodów odzwierciedlała strukturę zobowiązań z tytułu inwestycji bez-

pośrednich. W 2020 roku najwyższe dochody przypadły na inwestorów bezpośrednich 

z Niderlandów (22,3 mld zł), Niemiec (16,3 mld zł), Luksemburga (11,9 mld zł) i Francji 

(6,0 mld zł).  

Największe dochody osiągnęli inwestorzy posiadający udziały w krajowych podmio-

tach bezpośredniego inwestowania związanych z przetwórstwem przemysłowym (28,8 

mld zł, sekcja C), handlem (17,8 mld zł, sekcja G), działalnością finansową i ubezpiecze-

niową (9,5 mld zł, sekcja K) oraz działalnością związaną z informacją i komunikacją (7,1 

mld zł, sekcja J). 

 

 

 


