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Wstęp 

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  szerokiego  kręgu  analityków  i  innych  zainteresowanych  osób,  Naro-
dowy Bank Polski publikuje  po  raz  kolejny  raport  o  inwestycjach  bezpośrednich  w  Polsce  i  polskich  inwe-
stycjach  bezpośrednich  za  granicą. 

Inwestycje  bezpośrednie   stanowią  kluczowy  element   szybko  postępującej   integracji   rynków  międzynaro-
dowych.  Są  one  zazwyczaj  przejawem  bezpośrednich,  stabilnych  i  długookresowych  związków  pomiędzy  
poszczególnymi  gospodarkami.  W  szczególności   inwestycje  bezpośrednie  w  klasycznej  postaci  są  czynni-
kiem  wspierającym  transfer  technologii  i  know-how  pomiędzy  różnymi  gospodarkami1.  

Podstawowym  źródłem danych  przedstawionych  w   raporcie   są   szczegółowe   sprawozdania   roczne  doty-
czące  inwestycji  bezpośrednich,  przesyłane  w  ramach  sprawozdawczości  na  potrzeby  bilansu  płatniczego   
i  międzynarodowej  pozycji   inwestycyjnej.  Dodatkowym, istotnym  źródłem  danych  są  sprawozdania mie-
sięczne  i  kwartalne.   

Uzyskane  od  podmiotów  sprawozdawczych   informacje  odnoszą  się  w  większości  do  transakcji  własnych 
tych  podmiotów.  Sprawozdania  przesłane  przez   firmy   inwestycyjne   i  banki  prowadzące   rachunki  papie-
rów  wartościowych  zawierają, obok  informacji  o  transakcjach  własnych  tych  podmiotów,  także dane zbior-
cze  na  temat  transakcji  ich  klientów.   

Podobnie jak  w  roku  ubiegłym,  w  raporcie  opisano  zjawisko  kapitału  w  tranzycie,  mające  istotny  wpływ  na  
obraz polskich i zagranicznych inwestycji  bezpośrednich  oraz  inwestycji  bezpośrednich  w  skali  globalnej.  
Zagregowane  dane  prezentowane  są  z  uwzględnieniem  tego  kapitału,  jednakże  poszczególne  części  rapor-
tu  zawierają  informacje  odnoszące  się  wprost  do  jego  wartości.   

Narodowy Bank Polski zestawia  statystykę  inwestycji  bezpośrednich  zgodnie  z  międzynarodowymi  stan-
dardami zawartymi w OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment - Fourth Edition2.   

Najistotniejszą  zmianą  wprowadzoną  przez  ten  standard  w  odniesieniu  do  danych  statystycznych za 2013 
rok   jest   nowy   sposób   kwalifikacji   transakcji,   stanów  należności   i   zobowiązań   oraz   dochodów   pomiędzy  
tzw.  innymi  podmiotami  w  grupie  podmiotów  powiązanych  kapitałowo3 . Dla tej kwalifikacji kluczowe jest 
zidentyfikowanie i ustalenie rezydencji podmiotu   dominującego   w   grupie.   Takie   podejście   pozwala   na  
bardziej precyzyjne odzwierciedlenie faktu, czy dana inwestycji jest kontrolowana z kraju czy z zagranicy. 

                                                                                                                                                                                                                                
1 Klasyczna  postać  inwestycji  rozumiana  jest  jako  inwestycje,  pociągające  za  sobą  transfer  know-how, w tym nowych technolo-
gii   i  wiążące   się   z  powstawaniem trwałych  więzi   ekonomicznych  między   inwestorem   bezpośrednim  a   podmiotem  bezpo-
średniego  inwestowania. 

2 Publikacja   OECD,   ustanawiająca   standardy   dla   statystyki   zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich.   Obecnie   obowiązuje  
czwarta edycja tego dokumentu z 2008 roku. 

3 Słownik  pojęć  znajduje  się  w  nocie  metodycznej. 
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Zawarte w niniejszym raporcie dane historyczne zostały  przeliczone  według  obecnie  obowiązującej meto-
dyki4.  W  związku z tym prezentowane w szeregach czasowych dane są  porównywalne. 

 

Autorzy raportu: 

Jolanta  Błędowska 
Elżbieta  Gaweł 
Jacek Kocerka 
Krzysztof Makowski 

                                                                                                                                                                                                                                
4 Aktualny  standard  prezentacji  inwestycji  bezpośrednich  „OECD  Benchmark  Definition  of  Foreign  Investment.  Fourth  Edition  
2008”został  opublikowany  w  2008  roku.  OECD  i  inne  organizacje  międzynarodowe,   począwszy  od  danych  rocznych    za  2013  
rok  publikują  zestawienia  dotyczące  inwestycji  bezpośrednich  według  tego  standardu.   
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Synteza 

W  2013  roku  zagraniczne   inwestycje  bezpośrednie  w  Polsce   i  polskie   inwestycje  bezpośrednie  za  granicą  
były  w  dużym  stopniu  pod  wpływem  zjawisk  związanych  z  optymalizacją  przepływów  kapitału  w  skali  
międzynarodowej.  W  związku   z   likwidacją  podmiotów   specjalnego  przeznaczenia  używanych  wcześniej    
do  tej  optymalizacji,  spadła zarówno  wartość  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce,   jak  i  pol-
skich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą.  Wartości  te  były  jednymi  z  najniższych  od  wielu  lat.   

Wartość   netto   napływu   kapitału   z   tytułu   zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich   w   Polsce tj.   wartość  
transakcji  z  tego  tytułu była  w  2013  roku  stosunkowo  niska  i  wyniosła  2,1 mld EUR. Podobnie jak w roku 
poprzednim,  decydujący  wpływ  miało  na  nią  wycofanie  kapitału  w  tranzycie,  związane  z  likwidacją,  mają-‐‑
cych  siedzibę  w  Polsce,  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia.  Wartość  transakcji  z  tego  tytułu  była  ujem-
na i wyniosła  -2,8 mld EUR. Wartość  transakcji  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce   
z  wyłączeniem  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia (bez  kapitału  w  tranzycie) wyniosła prawie 5,0 mld 
EUR. 

Wykres 1. Wartość  transakcji  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  w  latach  2000  – 

2013  z  uwzględnieniem  kapitału  w  tranzycie 

 

Źródło:  NBP 

Składnikami  napływu  kapitału  z  tytułu  inwestycji  bezpośrednich  były  reinwestowane  zyski,  wynoszące  4,1 
mld EUR,  instrumenty  dłużne  w  wysokości  3,5 mld EUR  oraz  ujemna  wartość  kapitału  z  tytułu  akcji  i  in-
nych  form  udziałów  kapitałowych  wynosząca  -5,5 mld EUR. 
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Największy   napływ   zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich   odnotowano   z   Wielkiej Brytanii (3,3 mld 
EUR) i Niemiec (1,9 mld EUR).  Największe  dezinwestycje5 miały  miejsce  w  przypadku   inwestycji bezpo-
średnich  dokonywanych z Jersey (-3,4 mld EUR) i ze Szwecji (-0,5 mld EUR). 

W  2013  roku  zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  trafiły  przede  wszystkim  do  podmiotów  zajmujących  się  
informacją  i  telekomunikacją  (2,2 mld EUR)  oraz  handlem  hurtowym  i  detalicznym  wraz  z  naprawą  pojaz-
dów   samochodowych   i   motocykli   (1,6 mld EUR).   Natomiast   wycofanie   kapitału   odnotowano   przede  
wszystkim  z  sektora  działalności  finansowej  i  ubezpieczeniowej  (-2,2 mld EUR). 

Na  koniec  2013  roku  zobowiązania  netto  Polski  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  wyniosły  
160,5 mld EUR.  Składały  się  na  nie  zobowiązania  z  tytułu  akcji  i  innych  form  udziałów  kapitałowych  (125,3 
mld EUR)  oraz  instrumentów  dłużnych  (35,2 mld EUR).  

Najwyższe   stany   zobowiązań   odnotowano  wobec   inwestorów  z  Niemiec   (27,5 mld EUR)   i  Niderlandów  
(25,9 mld EUR).  Najwięcej   zobowiązań  dotyczyło   podmiotów  bezpośredniego   inwestowania   związanych   
z   przetwórstwem   przemysłowym   (48,5 mld EUR)   oraz   działalnością   finansową   i   ubezpieczeniową   (40,6 
mld EUR).  

Dochody  zagranicznych   inwestorów  bezpośrednich  z   tytułu  dokonanych  w  Polsce   inwestycji   bezpośred-
nich  w   2013   roku   osiągnęły  wartość   13,7 mld EUR. Dywidendy  wyniosły   7,9 mld EUR, reinwestowane 
zyski  były  na  poziomie  4,1 mld EUR,  a  dochody  z  tytułu  odsetek  od  instrumentów  dłużnych  wyniosły  1,7 
mld EUR. 

Najwyższe   dochody   z   tytułu   zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich   w   Polsce   przypadły   inwestorom  
bezpośrednim  z  Niemiec  (3,1 mld EUR)  i  z  Niderlandów  (2,9 mld EUR).  

Obszarami inwestycji,  które  wygenerowały  najwięcej  dochodów były  przetwórstwo  przemysłowe  (5,6 mld 
EUR)  oraz  działalność finansowa i ubezpieczeniowa (2,8 mld EUR). 

Podobnie jak w roku poprzednim, wartość  netto   transakcji  z   tytułu  polskich   inwestycji  bezpośrednich  za  
granicą  w  2013  roku  była  ujemna  i  wyniosła  ok. -1,0 mld EUR.  Na  tę  kwotę  złożyły  się  zakupy  akcji  i  innych  
form   udziałów   kapitałowych   w   wysokości   0,2 mld EUR,   ujemne   reinwestowane   zyski   w   wysokości   
-0,2 mld EUR  oraz  ujemne  kwoty  instrumentów  dłużnych  w  wysokości  -1,0 mld EUR. 

Tak jak w przypadku zagranicznych inwestycji   bezpośrednich  w   Polsce,   na   wartości   transakcji   z   tytułu 
polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  znaczący  sposób  odbiły  się  procesy  optymalizacji  przepły-
wów   kapitału   i   związane   z   tym   likwidacje   podmiotów   specjalnego   przeznaczenia,   mających   siedzibę   
w Polsce.  

                                                                                                                                                                                                                                
5 Wycofanie  kapitału. 
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Wykres 2. Wartość  transakcji  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  latach  2000  – 2013 

z  uwzględnieniem  kapitału  w  tranzycie 

 

Źródło:  NBP 

W 2013 roku największe  transakcje  polskich  rezydentów  z  tytułu  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  miały  
miejsce na Cyprze (0,4 mld EUR) i w Wielkiej Brytanii (0,3 mld EUR).  Polscy   inwestorzy  wycofywali   się  
natomiast (dezinwestycje) m. in. z Luksemburga (-2,1 mld EUR) i ze Szwecji -0,2 mld EUR). 

Polskie  inwestycje  bezpośrednie  trafiły  przede  wszystkim  do  podmiotów  zajmujących  się  budownictwem  
(1,1 mld EUR),  a  także  działalnością  finansową  i  ubezpieczeniową  (0,3 mld EUR).  Natomiast  kapitał  wyco-
fywano  z  działalności  profesjonalnej,  naukowej  i  technicznej (-1,9 mld EUR). 

Na  koniec  2013  roku  należności  netto  Polski  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  wyniosły  
20,7 mld EUR.  Składały  się  na  nie  należności  z  tytułu  akcji  i  innych  form  udziałów  kapitałowych  w  wyso-
kości  21,4 mln EUR i ujemne należności  netto  z  tytułu  dłużnych  instrumentów  finansowych  w  wysokości  -
0,7 mld EUR. Stan  należności  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia,  mających  siedzibę  w  Polsce,  zaanga-
żowanych  w  kapitał  w  tranzycie  wyniósł  2,1  mld  EUR6,  co  stanowiło  10,3%  ogółu  należności. 

Najwyższe   stany   należności   z   tytułu   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą   odnotowano   wobec  
podmiotów  z  Luksemburga  (6,9 mld EUR) i Cypru (4,5 mld EUR).  Ujemną  wartość  miały  na  koniec  2013  
roku  należności  netto wobec Szwecji. (-3,2 mld EUR).  

                                                                                                                                                                                                                                
6 Ze  względu  na  zmianę  metody  liczenia  stanów  należności  i  zobowiązań  między  innymi  podmiotami  w  grupie  oraz  sposobów  
kwalifikacji   transakcji   ich  dotyczących,   kwota  kapitału  w   tranzycie  w   zagranicznych   inwestycjach  bezpośrednich  w  Polsce  
może  być  różna  od  tej,  wykazywanej  w  polskich  inwestycjach  bezpośrednich  za  granicą.  Symetria  została  zachowana  jedynie  
przy podziale na aktywa i pasywa. 
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Największe  kwoty  należności  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  przypadały  na  działal-
ność   finansową   i   ubezpieczeniową związaną  z  działalnością   holdingów   finansowych (8,9 mld mln EUR) 
oraz  przetwórstwo  przemysłowe   (4,3 mld EUR). Ujemne należności  netto  odnotowano  w  obszarze   infor-
macji i telekomunikacji (-1,3 mld EUR). 

Dochody   polskich   inwestorów   bezpośrednich   z   tytułu   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą  w   2013   roku  
osiągnęły  wartość  0,2 mld EUR. 

Zjawiska w inwestycjach   bezpośrednich  w   2013 roku były podobne do tych, zaobserwowanych w roku 
poprzednim.   Była   to   zmiana   tendencji   w   stosunku   do   lat   wcześniejszych.   Nie   można   jednak   obecnie  
stwierdzić,  czy  ma  ona  charakter  trwały. 
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1 Zagraniczne inwestycje  bezpośrednie  

w Polsce 

 Transakcje zagranicznych inwestorów bezpośrednich 1.1

Rok  2013  był  kolejnym  rokiem  spadku  napływu  inwestycji  bezpośrednich  do  Polski.  Saldo  napływu  tych  
inwestycji  wyniosło  2.208  mln  EUR  i  było  ponad  dwukrotnie  niższe  od  napływu  inwestycji  w  2012   roku. 
Jednocześnie rok  2013  był  rokiem  najniższego  napływu  inwestycji  bezpośrednich  do  Polski  od  ponad  dzie-
sięciu  lat. 

Przyczyn  tego  należy  upatrywać  w  następujących  zjawiskach,  mających  miejsce  w  2013  roku: 

 likwidacja  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia  i  wycofanie kapitału  w  tranzycie, 
 sprzedaż  udziałów  kapitałowych  w  sektorze  bankowym  zagranicznym  inwestorom  portfelowym, 
 ograniczenie  działalności   przez  niektóre   holdingi   finansowe   i  wycofanie udziałów  kapitałowych 

zagranicznych  inwestorów. 

Ponadto  na  zarejestrowany  spadek  napływu  inwestycji bezpośrednich  do  Polski  miały  wpływ  trendy  glo-
balne, takie jak: 

 spowolnienie   gospodarek   krajów Unii   Europejskiej,   znajdujące swoje odzwierciedlenie w prze-
pływach  dotyczących  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  (ponieważ  kraje  UE  ciągle  inwestu-
ją  mało,  kraje  przyjmujące,  które  zależą  od  inwestycji  bezpośrednich  z  UE,  w  tym  Polska,  otrzymu-
ją  dużo  mniej  inwestycji  niż  przed  kryzysem), 

 wpływ  zjawiska  kapitału  w  tranzycie  i  związane  z  tym  likwidacje  spółek  specjalnego  przeznacze-
nia, zakładanych   wcześniej   w   Polsce   w   celu   uzyskania   korzyści   wynikających   z   optymalizacji  
struktur finansowych dla przeprowadzanych transakcji, 

Na  kwotę  napływu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  do  Polski  w  2013  roku  złożyły  się: reinwestycje 
zysków  w  wysokości   4.124  mln   EUR,   inwestycje  w   postaci   instrumentów  dłużnych   na   kwotę   3.531  mln  
EUR  oraz  ujemne  inwestycje  (dezinwestycje)  w  postaci  akcji  i  innych  form  udziałów  kapitałowych  w  kwo-
cie -5.447  mln  EUR.  Skala  tych  ostatnich  transakcji  była  w  2013  roku  szczególnie  duża  i  wynikała  w  dużej  
mierze  ze  zwiększonej  skali  zjawiska  odpływu  kapitału  w  tranzycie,  szacowanego  w  2013  roku  na  kwotę  
2.761 mld EUR7. 

                                                                                                                                                                                                                                
7 Patrz rozdział  „Optymalizacja  przepływów  kapitału  a  inwestycje  bezpośrednie”. 
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Wykres 3. Transakcje  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w Polsce w latach 2000-2013 

 

Źródło:  NBP 

Jak  widać  na wykresie nr 3,  rok  2013  charakteryzował  się  szczególnie  dużym  odpływem  kapitału  w  postaci  
akcji   i   innych  form  udziałów  kapitałowych,  przy  reinwestycjach  zysków  pozostających  na  poziomie  ubie-
głego  roku  i  niewiele  większym  niż  w  roku  ubiegłym  napływie  kapitału  w  postaci  instrumentów  dłużnych.  
W rezultacie napływ  kapitału  netto  z  tytułu  inwestycji  bezpośrednich  do  Polski  w  2013  roku  był  szczegól-
nie niski.  

Należy   jednak podkreślić,   że  w   2013   roku  miał  wciąż  miejsce,   choć  mniejszy   niż  w   latach  poprzednich, 
napływ  do  Polski  nowych  inwestycji,  obejmujących  zarówno  inwestycje  typu  greenfield8,  jak  również  kapi-
tału  przeznaczonego  na   rozwój  działalności   istniejących   już   firm   (akcji   i   innych   form  udziałów  kapitało-
wych,  reinwestowanych  zysków  i  instrumentów  dłużnych)  na  kwotę  5.653  mln  EUR.  Jednocześnie  wartość  
napływu   zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich   ogółem,   oprócz   wspomnianego   powyżej   kapitału   
w   tranzycie,   obniżona   została   ujemnym   saldem   transakcji   z   tytułu   fuzji   i   przejęć  w  wysokości   -684 mln 
EUR. 

                                                                                                                                                                                                                                
8 Inwestycje  typu  „greenfield”  od  strony  metodycznej  nie  są  dobrze  zdefiniowane  i  trudno  jest  w  związku  z  tym  oszacować  ich  
dokładną  wartość.  Pewnym  ich  przybliżeniem  są  „nowe”  inwestycje  kalkulowane  jako  zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  
ogółem  pomniejszone  o  saldo  kapitału  w  tranzycie  oraz  saldo  fuzji  i  przejęć. 
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Wykres 4. Zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  w  Polsce  z  wyszczególnieniem  fuzji  i  przejęć  w  latach  

2011 – 2013 

 

Źródło:  NBP 

Istotnym  partnerem  Polski  jeśli  chodzi  o  inwestycje  bezpośrednie  były  w  2013  roku  kraje  Unii  Europejskiej, 
skąd  napłynęły  inwestycje  bezpośrednie  na  kwotę  4.052  mln  EUR.  Liderem  wśród  tych  krajów  była  Wielka  
Brytania (3.343 mln EUR) i Niemcy (1.910 mln EUR). Liczącym się  inwestorem spoza Unii Europejskiej była 
Szwajcaria (955 mln EUR).  

Największe  dezinwestycje   (wycofanie  kapitału  netto)  odnotowano  w przypadku Jersey (-3.435 mln EUR), 
Luksemburga (-1.843 mln EUR), Szwecji (-500 mln EUR) i Malty (-416 mln EUR). Miały  one związek  z  wy-
cofaniem  kapitału  z  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia,  o  czym  świadczy  zarówno  struktura  wycofy-
wanego  kapitału,   jak   i   typowy dla tego rodzaju inwestycji przekrój  geograficzny   inwestorów  bezpośred-
nich. 
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Wykres 5. Transakcje  z   tytułu   inwestycji  bezpośrednich  w Polsce w 2013 roku w podziale geograficz-

nym 

 
Źródło  :  NBP 

Inwestycje  bezpośrednie  z  Wielkiej  Brytanii  napływały  przede  wszystkim  do  podmiotów  z  obszaru  dzia-
łalności   finansowej   i   ubezpieczeniowej   (sekcja   K:   2.684  mln   EUR),   przetwórstwa   przemysłowego   (sekcja   
C: 361 mln EUR) oraz handlu hurtowego i detalicznego   łącznie   z   naprawą   pojazdów   samochodowych   
i  motocykli  (sekcja  G:  180  mln  EUR).  Inwestorzy  z  Niemiec  inwestowali  przede  wszystkim  w  przetwórstwo  
przemysłowe,  w  działalność  finansową  i  ubezpieczeniową  oraz w  informację  i  telekomunikację.  Rezydenci 
ze Szwajcarii lokowali natomiast swoje   środki  w  działalność  profesjonalną,  naukową   i   techniczną,  w  bu-
downictwo  i  w  przetwórstwo  przemysłowe   

Dezinwestycje  czyli  wycofywanie  inwestycji  przez  inwestorów  z  Jersey  dotyczyło  przede  wszystkim  dzia-
łalności  finansowej i ubezpieczeniowej. Podobnie inwestorzy z Luksemburga wycofywali inwestycje z tego 
obszaru  oraz  z  działalności  profesjonalnej,  naukowej  i  technicznej. Inwestorzy  ze  Szwecji  wycofywali  środ-
ki  z  obszaru  budownictwa  i  z  działalności  związanej  z  obsługą rynku  nieruchomości. 

W  2013  roku  najwięcej,  bo  na  kwotę  2.195  mln  EUR,  inwestycji  bezpośrednich  liczonych  w  kwotach  netto,  
wpłynęło  do   polskich   rezydentów,   zajmujących   się   informacją   i   telekomunikacją   (sekcja   J).  Na  kolejnych  
miejscach   uplasowały   się:   handel   hurtowy   i   detaliczny   łącznie   z   naprawą   pojazdów   samochodowych   
i  motocykli  (sekcja  G:  1.630  mln  EUR)  oraz  przetwórstwo  przemysłowe  (sekcja  C:  1.478  mln  EUR).   

Największy  odpływ  kapitału  netto  odnotowały:  działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa  (sekcja  K: 2.173 
mln  EUR),  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna  (sekcja  M:  798  mln  EUR)  i  działalność  związana  
z  obsługą  rynku  nieruchomości  (sekcja  L:  410  mln  EUR).   
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Wykres 6. Transakcje  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  w  2013  roku  w  podziale  

na  rodzaje  działalności  gospodarczej 

 
J - Informacja i komunikacja; G - Handel  hurtowy  i  detaliczny;;  naprawa  pojazdów  samochodowych  i  motocykli; C - Przetwórstwo  
przemysłowe; N - Działalność  w  zakresie  usług  administrowania  i  działalność  wspierająca; H - Transport i gospodarka magazy-
nowa;  F – Budownictwo; L - Działalność  związana  z  obsługą   rynku  nieruchomości; M - Działalność  profesjonalna,  naukowa   
i techniczna; K - Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa 
Źródło:  NBP 

Ciekawy przypadek stanowiła działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa (sekcja K), w  którą  zainwestowano  
netto 3.504 mln EUR w  postaci   instrumentów  dłużnych,   a   jednocześnie   nastąpił    z niej znaczny   odpływ  
akcji  i  innych  form  udziałów  kapitałowych  na  ponad  6.003  mln  EUR.  Wynikało  to  głównie  z ograniczenia 
działalności  przez  jeden  z  holdingów  finansowych, posiadających zagranicznego inwestora  bezpośredniego   
i przekazania zagranicznych aktywów holdingu temu inwestorowi. W wyniku takiej transakcji odnotowa-
no  odpływ  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich z Polski i  napływ  (wycofanie)  polskich  inwestycji  port-
felowych zza granicy. Znaczący odpływ   kapitału   netto   odnotowano   także  w działalności profesjonalnej, 
naukowej i technicznej (sekcja M: -798 mln EUR). W tym przypadku związane  to  było głównie  z  likwidacją  
podmiotów  specjalnego  przeznaczenia  i  zjawiskiem  kapitału  w  tranzycie.   

 Zobowiązania  polskich  podmiotów  bezpośredniego  inwestowania  1.2

Na koniec 2013   roku   stan   zobowiązań   Polski   z   tytułu   zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich   wynosił  
160.480 mln EUR i  był  o  nieco  ponad  4%  większy  w  porównaniu  z  rokiem  poprzednim9. W tej kwocie za-
wierały   się   zobowiązania   z   tytułu   akcji   i   innych   form  udziałów   kapitałowych  w  wysokości   125.300  mln  
EUR  (78%)  i  instrumenty  dłużne  w  wysokości  35.180  mln  EUR  (22%). 

                                                                                                                                                                                                                                
9 Na  koniec  2012  roku  stan  zobowiązań  Polski  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  wynosił  154.164  mln  EUR 
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Wykres 7. Stan  zobowiązań  z   tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  w  latach  2000 – 

2013 

 

Źródło:  NBP 

Istotnymi wierzycielami Polski  z   tytułu   inwestycji  bezpośrednich  pozostają  kraje  Unii Europejskiej, zobo-
wiązania  wobec  których  stanowiły na koniec 2013 roku ponad 90%  ogółu  zobowiązań  i  wynosiły 145.003 
mln  EUR.  Tradycyjnie  największymi wierzycielami były Niemcy (27.465 mln EUR tj. 17%  ogółu  zobowią-‐‑
zań),  Niderlandy  (25.890  mln  EUR tj. 16%), Francja (19.122 mln tj. EUR, 12%) i Luxemburg (15.508 mln EUR 
tj. 10%).  
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Wykres 8. Stan  zobowiązań  z   tytułu  zagranicznych   inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce na koniec 2013 

roku  według  kraju  pochodzenia  inwestora  zagranicznego 

 

Źródło  NBP 

Warto   zwrócić   uwagę   na   udziały   innych,   poza   Niemcami,   krajów bezpośrednio   graniczących   
z  Polską w  zobowiązaniach  z  tytułu  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce. Należałoby  sądzić, że  ze  względu 
na  bliskość gospodarek, inwestycje te powinny mieć  istotną  wartość. W  rzeczywistości  łączny  udział  sąsia-
dów  Polski   (z  wyłączeniem  Niemiec)  w   zobowiązaniach   z   tytułu   inwestycji   bezpośrednich był   znikomy   
i nie przekraczał 1%. Największy  udział  w  inwestycjach  bezpośrednich  w  Polsce  w tej grupie krajów miały 
na koniec 2013 roku Słowacja  (343  mln  EUR,)  i  Czechy  (268  mln  EUR).  Inwestycje  bezpośrednie  z  Litwy,  to  
zaledwie 195 mln EUR, a z Rosji 218 mln EUR. Inwestycje Ukrainy w Polsce były  ujemne i wynosiły  -61 mln 
EUR,  co  oznacza,  że  podmioty  bezpośredniego   inwestowania  w  Polsce  z  udziałem  kapitału  ukraińskiego  
były wierzycielami  netto  ukraińskich  inwestorów  bezpośrednich.  Taka sytuacja mogła wynikać  ze zakumu-
lowanych strat (ujemnych kapitałów  własnych) ponoszonych   przez   inwestorów   bezpośrednich  w   Polsce  
lub   ze   specyficznych   form   przepływów   kapitału   pomiędzy   podmiotami   bezpośredniego   inwestowania   
w  Polsce  a  ich  inwestorami  bezpośrednimi  z  Ukrainy. 

Niski   poziom   inwestycji   bezpośrednich   krajów   ościennych   w   Polsce   może   mieć   dwojakie   przyczyny:   
z jednej strony - mały  potencjał  kapitałowy  tych  krajów,  z  drugiej  - bariery  w  przepływie  kapitału  z  krajami  
nienależącymi  do  Unii  Europejskiej. 

Innym podejściem  do  analizy  struktury  geograficznej  zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce jest 
spojrzenie  na  stany  zobowiązań  z  perspektywy  siedziby podmiotu dominującego  w grupie  kapitałowej,  do  
której  należy  zagraniczny inwestor bezpośredni (ang. UIC)10. Identyfikacja  kraju  podmiotu  dominującego  

                                                                                                                                                                                                                                
10 UIC (ang. ultimate investing country) jest krajem, siedziby podmiotu dominującego w  grupie  kapitałowej,  który  faktycznie 

sprawuje kontrolę  nad daną  inwestycją bezpośrednią. 
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daje nieco  inny  obraz  niż  w  przypadku  patrzenia  na  inwestycje  bezpośrednie  poprzez  rezydencję  inwestora 
bezpośredniego 

Wykres 9. Stan   zobowiązań   z   tytułu   zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich  w   Polsce  według   kraju  

siedziby podmiotu dominującego  (UIC) na koniec 2013 r. 

 

DE – Niemcy; US – Stany Zjednoczone  Ameryki  Płn.; FR – Francja; NL – Niderlandy; IT – Włochy; ES – Hiszpania; GB – Wiel-
ka Brytania; PL – Polska; LU – Luksemburg; AT – Austria; SE – Szwecja; CH – Szwajcaria; JP – Japonia; PT – Portugalia;  
DK – Dania; CA – Kanada; ZA - Republika  Płd.  Afryki 

Źródło  NBP 

Patrząc   na   inwestycje   bezpośrednie   z   perspektywy   kraju siedziby podmiotu   dominującego, widać, że   
w  dalszym  ciągu  czołowym  inwestorem  w  Polsce  pozostają  Niemcy  (28.574 mln EUR). Na dalszych miej-
scach  plasują  się  Stany  Zjednoczone  (16.828  mln  EUR),  Francja  (16.301  mln  EUR)  i  Niderlandy  (11.402  mln  
EUR). Przy takim podejściu widać,   że   faktyczne   zobowiązania   Polski   z   tytułu   inwestycji   bezpośrednich   
w stosunku do Luksemburga  i  Niderlandów  są  mniejsze,  a  w  stosunku  do  USA  większe  niż  przy  podejściu  
tradycyjnym (tj. według  kraju  siedziby  inwestora  bezpośredniego). Patrząc  na  zagraniczne  inwestycje  bez-
pośrednie  w  Polsce  poprzez  kraj siedziby  podmiotu  dominującego,  można  zarejestrować  ciekawy,  a  mało  
do  tej  pory  uświadamiany  fakt,  że część  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  sta-
nowią  zobowiązaniami  wobec  podmiotów  zagranicznych,  gdzie  podmiotem dominującym jest polski re-
zydent. Przy takim spojrzeniu, paradoksalnie  Polska   jest  krajem,  z  którego  pochodzą  dokonywane  w  niej  
zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie. Wartość  tych  inwestycji w Polsce na  koniec  2013  roku  wyniosła  7.681  
mln  EUR  co  stanowiło  4,8%  stanu  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji bezpośrednich  w Polsce. 
Dość  duży  udział  w  zobowiązaniach  (5,5%)  mają  także  inwestorzy  o  nieznanym  kraju  siedziby  podmiotu  
dominującego.  Są  to  przede  wszystkim  fundusze  private  equity  i  osoby  fizyczne,  którym  trudno  przypisać  
konkretną  rezydencję11. W przypadku  próby  ustalenia  rezydencji  tych  podmiotów,  ślad  zwykle  „urywa  się”  

                                                                                                                                                                                                                                
11 Por.m.in. Zucman, G. (2013), The missing wealth of nations: are Europe and U.S. net debtors or net creditors?, Quarterly 

Journal of Economics 128, s. 1321-1364. 
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w  jednym  z  kilku  tzw.  rajów  podatkowych,  w  których  dodatkowo  miejscowe  banki  i  pośrednicy  finansowi  
ściśle  chronią  tożsamości  swoich  klientów12.  Sprzyjają  temu  regulacje  prawne  tych  krajów. 
Biorąc  pod  uwagę  zainteresowanie  użytkowników  danych,  OECD  zaleca  sporządzanie  dodatkowych  ana-
liz   stanów   zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich  widzianych   przez   pryzmat   kraju   siedziby   podmiotu  
dominującego.   

Z uwagi na powszechne zainteresowanie relacjami   ekonomicznymi   z  Azją,  warto   też   zwrócić   uwagę   na  
fakt,   że   stosunkowo   niski   poziom   zobowiązań   z   tytułu japońskich (1.045 mln EUR) i chińskich (77 mln 
EUR) inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce widziany przez  pryzmat  kraju  siedziby  inwestora  bezpośrednie-
go, można  wytłumaczyć  tym,  że  inwestycje  z  tych  krajów  są  dokonywane  za  pośrednictwem  innych  krajów 
(np.  Niderlandów  lub  Luksemburga). Przykładowo  wartość  zobowiązań  wobec  Japonii  z  uwzględnieniem  
kraju  siedziby  podmiotu  dominującego  wynosiła  na  koniec  2013  roku 3.169 mln EUR . Jednakże  w przy-
padku  Chin,  nawet  przy  takim  spojrzeniu,  wartość  tych  inwestycji  w  Polsce  jest  znikoma. 

Wykres 10. Struktura  zobowiązań  z  tytułu  inwestycji  bezpośrednich  w  wybranych  branżach  na  koniec  

2013 roku 

 

C - Przetwórstwo  przemysłowe; K - Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojaz-
dów   samochodowych   i   motocykli; L - Działalność   związana   z   obsługą   rynku   nieruchomości; M - Działalność   profesjonalna,  
naukowa i techniczna; J - Informacja i komunikacja; F – Budownictwo; D35 - Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektrycz-
ną,   gaz,   parę   wodną   i   powietrze   do   układów   klimatyzacyjnych; H - Transport i gospodarka magazynowa; N - Działalność   
w  zakresie  usług  administrowania  i  działalność  wspierająca; B - Górnictwo  i  wydobywanie, A - Rolnictwo,  leśnictwo  i  rybactwo; 
Q - Opieka  zdrowotna  i  pomoc  społeczna 
Źródło:  NBP 

Podobnie  jak  w  latach  ubiegłych,  na  koniec  2013  roku,  najwięcej  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  uloko-
wanych  było w  obszarze  usług,  gdzie  zainwestowano  łącznie  97.314  mln  EUR  tj.  ponad  60%  ogółu  inwesty-
cji  bezpośrednich  w  Polsce.  Najwięcej  inwestycji  zostało  dokonanych  w  działalności  finansowej  i  ubezpie-

                                                                                                                                                                                                                                
12 Do  krajów  tych  można  zaliczyć  m.in.  Kajmany,  Wyspy  Dziewicze,  Wyspę  Man  czy  Jersey. 
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czeniowej (sekcja K: 40.635 mln EUR tj. 42% ) oraz w sekcji handel  hurtowy  i  detaliczny,  naprawa  pojazdów  
samochodowych i motocykli (sekcja G: 23.710 mln EUR tj. 24%).  

Istotną  pozycję  stanowiły  inwestycje  w  obsługę  rynku  nieruchomości,  wynoszące  10.254  mln  EUR  (sekcja  L)  
oraz  usługi  związane  z  informacją  i  telekomunikacją  (sekcja  J:  8.250  mln  EUR),  a  także  z  działalnością  pro-
fesjonalną,  naukową  i  techniczną  (sekcja  M:  8.588  mln  EUR). 

Największy  inwestor  bezpośredni  w  Polsce  – Niemcy – posiadały  na  koniec  2013  roku najwięcej  należności  
w  obszarze  usług  (16.194 mln EUR) i  w  przemyśle  (8.618 mln EUR). 

 Zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  w  Polsce  – analiza regionalna 1.3

Patrząc  na  analizę  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  przez  pryzmat  województw,  w  których  te  inwestycje  
są  lokowane,  pamiętać  należy,  że  jest  ona  nieco  zniekształcona  przez  fakt przyporządkowania  inwestycji  do  
poszczególnych   województw   zgodnie z kryterium siedziby podmiotu   bezpośredniego   inwestowania  
(sprawozdawcy). Wynika   to   z   faktu,   że   otrzymane przez ten podmiot środki   mogą   być   inwestowane   
w  różnych  regionach Polski,  innych  niż  siedziba  podmiotu.  

Konsekwencją   tego   faktu   jest  przykładowo  duża  koncentracja   inwestycji  bezpośrednich  w  województwie  
mazowieckim,  co  wynika  z  tego,  że  w  stolicy  kraju   – Warszawie – ma  siedzibę znaczna  część  central  du-
żych  firm krajowych, do  których  wpływają  środki   finansowe  z  tytułu  inwestycji  bezpośrednich,  które  na-
stępnie   są   lokowane  w  różnych  regionach  kraju. W  związku  z   tym, prezentowany  poniżej   rozkład  regio-
nalny  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  nie   jest  do  końca  odzwierciedleniem  rzeczywistego  rozkładu  re-
gionalnego   przedsięwzięć   inwestycyjnych   finansowanych  w   formie   zagranicznych   inwestycji   bezpośred-
nich. 

Wykres 11. Stan  zobowiązań  z   tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w Polsce w poszczegól-

nych  województwach,  na  koniec  2013  roku 
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Źródło:  NBP 

Analiza  stanu  zobowiązań  netto  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  w  podziale  na  
poszczególne  województwa  na  koniec  2013  roku,  pokazuje,  że  największą  wartość  zobowiązań  wykazywa-
ło  województwo  mazowieckie,  gdzie  inwestorzy  ulokowali  88.817  mln  EUR  tj.  ponad  55%  stanu  zobowią-‐‑
zań netto z  tytułu  wszystkich  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce.  Drugim  regionem  pod  względem  wielko-
ści  stanów  inwestycji  bezpośrednich  było  województwo  śląskie ( 14.632 mln EUR),  a  następnie:  wojewódz-
two  wielkopolskie   (12.121  mln  EUR),  województwo  pomorskie   (9.092  mln  EUR),  województwo  dolnoślą-‐‑
skie  (8.887  mln  EUR)  i  województwo  małopolskie  (7.394  mln  EUR).  W  pozostałych  województwach  poziom  
inwestycji  bezpośrednich  nie  przekraczał  4.000  mln  EUR. 

Wykres 12. Struktura  geograficzna  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  po-

szczególnych  województwach  na  koniec  2013  roku 

 

Źródło:  NBP 

W  województwie  mazowieckim   obecne   były przede wszystkim inwestycje z Niemiec (13.725 mln EUR), 
Francji  (12.373  mln  EUR),  Niderlandów  (11.749  mln  EUR)  i  Luksemburga  (7.144  mln  EUR).  Zobowiązania  
wobec  tych  czterech  krajów  łącznie  stanowiły  51%  środków  zainwestowanych  w  formie  inwestycji  bezpo-
średnich  w  tym  województwie. 

W  województwie  śląskim  obecni  byli  głównie  inwestorzy  z  Niderlandów  (4.446  mln  EUR),  Luksemburga  
(2.420 mln EUR) i Niemiec (2.195 mln EUR). 
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Wykres 13. Struktura   branżowa   zobowiązań   z   tytułu   zagranicznych inwestycji   bezpośrednich   w   po-

szczególnych  województwach  na  koniec  2013  roku  (według  wybranych  branż  - sekcji PKD) 

 

Źródło  NBP 

Struktura   branżowa   inwestycji   bezpośrednich   w   poszczególnych   województwach w 2013 roku nie była 
specjalnie  zróżnicowana.  W  większości  województw  inwestorzy  zagraniczni  lokowali  swoje  środki  w  prze-
twórstwo   przemysłowe   (sekcja  C).  W  województwach:   śląskim,  wielkopolskim   i   dolnośląskim   stanowiły  
one  odpowiednio:  62%,  46%  i  63%  ogółu   inwestycji  bezpośrednich. W  województwie  mazowieckim  duża  
część  (38%)  inwestycji  bezpośrednich  ulokowana  była  w  działalności  finansowej  i  ubezpieczeniowej  (sekcja  
K:  33.774  mln  EUR).  Podobnie  było  w  województwie  pomorskim,  gdzie  inwestorzy  bezpośredni  ulokowali  
w tej sekcji 35%  inwestycji  bezpośrednich  tj.  3.215  mln  EUR.   

Istotną  pozycję  w  niektórych  województwach  stanowiły  inwestycje  w  handel  hurtowy  i  detaliczny łącznie   
z  naprawą  pojazdów  samochodowych  i  motocykli (sekcja  G).  W  województwie  wielkopolskim  stanowiły  
one 30%, a  w  województwie  pomorskim  aż  20%  wszystkich  inwestycji  bezpośrednich. 

Innym spojrzeniem  na  inwestycje  bezpośrednie  w  regionach  jest  badanie  poziomu  koncentracji  geograficz-
nej   (inwestorów   bezpośrednich)   i   branżowej (przedsięwzięć   inwestycyjnych) inwestycji   bezpośrednich   
w   poszczególnych   województwach.   Najmniejsze   współczynniki   koncentracji   geograficznej   i   branżowej  
pokazują  stany  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  województwach  mazowieckim,  pomor-
skim  i  wielkopolskim.  W  województwie  podlaskim  inwestycje  bezpośrednie  cechuje  wysoki  poziom  kon-
centracji  branżowej   (głównie  przetwórstwo  przemysłowe),  a  w  województwie  warmińsko-mazurskim in-
westycje   bezpośrednie   są   skoncentrowane   zarówno   pod  względem   branżowym   (przetwórstwo   przemy-
słowe),  jak  i  pod  względem  kraju  pochodzenia  inwestora  bezpośredniego  (głównie  inwestorzy  z  Francji).  

Wysoki   poziom   koncentracji   zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich  w   danym   regionie   pod  względem  
geograficznym  i/lub  branżowym  nie  zawsze  jest  korzystny  dla  tego  regionu,  gdyż  wycofanie  się  inwestora  
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może  powodować  brak  stabilności  zarówno  na  rynku  pracy,   jak   i  w   infrastrukturze  gospodarczej  danego  
województwa.  Dotyczy  to  w  szczególności  województw  o  niskim  poziomie  rozwoju  gospodarczego. 

 Dochody  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce 1.4

W  2013  roku  dochody  inwestorów  bezpośrednich  z  tytułu  ich  inwestycji  w  Polsce  były  o  ok.  9%  wyższe  niż  
w latach ubiegłych   i  wyniosły  13.728  mln  EUR.  W  tej  kwocie  mieściły   się  dywidendy  w  wysokości  7.866  
mln EUR, reinwestowane   zyski  wynoszące   4.124  mln  EUR  oraz  dochody  od   instrumentów  dłużnych na 
poziomie 1.738 mln EUR. 

Wykres 14. Dochody  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  w  latach  2000 – 2013 

Źródło:  NBP 

Wzrost  dochodów  był  w  dużej  mierze  odzwierciedleniem  wzrostu stanu zobowiązań  z   tytułu  zagranicz-
nych   inwestycji   bezpośrednich  w  Polsce. Świadczy to o dość   stabilnych  podstawach  biznesu  podmiotów  
bezpośredniego  inwestowania  w  Polsce.   

Podobnie,  jak  w  roku  ubiegłym,  w  2013  roku  największe  dochody  generowane  były  przez  inwestycje  pod-
miotów z Niemiec. Wyniosły  one 3.053  mln  EUR.  Na  kolejnych  miejscach  uplasowali  się  inwestorzy  z  Ni-
derlandów  (2.905  mln  EUR)  i  Francji  (1.654  mln  EUR).  Dochody  wygenerowane  przez  tę  grupę  inwestorów  
stanowiły  niemal  56%  dochodów  wszystkich  inwestorów  bezpośrednich  w  Polsce.   

Jak  widać, struktura  geograficzna  dochodów  w  dużej  mierze  odzwierciedla  strukturę  geograficzną   inwe-
stycji  bezpośrednich  w  Polsce. 

Spośród   pozostałych   krajów, stosunkowo wysokie dochody   z   tytułu   inwestycji   bezpośrednich  w   Polsce   
w  2013  roku  wykazują:  Luksemburg  (899  mln  EUR),  Włochy  (744  mln  EUR),  Wlk.  Brytania  (691  mln  EUR)   
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i Jersey   (530  mln  EUR).  Z   krajów  pozaeuropejskich   istotne   kwoty  dochodów  z   inwestycji   bezpośrednich   
w Polsce w  2013  roku  odnotowały  Stany  Zjednoczone  Ameryki  Północnej  (451  mln  EUR).  

Najwyższe  dochody  generowane  były  przez   inwestycje  w  obszarze  przetwórstwa  przemysłowego  (sekcja  
C:  5.584  mln  EUR)  i  działalności   finansowej  i  ubezpieczeniowej  (sekcja  K:  2.807  mln  EUR).  Stanowiły  one  
łącznie   ponad   60%   dochodów   uzyskanych   w   Polsce   przez   zagranicznych   inwestorów   bezpośrednich   
w 2013 roku. 

Stopa  zwrotu  z   inwestycji   bezpośrednich  w  Polsce   liczona   rok  do   roku,  wyniosła  w  2013   r.   8,7%,  wobec  
8,4% w poprzednim roku13. Wzrost   ten  wynikał   przede  wszystkim   ze  wzrostu   dochodowości  w   handlu  
(sekcja G), a w  mniejszym  stopniu  z  poprawy  dochodowości  w  działalności  finansowej  i  ubezpieczeniowej  
(sekcja  K)  oraz  działalności  związanej  z  obsługą  rynku  nieruchomości  (sekcja  L).   

Wykres 15.  Stopa  zwrotu  z  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  dla  wybranych  rodzajów  

działalności  gospodarczej  w  latach  2011  – 2013 

 
Źródło:  NBP 

Dochodowość   najważniejszych   obszarów   inwestycji   w   Polsce   zmieniała   się   na   przestrzeni ostatnich lat. 
Poprawiła   się   ona   znacznie   w   działalności   związanej   z   obsługą   rynku   nieruchomości,   spadając   nieco   
w  obszarze   inwestycji   związanych   z  działalnością   finansową   i   ubezpieczeniową.  Na   stabilnym  poziomie  
pozostawała dochodowość  inwestycji  w  przetwórstwo  przemysłowe  oraz  w  handel  hurtowy  i  detaliczny.   

W 2013 roku dochody z inwestycji w czterech  wyżej  wymienionych obszarach wyniosły  11.625  mln  EUR   
i stanowiły  85%  dochodów  z zagranicznych inwestycji  bezpośrednich w Polsce.  

                                                                                                                                                                                                                                
13 Stopa   zwrotu   z   inwestycji   bezpośrednich   jest   liczona   jako   dochód   inwestorów   bezpośrednich  w  danym   roku   podzielony  
przez  stan  zobowiązań  z  tego  tytułu  na  koniec  danego  roku. 
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2 Polskie inwestycje  bezpośrednie  za  granicą 

 Transakcje  polskich  inwestorów  bezpośrednich 2.1

W 2013 roku, podobnie jak w roku 2012,  wartość  netto  transakcji  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  
za  granicą  była  ujemna  i  wynosiła  -1.063 mln EUR. 

Istotny  wpływ  na  tę wartość  miało  wycofanie  przez  polskich  inwestorów  kapitału  z  tytułu  instrumentów  
dłużnych  w  wysokości   1.033  mln  EUR.   Inaczej  niż  w  poprzednim   roku,  ujemną  wartość  miało   też   saldo  
reinwestycji  zysków  wynoszące  -208 mln EUR. W  2012  roku  wartość  ta  była  dodatnia  i  wynosiła  1.007  mln  
EUR. Jedynie saldo przepływów  z  tytułu  nabycia  i  zbycia  akcji  i  innych  form  udziałów  kapitałowych  przez  
polskich   inwestorów   bezpośrednich   było dodatnie i wyniosło   179 mln EUR. W 2012 roku saldo to było 
ujemne i wyniosło -2.992 mln EUR. Warto  zauważyć,  ze  zarówno  nasilenie  zjawiska  wycofywania  instru-
mentów  dłużnych  w  2013  roku,  jak  i  akcji  i  innych  form  udziałów  kapitałowych  w  2012  roku  było  głównie  
efektem  kapitału  w  tranzycie. 

Wykres 16. Transakcje z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  latach  2000  – 2013 

 
Źródło:  NBP 

W  porównaniu  z   latami  poprzednimi,   tak  znaczące  zmiany  w  strukturze  odpływu  kapitału  z   tytułu  pol-
skich inwestycji bezpośrednich za  granicą, wynikały  z  następujących  czynników: 

 zjawiska kapitału  w   tranzycie   i   związanego   z   nim   likwidacją spółek   specjalnego   przeznaczenia,  
zakładanych  wcześniej  za  granicą  w  celu  uzyskania  korzyści  wynikających  z  optymalizacji  struk-
tur finansowych dla przeprowadzanych transakcji, 

 spowolnienia gospodarek  krajów Unii  Europejskiej,  znajdującego swoje odzwierciedlenie w prze-
pływach  dotyczących  inwestycji  bezpośrednich.  
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Istotne  znaczenie  dla  wielkości transakcji  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  w  2013  roku,  po-
dobnie jak w latach  poprzednich,  miało  zjawisko  kapitału  w  tranzycie.  Odnotowano  znaczące  wycofa-
nie tego  kapitału  do  Polski  wynikające z  likwidacji  należących  do  nierezydentów  podmiotów  specjal-
nego  przeznaczenia,  mających  siedzibę  w  Polsce   i  posiadających  aktywa  za  granicą.  W  związku  z   li-
kwidacją  tych  podmiotów ich  aktywa  zagraniczne  były  wycofywane  do  Polski.  Wartość  tych  transakcji  
wyniosła  2.184  mln  EUR.  

Warto  zwrócić  uwagę  na   fakt,   że  w  ostatnich  dwóch   latach  kapitał  w   tranzycie  odpływał   z  polskich  
inwestycji   bezpośrednich   za   granicą,   pomniejszając   znacznie   strumień   związanych   z   nimi   transakcji   
i  powodując  odpływ  netto  polskiego  kapitału  z  zagranicy.  Wyłączenie  kapitału  w  tranzycie  z  danych  
dotyczących   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą   sprawia,   że w kolejnych latach transakcje 
związane  z  polskimi  inwestycjami  bezpośrednimi  za  granicą  mają  wartości  dodatnie. 

Wykres 17. Polskie  inwestycje  bezpośrednie  za  granicą  z  wyszczególnieniem  fuzji  i  przejęć  w  latach  

2011-2013 

 

Źródło:  NBP 

Niezależnie  od  operacji  związanych  z  kapitałem w tranzycie, nowe inwestycje bezpośrednie Polski za 
granicą w 2013 roku wyniosły 826  mln  EUR  (w  2012  roku  wartość  ta  była ujemna  i  wyniosła  397  mln  
EUR).  Jednocześnie  wartość  transakcji  z  tytułu  fuzji i przejęć zagranicznych podmiotów  bezpośrednie-
go inwestowania osiągnęła poziom 295  mln  EUR.  Dla  porównania  w  2012  roku  kwota   ta  była  równa 
2.654 mln EUR. 
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Wykres 18. Struktura  geograficzna  transakcji  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  

w 2013 roku 

 
Źródło:  NBP 

W  2013  roku  najwięcej  polskich  inwestycji  bezpośrednich  trafiło  na  Cypr (444 mln EUR), do Wielkiej Bryta-
nii (325 mln EUR), Danii (267 mln EUR) i Niemiec (187 mln EUR).  

Aż  96% wartości polskich   inwestycji  bezpośrednich  na  Cyprze  skierowanych  było  do  podmiotów  prowa-
dzących   działalność   finansową   i   ubezpieczeniową   (sekcja   K).   Podobnie,   76%   polskich   inwestycji   bezpo-
średnich  w  Wielkiej  Brytanii  miało  miejsce  w  tym  sektorze.  W  Danii  niemal  połowa  (47%)  polskich  inwe-
stycji  bezpośrednich  skierowana  została  do  obszaru  usług  administrowania  i  działalności  wspierającej (sek-
cja N).  W  Niemczech  polscy  inwestorzy  inwestowali  głównie  (57%  inwestycji)  w  przedsiębiorstwa  zajmują-‐‑
ce  się  handlem  hurtowym  i  detalicznym  łącznie  z  naprawą  pojazdów  samochodowych  i  motocykli  (sekcja  
G). 

Zjawisko   dezinwestycji   czyli  wycofywania   zainwestowanego  wcześniej   kapitału   dotyczyło   głównie   Luk-
semburga (-2.139 mln EUR) i  objęło podmioty  prowadzące  działalność  finansową  i  ubezpieczeniową  (sekcja  
K). W przypadku Szwecji dezinwestycje (-299 mln EUR) związane  były  z  zaciąganiem  nowych  zobowiązań  
przez  polskich  inwestorów  bezpośrednich.  
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Wykres 19. Struktura   branżowa   transakcji   z   tytułu   polskich   inwestycji bezpośrednich   za   granicą   

w 2013 roku (sekcje PKD) 

 
F – Budownictwo; K - Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa; B - Górnictwo  i  wydobywanie, C - Przetwórstwo  przemysłowe; 
L - Działalność  związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości; N - Działalność  w  zakresie  usług  administrowania  i  działalność  wspie-
rająca; J - Informacja i komunikacja; M - Działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna; 
Źródło:  NBP 

W  2013  roku  kapitał mających  siedzibę  w  Polsce inwestorów  bezpośrednich  trafiał  głównie  do  zagranicz-
nych  podmiotów  bezpośredniego  inwestowania  zajmujących  się  budownictwem  (sekcja  F:  1.108  mln  EUR),  
działalnością   finansową   i   ubezpieczeniową   (sekcja   K:   248  mln   EUR)   oraz   górnictwem   i  wydobywaniem  
(sekcja B: 236 mln EUR). 

 Stan  należności polskich  inwestorów  bezpośrednich 2.2

Na  koniec   2013   roku  należności   z   tytułu  polskich   inwestycji   bezpośrednich  za  granicą  osiągnęły  wartość  
20.650  mln  EUR,   co  w  porównaniu   z  wartością   na   koniec   2012   roku   oznaczało   spadek o 2.777 mln EUR 
tj. o prawie 12%. Należności  z  tytułu  akcji  i  innych  form  udziałów  kapitałowych  wyniosły  21.416  mln  EUR,  
natomiast   należności   netto   z   tytułu   instrumentów   dłużnych   były   ujemne   i  wyniosły   -766 mln EUR. Dla 
porównania,   na   koniec   2012   roku   należności   z   tytułu   instrumentów   dłużnych były   dodatnie   i  wyniosły  
2.166 mln EUR. 
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Wykres 20. Stany  należności  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  latach  2000-2013 

 

Źródło:  NBP 

Struktura   kapitałowa   należności   z   tytułu   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą,   w   porównaniu   
z latami 2010-2012, uległa  zmianie.  Inaczej,  niż  w  trzech poprzednich latach, a podobnie jak w latach 2000 – 
2009, odnotowano  ujemny  stan  należności  z  tytułu  instrumentów  dłużnych.  Oznacza  to,  że  zobowiązania  
polskich   inwestorów   bezpośrednich   wobec   zagranicznych   podmiotów   bezpośredniego   inwestowania   
z  tego  tytułu  były  większe  od  ich  należności.  Dość  nietypowa  sytuacja w latach 2010-2012  wynikała  z  dzia-
łalności  niektórych  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia. 

Na  koniec  2013  roku  największe  stany  należności  netto  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  grani-
cą  odnotowano  w  odniesieniu  do  zagranicznych  podmiotów  bezpośredniego  inwestowania  mających  swo-
je siedziby w Luksemburgu (6.877 mln EUR), na Cyprze (4.514 mln EUR), w Szwajcarii (1.968 mln EUR),  
w Niderlandach (1.776 mln EUR), na Litwie (1.613 mln EUR) oraz w Republice Czeskiej (1.560 mln EUR).  

Największą  ujemną  kwotę  należności  netto  odnotowano  względem  Szwecji  (-3.213  mln  EUR).  Wynikało  to  
m.   in.   ze   szczególnego   sposobu   inwestowania   przez   polskie   spółki   w   tym   kraju14 i dotyczyło   przede  
wszystkim  firm  zajmujących  się  działalnością  informacyjną  i  komunikacją  (sekcja J). 

                                                                                                                                                                                                                                
14 Ujemne  należności  wynikły  z  faktu,  że  polskie  firmy  mają  zobowiązania  względem  swoich  spółek-„córek”  mających  siedziby  
w  Szwecji,  za  pośrednictwem  których  pozyskują  kapitał  z  emisji  obligacji  na  rynku  europejskim. 
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Wykres 21. Struktura   geograficzna   należności   z   tytułu   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą   

w 2013 roku 

 
Źródło:  NBP 

Struktura  branżowa  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą pokazuje,  że  najwyższe  kwoty  należności 
netto dotyczyły   zagranicznych   podmiotów   bezpośredniego   inwestowania   związanych   z   działalnością   fi-
nansową   i  ubezpieczeniową   (sekcja K: 8.846  mln  EUR,   ),  przetwórstwem  przemysłowym  (sekcja C: 4.271 
mln  EUR),  usługami  administrowania  i  działalnością  wspierającą  (sekcja N: 3.162  mln  EUR)  oraz  działalno-
ścią  profesjonalną,  naukową  i  techniczną  (sekcja M: 2.185 mln EUR).  

Ujemne  należności  netto  związane  były  głównie  z  informacją  i  komunikacją  (sekcja J: -1.311 mln EUR). 
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Wykres 22. Struktura   branżowa   należności   z   tytułu   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą   

w 2013 roku 

 

K - Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa; C - Przetwórstwo  przemysłowe; N - Działalność  w  zakresie  usług  administrowania 
i  działalność  wspierająca; M - Działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa po-
jazdów  samochodowych  i  motocykli; B - Górnictwo  i  wydobywanie; L - Działalność  związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości; H - 
Transport i gospodarka magazynowa; I - Działalność  związana  z  zakwaterowaniem  i  usługami  gastronomicznym; F – Budownic-
two; J - Informacja i komunikacja 
Źródło:  NBP 

Należności   podmiotów   prowadzących   działalność   finansową   i   ubezpieczeniową   dotyczyły   firm   zareje-
strowanych przede wszystkim w Luksemburgu, na Cyprze, w Szwajcarii oraz w Niderlandach. Z prze-
twórstwem  przemysłowym  związane  były  należności  na  Litwie  i  w  Republice  Czeskiej.  Należności  w  ob-
szarze  usług  administrowania  i  działalności  wspierającej miały  wobec  polskich  inwestorów  bezpośrednich  
podmioty  z  siedzibą w  Luksemburgu  i  na  Cyprze,  a  należności  z  tytułu  działalności  profesjonalnej,  nauko-
wej i technicznej - na Cyprze, w Niderlandach oraz w Szwajcarii. 

Warto  zwrócić  uwagę  na  stan  należności  inwestorów  bezpośrednich - podmiotów  specjalnego  przeznacze-
nia  mających  siedziby  w  Polsce i zaangażowanych  w  kapitał  w  tranzycie. Na koniec 2013 roku wyniósł on 
2.130 mln EUR15,  co  stanowiło  10,3%  ogółu  należności. 

 Dochody z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą. 2.3

W  2013  roku  dochody  polskich  inwestorów  z  tytułu  zagranicznych inwestycji  bezpośrednich  wyniosły 146 
mln  EUR,  co  w  porównaniu  z  2012  rokiem  stanowiło  duży  spadek,  bo  aż  o  1.148  mln  EUR tj. o 89%.  

                                                                                                                                                                                                                                
15 Ze  względu  na  zmiany  metodyczne  dotyczące  stanów  należności   i  zobowiązań  między   innymi podmiotami w grupie oraz 
transakcji  ich  dotyczących kwota  kapitału  w  tranzycie  w  zagranicznych  inwestycjach  bezpośrednich  w  Polsce  może  być  różna  
od   tej  odnotowanej  w  polskich   inwestycjach  bezpośrednich  za  granicą.  Symetria  została  zachowana   jedynie  w podziale na 
aktywa i pasywa. 
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Wysoki   spadek   dochodów   spowodowany   był   przede   wszystkim ujemnymi kwotami reinwestowanych 
zysków  (-208 mln EUR) i  odsetek  od  instrumentów  dłużnych  (-52 mln EUR). Zadeklarowane w 2013 roku 
dywidendy wyniosły 407 mln EUR .  

Ujemne   kwoty   z   tytułu   reinwestowanych   zysków  były   efektem  nadwyżki   strat   ponoszonych  przez pod-
mioty  bezpośredniego  inwestowania  w  stosunku  do  uzyskiwanych  przez  nie  zysków.  W  przypadku  odse-
tek  od  instrumentów  dłużnych,  ich  ujemna  wartość  wynikała  z  nadwyżki  odsetek  od  kredytów  zaciągnię-‐‑
tych  od  podmiotów  bezpośredniego  inwestowania  nad  odsetkami  od  kredytów  udzielonych  tym  podmio-
tom.  

Krajem o największych  ujemnych  dochodach  odsetkowych  była  Szwecja  (-141 mln EUR)16. Ujemne kwoty  
z   tytułu   odsetek  dotyczyły   tu  przede  wszystkim  podmiotów  związanych   z   informacją   i   telekomunikacją 
(sekcja J).  

Wykres 23. Dochody  z  tytułu  polskich    inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  latach  2000-2013 

 
Źródło:  NBP  

Analiza  danych  z  ostatnich  lat  wskazuje,  że  o  poziomie  dochodów  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośred-
nich w 2013 roku,  podobnie  jak  w  przeszłości,  zadecydowały  dochody  z  tytułu  akcji  i  innych  form  udzia-
łów  kapitałowych  tj.  dywidend  i  reinwestowanych  zysków.  Charakterystyczne  jest,  że w latach 2011 i 2012 
źródłem   tych   dochodów   były   głównie   podmioty   prowadzące   działalność   finansową   i   ubezpieczeniową  
(sekcja K) oraz  profesjonalną,  naukową  i  techniczną (sekcja M). Może  to  wskazywać  na podmioty specjal-
nego  przeznaczenia  i  związek  z  kapitałem  w  tranzycie.  W 2013 roku o poziomie dochodów  z  tytułu  akcji   
i   innych   form   udziałów   kapitałowych   zadecydowały   dochody   podmiotów   związanych   z   obsługą   rynku 
nieruchomości (sekcja L). 

                                                                                                                                                                                                                                
16 Wynikało  to  z  korzystnego  opodatkowania  odsetek  od  obligacji  emitowanych  przez  zagraniczne  podmioty  bezpośredniego  
inwestowania  z  siedzibą  w  Szwecji. 
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Wykres 24. Struktura  geograficzna  dochodów  z  tytułu  polskich  inwestycji  za  granicą  w  2013  roku 

 

Źródło:  NBP 

Najwyższe   łączne   kwoty   dochodów  z   tytułu  polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą  przypadły  na  
rezydentów  posiadających  udziały  w  podmiotach  bezpośredniego  inwestowania  mających  swoje  siedziby  
na  Cyprze  (293  mln  EUR)  i  w  Norwegii  (134  mln  EUR).  W  przypadku  Cypru  większość  dochodów  doty-
czyła  podmiotów  związanych  z  działalnością  finansową  i  ubezpieczeniową  (sekcja  K),  natomiast  w  Norwe-
gii  były  to  dochody  firm  związanych  z  górnictwem  i  wydobywaniem  (sekcja  B).   

Największe  ujemne dochody wykazały  podmioty  bezpośredniego  inwestowania zarejestrowane w Nider-
landach (-162 mln EUR), Szwecji (-150 mln EUR) i Luksemburgu (-133 mln EUR). W Niderlandach ujemne 
dochody   dotyczyły   przedsiębiorstw   związanych   z   obsługą   rynku   nieruchomości   (sekcja   L),   w   Szwecji   
- z   informacją   i  komunikacją   (sekcja J), a w Luksemburgu - z  działalnością   finansową   i  ubezpieczeniową  
(sekcja K). 
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Wykres 25. Struktura   branżowa   dochodów   z   tytułu   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą   

w 2013 roku 

 

B - Górnictwo  i  wydobywanie; M - Działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów  samochodowych  i  motocykli; N - Działalność  w  zakresie  usług  administrowania  i  działalność  wspierająca; K - Działal-
ność  finansowa  i  ubezpieczeniowa; F – Budownictwo; H - Transport i gospodarka magazynowa; J - Informacja i komunikacja;  
I - Działalność   związana   z   zakwaterowaniem   i   usługami   gastronomicznym; C - Przetwórstwo   przemysłowe;; L - Działalność  
związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości;  
Źródło:  NBP 

Struktura  branżowa  dochodów  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  pokazuje,  że  najwyż-‐‑
sze  łączne  kwoty  dochodów  osiągnięto  w  górnictwie  i  wydobywaniu  (sekcja  B:  125  mln  EUR),  działalności  
profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M: 74 mln EUR) oraz handlu  hurtowym  i  detalicznym  łącznie  
z  naprawą  pojazdów  samochodowych  i  motocykli  (sekcja  G:  68  mln  EUR).   

W  górnictwie  i  wydobywaniu  głównym  źródłem  dochodów  były  podmioty  bezpośredniego  inwestowania  
z   siedzibą  w  Norwegii   (79%  dochodów),  w  działalności  profesjonalnej i naukowej – w Turcji (82%), a w 
handlu  hurtowym  i  detalicznym  łącznie  z  naprawą  pojazdów  samochodowych  i  motocykli  - w Niemczech 
(61%). 

Najwyższa   ujemna   kwota   dochodów   przypadła   na   podmioty   związane   z   obsługą   rynku   nieruchomości  
(sekcja L: -181  mln  EUR).  Dotyczyła  ona  przede  wszystkim  przedsiębiorstw  zarejestrowanych  w  Niderlan-
dach. 
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3 Optymalizacja  przepływów  kapitału  a  inwe-

stycje  bezpośrednie 

 Transakcje  „optymalizacyjne” 3.1
Istotną   charakterystyką   inwestycji   bezpośrednich   jest   fakt   ustanowienia   trwałych   ekonomicznych   więzi  
pomiędzy   inwestorem   bezpośrednim   a   podmiotem   bezpośredniego   inwestowania.   Zgodnie   z   aktualnie  
obowiązującą  definicją   inwestycji   bezpośrednich,  wprowadzoną  przez OECD, wyznacznikiem tych  więzi  
ma  być  przynajmniej  dziesięcioprocentowy,  bezpośredni  lub  pośredni  (za  pośrednictwem  innych  podmio-
tów)   udział   inwestora   bezpośredniego  w   głosach   organu   stanowiącego   podmiotu   bezpośredniego   inwe-
stowania. Warunek ten został  wprowadzony  przez  autorów  definicji  z  uwagi  na  konieczność  zapewnienia  
porównywalności  danych  o  inwestycjach  bezpośrednich  w  skali  międzynarodowej. 

Postępująca  liberalizacja  przepływów  finansowych  pomiędzy  różnymi  krajami  w  ostatnich  latach  przyczy-
niła   się  do  rozwoju  różnorodnych   form  międzynarodowego  przepływu  kapitału  w  celu  zapewnienia  op-
tymalnych  dochodów  z  inwestycji.  Tego  typu  transfery  kapitałowe  spełniają  często  formalne  kryteria  inwe-
stycji  bezpośrednich,  nie  będąc  w  swojej  istocie  ekonomicznej  takimi inwestycjami. 

W  ramach   inwestycji  bezpośrednich  związanych  z  daną  gospodarką,  można  wyróżnić  kilka   rodzajów  ta-
kich   „optymalizacyjnych”   transakcji,   zwanych   w   międzynarodowej   statystyce   inwestycji   bezpośrednich  
transakcjami  z  udziałem  podmiotów  specjalnego przeznaczenia: 

 kapitał  w  tranzycie:  transakcje  dokonywane  przez  nierezydentów  z  wykorzystaniem  danego  kraju  
jako  miejsca  przepływu  kapitału  w  celu  optymalizacji  inwestycji  dokonywanej  w  innym  kraju, 

 roundtripping: transakcje dokonywane przez rezydentów  danego  kraju,  polegające  na   transferze  
kapitału  za  granicę  w  celu  wykorzystania  innej  jurysdykcji  do  optymalizacji  inwestycji  w  kraju  re-
zydenta, 

 transakcje  dokonywane  w  celu  pozyskiwania  kapitału  za  pośrednictwem  podmiotów  specjalnego  
przeznaczenia  ulokowanych  za  granicą. 

Rozróżnienie  wyżej  wymienionych   rodzajów   transakcji   polega, w gruncie rzeczy, na spojrzeniu na prze-
pływy   kapitału   z   punktu   widzenia   rezydencji   podmiotów   specjalnego   przeznaczenia   czyli   wehikułów  
prawnych  służących  do  transferu  kapitału  na  najkorzystniejszych  dla inwestora warunkach.  

Punktem  wyjścia   do   transakcji   kapitału  w   tranzycie   jest   transfer   środków   od   inwestora   bezpośredniego   
z zagranicy do podmiotu specjalnego przeznaczenia w kraju, w celu dokonania inwestycji   za   granicą.  
W  przypadku  roundtrippingu  pierwotny  przepływ  środków  następuje  od  rezydenta  za  granicę,  gdzie  naj-
częściej   zakładany   jest   podmiot   specjalnego   przeznaczenia,   który   następnie   dokonuje   inwestycji  w   kraju  
rezydenta  na  korzystniejszych  warunkach  niż  gdyby  dokonywał  tej  inwestycji  bezpośrednio  jako  rezydent.  
W  trzecim  przypadku  podmioty  specjalnego  przeznaczenia  pozyskują  ponadto  kapitał  z  emisji  papierów  
wartościowych,   zaciągają   kredyty   oraz   zdobywają   kapitał   z   innych   źródeł,   a   następnie   przekazują  pozy-
skane w  ten  sposób środki  innym  spółkom  z  grupy. 
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Wszystkie  wyżej  wspomniane  rodzaje  transakcji,  w  sytuacji gdy  udziały  kapitałowe  w  podmiotach  bezpo-
średniego   inwestowania  są   równe   lub  większe  niż  10%,  mają  wpływ  na  wartości  przepływów  w  ramach  
zagranicznych inwestycji  bezpośrednich.  W  każdym  rodzaju  transakcji  podmioty  specjalnego  przeznacze-
nia  spełniają  istotną  rolę.   

W  kontekście  inwestycji  bezpośrednich,  podmioty  specjalnego  przeznaczenia  są  to  podmioty  uczestniczące  
w   transferowaniu   kapitału,   prowadzące   działalność   finansową   na   rzecz   pozostałych   przedsiębiorstw   
z  grupy  kapitałowej.  Najczęściej  nie  zatrudniają  one  pracowników,  ani  nie  prowadzą  działalności  operacyj-
nej   na   terenie   kraju,   w   którym   są   zakładane.   Ich   aktywność   koncentruje   się   na   pozyskiwaniu   kapitału   
w  imieniu  i  na  rzecz  innych  podmiotów  oraz  na  szeroko  pojętej  działalności  holdingowej.  Takie podmioty 
są często  właścicielami innych  podmiotów  w  grupie,  a  transakcje  z   ich udziałem  polegają  przede  wszyst-
kim  na  obejmowaniu  lub  zbywaniu  udziałów  w  spółkach  zależnych.   

Podmioty   specjalnego   przeznaczenia   posiadają   zwykle   znaczne   aktywa   i   pasywa   względem   zagranicy.   
Są  one  tworzone  z  różnych  powodów,  wśród  których  należy  wymienić: 

 chęć  utajnienia  informacji  o  właścicielach, 
 korzyści  podatkowe  w  przypadku  zbywania i nabywania inwestycji, 
 korzyści  podatkowe  z  fuzji  i  przejęć, 
 optymalizacja  dochodów  z  inwestycji. 

Korzyści   finansowe,   zwłaszcza  podatkowe,   są   zwykle   związane  z  możliwością  ominięcia  niekorzystnych  
dla   inwestora   przepisów   podatkowych   (lub   innych)   danego kraju i   wykorzystaniem   umów o unikaniu 
podwójnego  opodatkowania.  Za  pośrednictwem  spółek  zakładanych  w  innych  krajach  (tzn.  w  innych   ju-
rysdykcjach) inwestor  może  również  dokonać  inwestycji  w  swoim  własnym  kraju,  uzyskując  korzyści  wy-
nikające  z  tych umów. 

Statystyka  inwestycji  bezpośrednich,  chcąc  skupić  się  na  inwestycjach  bezpośrednich  w  ich  klasycznej  po-
staci,  dąży  do  oczyszczenia  zbieranych  danych  z  transakcji  kapitału  w  tranzycie  i  transakcji o charakterze 
roundtrippingu. Nastręcza  to  niemałe  trudności,  gdyż  o  ile  z  punktu  widzenia  danego  kraju  możliwe  jest  
dość   jednoznaczne  pokazanie   kapitału  w   tranzycie   na  podstawie   charakterystyki   krajowych  podmiotów,  
do  których   ten  kapitał  wpływa  z  zagranicy,   to  w  przypadku   transakcji  o  charakterze   roundtrippingu nie 
jest to praktycznie możliwe  z  uwagi  na  fakt,  że  informacje  sprawozdawcze  na  poziomie  konkretnego  kraju  
zbierane  są  od  rezydentów,  a  podmioty  specjalnego  przeznaczenia  związane  z  roundtrippingiem  są  umiej-
scowione  za  granicą. 

Odpowiedzią  na  wzrost  znaczenia  kapitału  w  tranzycie  i  roundtrippingu  w  inwestycjach  bezpośrednich  są  
zrewidowane   standardy   statystyczne  dotyczące  prezentacji   inwestycji   bezpośrednich.  W  większości  mię-‐‑
dzynarodowych prezentacji  danych  o  inwestycjach  bezpośrednich  transakcje  podmiotów specjalnego prze-
znaczenia  są  wyłączane  lub  oddzielnie  prezentowane. 
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 Kapitał  w  tranzycie  w  Polsce  – rys historyczny 3.2

W  polskiej   statystyce   inwestycji   bezpośrednich   zjawisko  kapitału  w   tranzycie   jest   obserwowane   od   2004  
roku.  

Do  2010  roku,  zarówno  w  zagranicznych  inwestycjach  w  Polsce,  jak  i  w  polskich  inwestycjach  za  granicą,  
wielkości  tego  kapitału  powiększały  globalne  wielkości  transakcji  oraz  stany  zobowiązań  i  należności  doty-
czące  tych  inwestycji.   

W  roku   2011   sytuacja   odwróciła   się. Na   skutek   związanej   ze   zmianą  międzynarodowych  uwarunkowań  
legislacyjnych,  likwidacji  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia  i  związanego z tym wycofywania kapita-
łów zarówno  przez  polskich,   jak  i  zagranicznych  inwestorów  bezpośrednich,  kapitał  w  tranzycie  wpłynął  
negatywnie na wartości  transakcji  i  stanów  zobowiązań  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  
oraz   należności   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą.   Było   to   główną   przyczyną   drastycznego  
spadku   wielkości   dotyczących   zwłaszcza   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą,   gdzie   
w  2013  roku  odnotowano  ujemne  kwoty  netto  transakcji  z  tytułu  tych  inwestycji. 

W prezentowanym raporcie  większość  danych  pokazana  została łącznie  z  kapitałem  w  tranzycie.  Wynika  
to  w  dużej  mierze  z  konieczności  zapewnienia  porównywalności  tych  danych  z  danymi  z  poprzednich  lat. 

W dalszym ciągu rozdziału  3 zawarto informacje  i  dane  pokazujące  udział  kapitału  w  tranzycie  w  transak-
cjach oraz stanach  należności  i  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  oraz  
polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  2013  roku. 

Ze  względu  na  zmieniające  się  uwarunkowania  prawne,  w  tym  zmieniającą  się  konstelację  umów  o  unika-
niu podwójnego  opodatkowania,  poziom  korzyści  uzyskiwanych  poprzez  włączenie  do  niektórych  trans-
akcji podmiotów specjalnego  przeznaczenia  nie   jest  niezmienny.  Często,  po   jakimś   czasie,  okazuje   się,  że  
koszty  funkcjonowania  tego  typu  wehikułów  prawnych  przewyższają  związane  z  nimi  korzyści  i  racjonal-
ną  decyzją  jest  likwidacja  takich  podmiotów.  Wynikające  z  tego przepływy,  podobnie  jak  przepływy  zwią-‐‑
zane  z  zakładaniem  takich  podmiotów,  są  często  istotne  z  punktu  widzenia  zagranicznych  inwestycji  bez-
pośrednich  w  danym  kraju  i  inwestycji  tego  kraju  za  granicą. 

 Kapitał  w  tranzycie  w  Polsce  w  2013  roku 3.3

W  2013  roku  na  wartość  transakcji  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce,  jak  i  transak-
cji  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  znaczący wpływ  miał  kapitał  w  tranzycie.  W  oby-
dwu  przypadkach  jego  oddziaływanie  zmniejszało  wartość  transakcji  z  tytułu  inwestycji  bezpośrednich.17  

W  przypadku  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce, transakcje związane  z  kapitałem  w  tran-
zycie pomniejszyły  saldo  transakcji  o  2.761  mln  EUR. Podobna  sytuacja  miała  miejsce  w  roku  poprzednim.  
Obniżenie  wartości   transakcji   wynikało przede wszystkim z   likwidacji   podmiotów   specjalnego   przezna-
czenia,  mających  siedzibę  w  Polsce. 

                                                                                                                                                                                                                                
17 Patrz Wykres 1 i Wykres 2 w Syntezie 
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Udział  kapitału  w  tranzycie  w  stanach  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  w  Polsce  nie  jest  wy-
soki.  Na  koniec  2013  roku  wynosił  on  2.068 mln EUR, czyli niewiele ponad 1% stanu zobowiązań.  W po-
przednich  latach  udział  ten  także  nie  był  znaczący. 

Wykres  26.  Udział  kapitału  w  tranzycie w  stanach  zobowiązań z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpo-

średnich  w  Polsce  w  latach  2000  - 2013 

 

Źródło:  NBP 

Także  wartość  transakcji  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  została  w  2013  roku  obniżo-
na  przez  kapitał  w  tranzycie  aż  o  2.184 mln EUR18, co przy stosunkowo niewielkiej  ogólnej  kwocie transak-
cji  z  tego  tytułu  spowodowało,  że  ich  saldo  było  ujemne. 

Była   to   inna   sytuacja   niż   w latach 2004-2011, kiedy kapitał   w   tranzycie   powiększał   wartości   transakcji   
z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą.  W  roku  2012  i  w  kolejnym  2013  roku  kierunek  dzia-
łania   kapitału  w   tranzycie   był   odwrotny   i   pomniejszył   on   znacznie   ogólne  wartości   z   tego   tytułu,   aż  do  
wartości   ujemnych.  Warto   zwrócić   uwagę  na   fakt,   że   po  wyeliminowaniu  wpływu  kapitału  w   tranzycie  
wartość  transakcji  z  tytułu  polskich  inwestycji  za  granicą  pozostaje  na  dość  stabilnym  poziomie. 

Udział   kapitału  w   tranzycie  w   stanach   należności   z   tytułu   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą  
wynosił  2.130  mln  EUR  i  stanowił  ok.  10%  należności  z  tego  tytułu.   

                                                                                                                                                                                                                                
18 Ze  względu   na   zmiany  metodyczne,   jeżeli   podmiot   specjalnego   przeznaczenia   dokonuje   transakcji   z   "ʺinnym   podmiotem   
w  grupie"ʺ,   to   transakcje,   stany   i  dochody  powstałe  w   relacji   z   tym  podmiotem   są  przeklasyfikowane  z  polskich   inwestycji  
bezpośrednich   za  granicą  do   zagranicznych   inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce.   Tym   samym  nie  występuje   symetryczność   
w  przepływach  i  stanach  dla  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  i  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce. 
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Wykres 26. Udział  kapitału  w  tranzycie  w  stanach  należności  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  

za  granicą 

 

Źródło:  NBP 

Stan  należności  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  z  wyłączeniem  kapitału  w  tranzycie  
na  koniec  2013  roku  wynosił  18.520  mln  EUR  i  był  niższy  od  stanu  z  roku  poprzedniego  o  1.270  mln  EUR  tj.  
o ok. 6%. Spadek  stanu  należności  z  wyłączeniem  kapitału  w  tranzycie  wynikał  z  różnic  wyceny  zagranicz-
nych  przedsięwzięć  inwestycyjnych  polskich  inwestorów  i  z różnic  kursowych.   

Ze  względu  na  malejącą   liczbę  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia  wpływ  kapitału  w  tranzycie  na   in-
westycje   bezpośrednie   powinien   być   coraz  mniejszy.  Na transakcje  w   inwestycjach   bezpośrednich  mogą 
mieć  też  wpływ  nowe  uregulowania prawne obejmujące w  szczególności  zmiany  w  prawie, zmierzające  do  
opodatkowania   tzw.  kontrolowanych  spółek  zagranicznych  (ang.  Controlled  Foreign  Corporation)  na  po-
ziomie  partycypujących  w  nich  polskich  podatników,  które  mogą  zmniejszyć  skalę  roundtrippingu19. 

                                                                                                                                                                                                                                
19 Ustawa o zmianie ustawy o podatki dochodowym  od  osób  prawnych,  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  
oraz  niektórych  innych  ustaw  z  29  sierpnia  2014  r. 
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A Nota metodyczna  

A.1 Standardy  statystyki  inwestycji  bezpośrednich 

Opracowany po raz pierwszy w  1983  roku  przez  Organizację  Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD)  
The Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (Benchmark Definition) jest światowym  standardem  do-
tyczącym  statystyki  inwestycji  bezpośrednich.  Obecnie  obowiązuje  kolejna,  czwarta  edycja  tego  dokumen-
tu z 2008 roku20.  

The Benchmark Definition 4th edition jest  w   pełni   spójny z koncepcją   i   definicjami   dotyczącymi   inwestycji  
bezpośrednich   zawartymi  w   szóstej   edycji   standardu  Międzynarodowego   Funduszu  Walutowego, doty-
czącego  bilansu  płatniczego  i  międzynarodowej  pozycji   inwestycyjnej21.  Wpisuje  się  on  także  w  koncepcję  
systemu  rachunków  narodowych,  zawartą  w  publikacji  ESA  201022. Prezentowane od 1996 roku przez Na-
rodowy  Bank  Polski  informacje  dotyczące  inwestycji  bezpośrednich  zestawiane  są  zgodnie  z  tymi  standar-
dami. 

Publikacja OECD,  koncentrując  się  na   inwestycjach  bezpośrednich,  definiuje sposoby przedstawiania sta-
nów   i   transakcji   dotyczących   tych   inwestycji   i   związanych   z   nimi   dochodów   w   postaci   zagregowanej   
i  w  podziale  na  kraje  partnerów  transakcji  oraz  rodzaj  działalności  gospodarczej,  w  których  dokonywane  są  
inwestycje.  

Najnowsza edycja Benchmark Definition rekomenduje  także  nowe  prezentacje  inwestycji  bezpośrednich: 

 prezentację zgodnie   ze   zrewidowaną   zasadą   kierunkowości   (nowy   sposób   traktowania   podmio-
tów  mających  status  „inny  w  grupie”)  i, w  powiązaniu  z  tym, wyróżnienie  inwestycji bezpośred-
nich  według  kraju  siedziby  podmiotu  dominującego, 

 prezentację na  bazie  aktywa/pasywa,  zgodnie  z  koncepcją  ESA  i  BPM.  
 

W oparciu o prezentowany standard, NBP   publikuje   dane   zgodnie   z   zapotrzebowaniem  użytkowników  
oraz, wypełniając   międzynarodowe   zobowiązania, przekazuje   do   organizacji   międzynarodowych   dane   
o  inwestycjach  bezpośrednich  zgodne  z  zapotrzebowaniem tych instytucji. 

A.2 Źródła  danych o  inwestycjach  bezpośrednich 

Podstawowym  źródłem  danych  o  inwestycjach  bezpośrednich  są  sprawozdania  podmiotów  sprawozdaw-
czych  przesyłane  do  Narodowego  Banku  Polskiego.   

                                                                                                                                                                                                                                
20 „OECD  Benchmark  Definition  of  Foreign  Direct  Investment:  Fourth  Edition” 
21 „Balance  of  Payments  and  International  Investment  Position  Manual  6th  edition”  (BPM6) 
22 European System of Accounts (Europejski  System  Rachunków  Narodowych  i  Regionalnych)  wprowadzony  rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 549/2013 
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Dane   te   są  dostarczane  do  NBP  w   ramach   sprawozdawczości  na  potrzeby  bilansu  płatniczego  oraz  mię-‐‑
dzynarodowej pozycji inwestycyjnej przez banki oraz przez pozostałych   rezydentów23. Przekazywane in-
formacje  dotyczą  własnych  transakcji  poszczególnych  podmiotów,   jedynie  w  przypadku  firm  inwestycyj-
nych  oraz  banków  prowadzących  rachunki  papierów  wartościowych,  dostarczane  są  także  dane  zbiorcze,  
dotyczące  klientów  tych instytucji.  

Informacje  zbierane  są  z  częstotliwością  miesięczną,  kwartalną  i  roczną. 

Źródłem   danych   o   inwestycjach   bezpośrednich   opartych   na   papierach   wartościowych   są   sprawozdania  
przesyłane  przez  polskich  inwestorów  (dla  aktywów)  i  emitentów  lub  pośredników  finansowych  (dla  pa-
sywów).  Są  to  sprawozdania  zawierające  dane  w  podziale  na  poszczególne  papiery  wartościowe.  Dane  te  
zbierane  są  metodą  „papier  po  papierze”24.  

Dane  o  zagranicznych  inwestycjach  bezpośrednich  w  polskich  spółkach  notowanych  na  rynkach operowa-
nych  przez  Giełdę  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  są  zbierane  na  poziomie  poszczególnych  serii  
akcji  (numerów  ISIN25),  na  podstawie  dostępnych  sprawozdań  finansowych  emitentów  oraz  miesięcznych  
sprawozdań  banków  powierniczych  i  domów  maklerskich.   

Do  inwestycji  bezpośrednich  nie  są  zaliczane  aktywa  i  zobowiązania  funduszy  inwestycyjnych. 

Dodatkowym  źródłem  danych dla  statystyki  inwestycji  bezpośrednich są informacje prasowe, sprawozda-
nia  finansowe  podmiotów  oraz  bezpośrednie  kontakty  bilateralne z podmiotami.  

Informacje   uzyskiwane  w   ten   sposób   służą   głównie   do  weryfikacji   oraz   aktualizacji   rejestru   podmiotów  
sprawozdawczych. 

A.3 Metoda  kompilacji  i  prezentacji  danych  o  inwestycjach  bezpośrednich 

Dane na  potrzeby  statystyki   inwestycji  bezpośrednich są  dostarczane  przez  podmioty  sprawozdawcze  w  
formie  elektronicznej,  za  pośrednictwem  portalu  sprawozdawczego,  a  następnie  weryfikowane  i  przetwa-
rzane   przez   specjalnie   do   tego   dedykowany  wewnętrzny   system   elektroniczny Narodowego Banku Pol-
skiego.   Zestawienia   i   raporty   generowane   przez   ten   system   dostarczają   informacji   
o   zagranicznych   inwestycjach   bezpośrednich  w   Polsce   i   polskich   inwestycjach   bezpośrednich   za   granicą   
w podziale na instrumenty finansowe, kraje – partnerów  transakcji  i  branże. 

                                                                                                                                                                                                                                
23 Podstawy  prawne  zbierania  danych  o   inwestycjach  bezpośrednich  w  Polsce   stanowią:  Rozporządzenie  Ministra   Finansów   
z  dnia  23  października  2009  roku  w  sprawie  przekazywania  Narodowemu  Bankowi  Polskiemu  danych  niezbędnych  do  spo-
rządzania  bilansu  płatniczego  oraz  międzynarodowej  pozycji  inwestycyjnej  (Dz.  U.  z  dnia 3 listopada 2009 roku, nr 184 poz. 
1437)   oraz  Uchwała  nr  78/2009  Zarządu  Narodowego  Banku  Polskiego   z  dnia   29  października   2009   roku  w   sprawie   trybu   
i  szczegółowych  zasad  przekazywania  przez  banki  Narodowemu  Bankowi  Polskiemu  danych  niezbędnych  do  sporządzania 
bilansu  płatniczego  oraz  międzynarodowej  pozycji  inwestycyjnej  (Dz.  Urz.  NBP  z  dnia  19  listopada  2009  roku,  nr  18,  poz.  20) 

24 Sprawozdawca   podaje   wartość   transakcji/stanów   i   identyfikator   każdego   papieru   wartościowego,   na   podstawie   którego  
identyfikowane  są  pozostałe  informacje 

25 International   Securities   Identification   Number   jest   międzynarodowym   kodem   identyfikacyjnym,   nadawanym   papierom  
wartościowym  emitowanym  na   rynkach   finansowych.   Jest   to  12-znakowy, alfanumeryczny kod o strukturze zdefiniowanej  
w standardzie ISO 6166 
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W procesie  weryfikacji  oraz  kompilacji  danych  o  papierach  wartościowych  z  kodem  ISIN  wykorzystywane  
są   dodatkowo   dane   zawarte  w   utrzymywanej   przez   Europejski   Bank   Centralny   bazie   CSDB,   informacje   
z  KDPW  oraz  informacje  uzyskiwane  od  samych  emitentów26. 

W niniejszym raporcie,  zgodnie  z  zasadami  obowiązującymi  w  statystyce   inwestycji  bezpośrednich, dane 
prezentowane  są  zgodnie  z   zasadą  kierunkowości27. Na  potrzeby  bilansu  płatniczego   i  międzynarodowej  
pozycji inwestycyjnej informacje  o  inwestycjach  bezpośrednich prezentowane  są według  zasady  bilansowej  
(aktywa/pasywa). Z  takiej  rozbieżności  w  sposobie  prezentacji  wynika  brak  możliwości bezpośredniej  po-
równywalności danych  o  inwestycjach  bezpośrednich  z  tych  dwóch  źródeł.  

W zestawieniach na potrzeby statystyki inwestycji  bezpośrednich,  dla  zagranicznych  inwestycji  bezpośred-
nich w Polsce i polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą,   prezentowane   są   transakcje i dochody  
w  danym  okresie  sprawozdawczym  oraz  stany  należności  i  zobowiązań  z  tytułu  inwestycji  bezpośrednich 
na  koniec  tych  okresów.  Dane te pokazywane są  w  podziale  geograficznym  i  w  podziale  na  rodzaje  dzia-
łalności  gospodarczej. 

A.4 Zmiany metodyczne w odniesieniu do danych za 2013 rok 

Najistotniejsza   zmiana  w  prezentacji   inwestycji   bezpośrednich  dotyczy   uwzględniania   transakcji,   stanów  
należności  i  zobowiązań  pomiędzy  innymi  podmiotami  w  grupie  podmiotów  powiązanych  kapitałowo. 

Tradycyjnym  podziałem  stosowanym  przy  prezentacji  danych  dotyczących   inwestycji   bezpośrednich   jest  
podział  na  zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  w  Polsce  oraz  polskie  inwestycje  bezpośrednie  za  granicą.  
Łatwo  jest  ustalić,  w  którą  stronę  płyną  środki  na  inwestycje, gdy mamy do czynienia z podmiotem krajo-
wym,  który  bezpośrednio  inwestuje  w  przedsiębiorstwo  za  granicą  (lub  na  odwrót).Większym  problemem  
jest ustalenie, czy w  rzeczywistości  mamy  do  czynienia  z  polskimi   inwestycjami  za  granicą,   czy  z  zagra-
nicznymi  w  Polsce  w  przypadku  transakcji  pomiędzy  podmiotami  w  rozległej  grupie  podmiotów  powią-‐‑
zanych  kapitałowo. Aktualny standard metodyczny wprowadza w tej sprawie nowe ustalenie: tak jak po-
przednio,   transakcje   zagranicznych   inwestorów   bezpośrednich   w   polskie   podmioty   są   traktowane jako 
inwestycje bezpośrednie  w  Polsce.  Również analogiczne do poprzedniego standardu, transakcje polskich 
inwestorów  bezpośrednich  w  podmioty  zagraniczne  są  pokazywane  jako  polskie  inwestycje  bezpośrednie  
za  granicą.  Natomiast  zmianie  uległ  sposób  prezentacji  transakcji  pomiędzy  innymi  podmiotami  w  grupie  
podmiotów  powiązanych  kapitałowo (pomiędzy  tzw.  spółkami siostrami). Dotychczas stosowany standard 
zakładał   zastosowanie   w   takich   przypadkach   podejścia   bilansowego   (aktywa/pasywa).   Oznaczało   to,   że  
wszystkie   aktywa   polskich   podmiotów   odnoszące   się   do   podmiotów   „inny   w   grupie”   (nierezydentów)  
były  prezentowane  jako  polskie  inwestycje  bezpośrednie  w  innym  kraju,  a  pasywa  tych  podmiotów  zwią-‐‑
zane z nierezydentami - jako  zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  w  Polsce. 

Zgodnie  z  nowymi  wymaganiami,  kierunek  inwestycji  bezpośrednich  pomiędzy  dwoma  podmiotami  „in-
nymi w grupie”  jest  określony  poprzez  rezydencję  podmiotu  dominującego  w  grupie  kapitałowej,  do  której  

                                                                                                                                                                                                                                
26 Central Securities Database – istniejąca  od  2010  roku  centralna  baza  papierów  wartościowych  emitowanych  w  ramach  Unii  

Europejskiej; Patrz: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/centralisedsecuritiesdatabase201002en.pdf (?) 
27 Prezentacja  danych  o  inwestycjach  bezpośrednich  zgodnie  z  zasadą  kierunkowości  wprowadza  podział  krajowe  inwestycje  
bezpośrednie  za  granicą  vs.  zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  w  kraju. 
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przynależą  obydwa  podmioty   (ultimate  controlling  parent – UCP28).  Zatem   inwestycje  pomiędzy  dwoma  
podmiotami   „inny  w   grupie”, z   których   jeden   jest   polskim   rezydentem,   a   drugi   nierezydentem,   są   reje-
strowane  jako  polskie  inwestycje  bezpośrednie  za  granicą,  jeśli  podmiot  dominujący  jest  polskim  rezyden-
tem  i  jako  zagraniczne  inwestycje  w  Polsce,  jeśli  podmiot  dominujący  jest  rezydentem  zagranicą. 

W wyniku zastosowania  nowego  sposobu  prezentacji  transakcji  pomiędzy  „spółkami  - siostrami”  nastąpiły  
przesunięcia  pomiędzy  zagranicznymi  inwestycjami  bezpośrednimi  w  Polsce  a  polskimi  inwestycjami  bez-
pośrednimi  za  granicą.  Przeniesienia  z  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich w Polsce do polskich inwe-
stycji   bezpośrednich   za   granicą   dotyczą   pasywów   innych   podmiotów  w   grupie,   które   są   kontrolowane  
przez  rezydentów.  Przeniesienia  z  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  do  zagranicznych  inwesty-
cji   bezpośrednich  w  Polsce  dotyczą  aktywów   innych  podmiotów  w  grupie,   które   są  kontrolowane  przez  
nierezydentów.   

W   rezultacie,   wprowadzone   zmiany   skutkują   zmniejszeniem   stanów   inwestycji   bezpośrednich,   co   jest  
szczególnie  widoczne  w  przypadku  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą.   

Wykres 27.   Stany   polskich   inwestycji   bezpośrednich   za   granicą   w   latach   2000 – 2013   według   starej   

i nowej metodyki 

 

Źródło:  NBP 

Przesunięcia   dotyczyły   głównie   instrumentów   dłużnych   udzielanych   przez   polskie   firmy   zagranicznym  
spółkom  w  grupie  podmiotów  powiązanych  kapitałowo,  w   sytuacji   gdy  podmiot   dominujący  był  uloko-
wany  za  granicą. 

 

                                                                                                                                                                                                                                
28 Jest  to  podmiot  na  samej  górze  łańcucha  powiązań,  który  kontroluje  podmiot  „inny  w  grupie” 
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Tabela 1.  Porównanie  stanów  inwestycji  bezpośrednich  kalkulowanych  według  starej  i  nowej  metodyki 

 
Wyszczególnienie STARA METODYKA NOWA METODYKA 

  
IBZ29 IBP30 IBZ IBP 

Aktywa Aktywa inwestora bezpośredniego  w  podmiocie  bezpośredniego  
inwestowania 5 609 28 159 5 609 28 159 

  
Aktywa  podmiotu  innego  w  grupie  będącego  rezydentem  w  

innym  podmiocie  będącym  nierezydentem,  gdy  podmiot  domi-
nujący  jest  rezydentem 

0 2 560 0 2 560 

  
Aktywa podmiotu innego  w  grupie  będącego nierezydentem w 
innym  podmiocie  będącym  rezydentem,  gdy  podmiot  dominują-

cy jest nierezydentem 
0 12 272 12 272 0 

  Suma  aktywów 5 609 42 991 17 881 30 719 

Pasywa Pasywa  inwestora  bezpośredniego  w  podmiocie  bezpośrednie-
go inwestowania 151 868 4 556 151 868 4 556 

  
Pasywa  podmiotu  innego  w  grupie  będącego  rezydentem  w  
innym  podmiocie  będącym  nierezydentem,  gdy  podmiot  domi-

nujący  jest  rezydentem 
5 515 0 0 5 515 

  
Pasywa  podmiotu  innego  w  grupie  będącego  nierezydentem  w  
innym  podmiocie  będącym  rezydentem,  gdy  podmiot  dominują-

cy nierezydentem 
26 494 0 26 494 0 

  Suma  pasywów 183 877 4 556 178 362 10 071 

  Inwestycje  bezpośrednie  netto 178 268 38 435 160 481 20 648 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                
29 IBZ – zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  w  Polsce 
30 IBP – polskie  inwestycje  bezpośrednie  za  granicą 



 

A Nota metodyczna 

 

 
 

 43    Polskie  i  zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  w  2013  r. 

A.5 Słownik  pojęć 

Akcje  i  inne  formy  udziałów  kapitałowych  (ang. equity) są  to  udziały,  akcje  i  inne  formy  udziału  w  kapi-

tałach  własnych  podmiotu,  łącznie  z  wydzielonymi  funduszami  oddziałów. 

Dochody  od  inwestycji  bezpośrednich  (ang. direct investment income) są  to  dochody  od  zaangażowane-

go w te inwestycje  kapitału,  czyli  dochody  od  akcji  i  innych  form  udziałów  kapitałowych  oraz  dochody  od  
instrumentów  dłużnych.  Dochód  naliczany  jest  zgodnie  z  zasadą  memoriałową czyli  niezależnie  od  termi-
nu  płatności.  Dochody  od   instrumentów  dłużnych  wyemitowanych  przez  podmioty  pośrednictwa   finan-
sowego, będących w  posiadaniu  takich  podmiotów  nie  są  uwzględniane  w  dochodach  od  inwestycji  bezpo-
średnich, tak  samo  jak  same  instrumenty  nie  są  w  tych  inwestycjach  uwzględniane. 

Fuzje  i  przejęcia  (ang. mergers and acquisitions) są  to  transakcje,  w  wyniku  których  dochodzi  do  połącze-
nia   działających  wcześniej   niezależnych   firm   i   utworzenia   nowej   firmy   lub   też   przejęcia   udziałów   innej  
firmy i utrzymywania nad  nią  kontroli, przy  jednoczesnym  utrzymaniu  odrębności  organizacyjnej.  W  sta-
tystyce  inwestycji  bezpośrednich  fuzje  i  przejęcia  definiowane  są  jako  transakcje  na  istniejących  (niepocho-
dzących  z  nowej  emisji)  udziałach,  w  wyniku  których  nabywca  kontroluje  więcej  niż  10%  głosów  w  organie  
stanowiącym  innego  podmiotu. 

Grupa  podmiotów  powiązanych  kapitałowo   (ang. enterprise group) jest to grupa tworzona przez pod-

miot  dominujący  wraz  z  podmiotami,  w  których  jest  on  inwestorem  bezpośrednim.  Pomioty  te  są  połączo-
ne  relacją   inwestycji  bezpośrednich.  W  przypadku,  gdy  podmiot  dysponuje  głosami w organie stanowią-‐‑
cym  innego  podmiotu  za  pośrednictwem  podmiotu  przez  siebie  kontrolowanego,  to  przyjmuje  się,  że  dys-
ponuje  on  wszystkimi  głosami  podmiotu  pośredniczącego.  Do  grupy  podmiotów  powiązanych  kapitałowo  
mogą  należeć  zarówno  nierezydenci,  jak i rezydenci. 

Inne podmioty w grupie (ang. fellow enterprises) są  to    co  najmniej  dwa  podmioty,  które  znajdują  się  w  tej  

samej  grupie  podmiotów  powiązanych  kapitałowo,  a  nie  są  względem  siebie  podmiotami  bezpośredniego  
inwestowania,   ani   inwestorami   bezpośrednimi   (wzajemny  udział   głosów  w   organach   stanowiących   tych  
podmiotów,  zarówno  bezpośredni,  jak  i  pośredni,  o  ile  występuje,  jest  niższy  niż  10%) 

Instrumenty  dłużne  (ang. debt instruments) są  to  wszystkie  inne  formy  inwestowania  niż  poprzez  nabycie  

udziałów  lub  akcji  albo  reinwestowanie  zysków  związanych  z  tymi  udziałami  lub  akcjami.  Do  instrumen-
tów  dłużnych  zalicza  się  m.  in.  kredyty  i  pożyczki,  dłużne  papiery  wartościowe  oraz  pozostałe  nierozliczo-
ne  płatności  pomiędzy  podmiotami  powiązanymi  relacją  inwestycji  bezpośrednich. 

Inwestor   bezpośredni   (ang. foreign direct investor) jest   to   podmiot,   który   bezpośrednio   lub   pośrednio,  

sam  lub  razem  z  innymi  kontrolowanymi  przez  siebie  podmiotami  posiada  co  najmniej  10%  głosów  w  or-
ganie  stanowiącym  innego  podmiotu. 

Inwestycje  bezpośrednie  za  granicą  (ang. foreign direct investment) są  to  inwestycje  inwestorów  bezpo-

średnich  będących   rezydentami  w  podmioty  bezpośredniego   inwestowania   – nierezydentów.  Dotyczy   to  
sytuacji,   kiedy   rezydenci   (inwestorzy   bezpośredni)   wywierają   wpływ   lub   kontrolują   nierezydentów   – 
podmioty  bezpośredniego  inwestowania. 
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Kapitał  w  tranzycie  (ang. capital in transit / transactions of special purpose entities) jest to zjawisko pole-

gające   na   tym,   że   w   danym okresie   sprawozdawczym   odnotowuje   się   napływ   zagranicznych   środków,  
powiększających  kapitał  udziałowy  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia,  a  następnie   środki   te przeka-
zywane  są  przez   te podmioty  do  zagranicznych  oddziałów   lub  spółek  zależnych  poza  granicami  danego  
kraju.  Występowanie   kapitału  w   tranzycie   skutkuje   odnotowaniem   symetrycznych  wpisów,   zarówno  w  
zagranicznych  inwestycjach  bezpośrednich  w  kraju,  jak  i  w  inwestycjach  bezpośrednich  za  granicą.  Napływ  
kapitału  w  tranzycie  nie  ma  istotnego  wpływu  na  krajową  produkcję  i  zatrudnienie. 

Podmiot bezpośredniego   inwestowania   (ang. direct investment enterprise) jest   to   podmiot,  w   którego  

organie  stanowiącym  inwestor  bezpośredni,  bezpośrednio  lub  pośrednio,  sam  lub  razem  z  innymi  kontro-
lowanymi  przez   siebie   podmiotami,   posiada   co  najmniej   10%  głosów.   Podmiotem  bezpośredniego   inwe-
stowania  jest  także  podmiot kontrolowany  przez  inny  podmiot  bezpośredniego  inwestowania. 

Podmiot  dominujący  w  grupie  podmiotów  powiązanych  kapitałowo   (ang. ultimate controlling parent) 

jest  to  podmiot,  wywierający  wpływ  na  inne  podmioty,  w  szczególności  taki  podmiot,  który  sprawuje  nad  
nimi  kontrolę 

Podmioty specjalnego przeznaczenia (ang. special purpose entities – SPE) w  statystyce  związanej  z  bilan-

sem  płatniczym   i  międzynarodową   pozycją   inwestycyjną są   to   podmioty   tworzone  w   celu   prowadzenia  
działalności   finansowej  na   rzecz  pozostałych  przedsiębiorstw  z  grupy  kapitałowej.   Bardzo   często  nie   za-
trudniają  one  pracowników  ani  nie  prowadzą  działalności  operacyjnej  na  terenie  kraju,  w  którym się  znaj-
dują.  Najczęściej  wykonywane   funkcje   przez   te   podmioty,   to  działalność  holdingowa  oraz  pozyskiwanie  
kapitału  w  imieniu  i  na  rzecz  innych  podmiotów  z  grupy  kapitałowej.  W  przypadku  tej  pierwszej  funkcji,  
podmiot  specjalnego  przeznaczenia  jest  właścicielem  innych  podmiotów  w  grupie  i  transakcje  z  jego  udzia-
łem  dotyczą  przede  wszystkim  udziałów  w  spółkach  zależnych.  Druga  z  wymienionych  funkcji  wiąże  się   
z  pozyskiwaniem  kapitału  z  emisji  papierów  wartościowych,  zaciąganiem  kredytów  oraz  pozyskiwaniem 
kapitału  z  innych  źródeł,  a  następnie  przekazywaniem  pozyskanych  w  ten  sposób  kapitałów  innym  spół-‐‑
kom  z  grupy.  Składnikami  bilansu  takich  podmiotów  są  prawie  wyłącznie  zagraniczne  aktywa  i  pasywa. 

Reinwestycje  zysków/Reinwestowane  zyski   (ang. reinvestment of earnings / reinvested earnings) są   to  

zyski  wypracowane  w  danym  okresie   sprawozdawczym  przez  podmioty   bezpośredniego   inwestowania,  
pomniejszone  o  zadeklarowane  w  tym  okresie  dywidendy.  Ujemna  kwota  reinwestowanych  zysków  ozna-
cza,  że  w  danym  okresie,  podmioty  bezpośredniego  inwestowania  odnotowały  straty  lub  też  kwota  zade-
klarowanych  dywidend  przewyższyła  zysk  w  danym  okresie  sprawozdawczym. 

Sprawowanie kontroli (ang. control) należy   rozumieć   jako  dysponowanie   bezpośrednio   i/lub   pośrednio  

powyżej  50%  głosów  w  organie  stanowiącym  innego  podmiotu.   

Stany  należności/zobowiązań  (ang. foreign direct investment positions) jest  to  wartość  inwestycji  bezpo-
średnich  na  koniec  danego  okresu. 

Superdywidendy, dywidendy likwidacyjne (ang. superdividends / liquidating dividends) są   to   dywi-

dendy   powstałe   w   wyniku   ponownego   podziału   zysku   z   lat   poprzednich.   Dywidendy   takie   są   zwykle  
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wyższe   niż   regularnie   wypłacane   dywidendy.   Zgodnie   z   obecnymi   standardami,   są   one   kwalifikowane  
jako  odpływ  kapitału,  a  nie  jako  dochody. 

Transakcje  inwestycji  bezpośrednich  (ang. direct investment’s  flows) są  to  przepływy  finansowe  pomię-‐‑

dzy  podmiotami  z  grupy  podmiotów  powiązanych  kapitałowo  w  danym  okresie. 

Wywieranie  wpływu  (ang. influence) należy  rozumieć   jako  dysponowanie  bezpośrednio   i/lub  pośrednio  

co  najmniej  10%  głosów  w  organie  stanowiącym  innego  podmiotu. 

Zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  (ang. foreign direct investment - FDI) są  to  inwestycje  inwestorów  
bezpośrednich,  będących nierezydentami,  w  podmioty  bezpośredniego  inwestowania  – rezydentów.  Doty-
czy  to  sytuacji,  kiedy  nierezydenci  (inwestorzy  bezpośredni)  wywierają  wpływ  lub  kontrolują  rezydentów  
– podmioty  bezpośredniego  inwestowania. 

Zysk (strata) z działalności  bieżącej  (ang. current operating performance) jest  to  zysk  lub  strata  z  działal-

ności  operacyjnej  powiększona o  należne  odsetki,  pomniejszone   o  naliczone  odsetki,  powiększona o nie-
wypłacony  zysk  podmiotów  bezpośredniego inwestowania, a pomniejszona o  straty  tych  podmiotów. 
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B Aneks statystyczny 

W  niniejszym   aneksie   zaprezentowane   zostały  wybrane   dane   z   tabel   dotyczących   inwestycji   bezpośred-
nich.  Szczegółowe  tabele  (także  w  PLN  oraz  USD)  dostępne  są  na  stronie  internetowej  NBP. 

Zagraniczne inwestycje  bezpośrednie  w  Polsce: 

http://nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html 

Polskie  inwestycje  bezpośrednie  za  granicą: 

http://nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html 
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Tabela 2. Transakcje z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w Polsce w latach 2000 - 2013 (w 

mln EUR). 

Rok 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

2000 9 666,2  -433,6  1 001,7  10 234,4  
2001 5 907,6  -1 161,0  1 479,6  6 226,2  
2002 4 521,1  -1 294,4  1 037,9  4 264,6  
2003 4 032,2  -74,6  -436,0  3 521,6  
2004 5 971,5  4 989,0  -925,0  10 035,5  
2005 3 595,4  2 717,0  1 499,1  7 811,5  
2006 5 741,1  4 530,3  4 372,7  14 644,1  
2007 5 592,0  6 769,9  3 473,9  15 835,9  
2008 6 711,6  -654,3  3 439,9  9 497,2  
2009 3 804,2  3 581,2  1 186,6  8 572,0  
2010 3 147,7  5 619,6  891,4  9 658,7  
2011 1 482,7  5 236,2  6 412,1  13 131,0  
2012 -1 153,0  4 361,8  2 331,3  5 540,1  
2013 -5 447,0  4 124,0  3 531,2  2 208,2  

 

Tabela 3. Stan  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  na  koniec  roku  w  

latach 2000 - 2013 (w mln EUR). 

Rok Akcje i inne formy udziałów 
kapitałowych Instrumenty dłużne Ogółem 

2000 27 252,8 8 732,2 35 985,0 
2001 35 100,1 10 620,8 45 720,9 
2002 34 365,2 10 796,1 45 161,3 
2003 33 239,1 11 258,5 44 497,6 
2004 50 793,3 11 132,5 61 925,8 
2005 61 778,8 12 732,3 74 511,2 
2006 74 884,1 17 563,4 92 447,5 
2007 95 488,6 21 500,9 116 989,4 
2008 87 760,0 23 809,8 111 569,9 
2009 97 442,2 25 308,2 122 750,4 
2010 120 346,9 25 907,7 146 254,7 
2011 106 958,7 28 181,6 135 140,2 
2012 122 240,2 31 923,5 154 163,8 
2013 125 300,0 35 179,6 160 479,6 
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Tabela 4. Dochody  z   tytułu  zagranicznych   inwestycji   bezpośrednich w Polsce w latach 2000 - 2013 (w 

mln EUR). 

Rok Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 
2000 610,1 -433,3 530,6 707,3 
2001 1 091,2 -1 160,7 792,3 722,8 
2002 1 444,9 -1 294,7 613,3 763,5 
2003 1 434,6 -74,6 444,2 1 804,2 
2004 2 169,6 4 988,8 472,1 7 630,4 
2005 4 171,0 2 717,0 523,5 7 411,5 
2006 5 154,7 4 530,1 711,8 10 396,5 
2007 5 929,8 6 769,7 920,3 13 619,8 
2008 7 989,3 -654,6 1 213,4 8 548,1 
2009 5 397,4 3 581,7 1 022,6 10 001,7 
2010 5 965,3 5 619,6 1 173,5 12 758,4 
2011 6 620,7 5 236,2 1 275,8 13 133,2 
2012 6 760,0 4 361,8 1 495,4 12 617,2 
2013 7 866,4 4 124,0 1 737,7 13 728,1 
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Tabela 5. Transakcje z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w Polsce w 2013 roku w podziale geograficznym (w mln EUR). 

Kod DSD Opis Akcje i inne formy 
udziałów kapitałowych Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

W0 Wszystkie kraje -5 447,0 4 124,0 3 531,2 2 208,2 
 (w tym kraje)     LU Luksemburg -1 421,9 -352,7 -68,6 -1 843,1 

DE Niemcy 140,6 1 663,8 105,7 1 910,0 
GR Grecja -175,7 -29,7 16,7 -188,6 
ES Hiszpania -20,6 -92,6 249,6 136,3 
FR Francja -1,1 521,3 -339,7 180,5 
IE Irlandia 447,4 33,9 74,6 555,8 
IT Włochy -798,5 338,0 -10,0 -470,5 
NL Niderlandy -652,2 934,1 336,9 618,7 
GB Wielka Brytania 446,1 284,6 2 612,7 3 343,3 
AT Austria 461,7 175,8 154,6 792,1 
FI Finlandia 21,9 55,2 28,6 105,7 
SE Szwecja 32,2 410,4 -942,6 -499,9 
MT Malta -5,4 -414,0 3,5 -415,9 
CH Szwajcaria 357,8 332,2 265,2 955,3 
NO Norwegia 296,7 -37,8 -19,0 239,8 
IM Wyspa Man 0,0 0,0 126,9 126,9 
JE Jersey -3 458,6 -0,2 24,2 -3 434,6 
RU Federacja Rosyjska 0,6 1,5 -42,2 -40,2 
UA Ukraina -0,3 -23,8 81,3 57,3 
US Stany Zjednoczone  Ameryki  Północnej -263,0 -23,9 489,9 203,0 
HK Hongkong 2,1 18,7 34,9 55,8 
JP Japonia -1,5 9,0 -64,8 -57,2 
KR Republika  Korei  (Korea  Południowa) 13,7 86,7 33,3 133,7 

 (w tym strefy ekonomiczne)     B5 Unia  Europejska  (27  krajów) -2 574,2 3 791,7 2 834,0 4 051,6 
I6 Strefa  Euro  (17  krajów) -2 823,2 3 073,6 1 202,6 1 453,0 
P0 Organizacja  Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD) -2 054,7 4 519,2 3 535,5 6 000,0 
R3 Północnoamerykańska  Strefa  Wolnego  Handlu  (NAFTA) -256,7 -7,6 482,3 218,1 
R14 CIS 0,6 -22,1 20,2 -1,3 
R4 ASEAN 1,6 0,1 -55,2 -53,4 
R5 OPEC 0,4 -9,7 -2,3 -11,6 
R12 Centra finansowe offshore -3 443,1 -0,2 68,7 -3 374,7 
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A8 Ameryka  Łacińska 0,0 0,7 -1,7 -1,0 
R6 Kraje  Afrykańskie,  Karaibskie  i  Pacyfiku  (ACP) 3,8 -37,5 -81,9 -115,6 
9A Organizacje  międzynarodowe  bez  instytucji  Unii  Europejskiej 70,6 -2,1 0,0 68,5 

 

Tabela 6. Transakcje z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w Polsce w  2013  roku  w  podziale  na  rodzaje  działalności  gospodarczej  (w  mln  

EUR). 

Kod DSD Opis Akcje i inne formy 
udziałów kapitałowych Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

FDI_T Ogółem -5 447,0 4 124,0 3 531,2 2 208,2 
 w tym:     

A Rolnictwo,  leśnictwo  i  rybactwo 34,2 33,3 -13,0 54,5 
B Górnictwo  i  wydobywanie 1,0 -154,9 47,5 -106,4 
C Przetwórstwo  przemysłowe -293,5 2 624,5 -853,4 1 477,6 

D35 Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz,  parę  
wodną  i  powietrze  do  układów  klimatyzacyjnych -207,6 -61,6 352,5 83,3 

E Dostawa   wody;;   gospodarowanie   ściekami   i   odpadami oraz 
działalność  związana  z  rekultywacją -15,2 -18,6 23,1 -10,8 

F Budownictwo -486,2 -408,7 576,5 -318,4 
GTU Usługi  (łącznie) -4 368,9 2 110,1 3 433,3 1 174,4 

 w tym:         
G Handel   hurtowy   i   detaliczny;;   naprawa   pojazdów   samochodo-

wych i motocykli 710,4 1 076,1 -156,6 1 629,9 
H Transport i gospodarka magazynowa 113,4 184,0 54,3 351,6 
I Działalność   związana   z   zakwaterowaniem   i   usługami   gastro-

nomicznym -7,6 18,9 -50,1 -38,8 
J Informacja i komunikacja 1 049,9 800,9 344,2 2 195,0 
K Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa -6 002,8 326,4 3 503,9 -2 172,5 
L Działalność  związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości -333,6 276,8 -353,7 -410,4 
M Działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna -582,4 -659,8 443,8 -798,4 
N Działalność   w   zakresie usług   administrowania   i   działalność  

wspierająca 665,4 111,3 -151,0 625,7 
Q Opieka  zdrowotna  i  pomoc  społeczna 10,4 -21,8 -206,2 -217,5 
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Tabela 7. Stan  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  na  koniec  2013  roku w podziale geograficznym (w mln EUR). 

Kod DSD Opis Akcje i inne formy udziałów 
kapitałowych Instrumenty dłużne Ogółem 

W0 Wszystkie kraje 125 300,0 35 179,6 160 479,6 
 (w tym)       

BE Belgia 1 188,4 2 105,4 3 293,8 
LU Luksemburg 12 504,3 3 003,9 15 508,2 
DK Dania 2 663,9 168,7 2 832,6 
DE Niemcy 23 245,1 4 219,4 27 464,5 
ES Hiszpania 7 862,6 2 617,1 10 479,7 
FR Francja 9 235,5 9 885,9 19 121,5 
IE Irlandia 543,9 736,6 1 280,4 
IT Włochy 9 365,5 -125,0 9 240,5 
NL Niderlandy 22 705,5 3 184,1 25 889,6 
PT Portugalia 1 523,9 206,3 1 730,2 
GB Wielka Brytania 5 676,9 1 020,0 6 696,9 
AT Austria 5 015,3 1 535,8 6 551,1 
FI Finlandia 885,6 676,4 1 562,0 
SE Szwecja 4 842,4 482,5 5 324,8 
CY Cypr 5 213,6 820,0 6 033,5 
CH Szwajcaria 3 548,5 1 025,4 4 573,9 
NO Norwegia 712,1 304,5 1 016,6 
RU Federacja Rosyjska 429,0 -210,6 218,4 
US Stany  Zjednoczone  Ameryki  Północnej 4 841,2 1 994,4 6 835,7 
JP Japonia 548,9 495,8 1 044,6 
KR Republika  Korei  (Korea  Południowa) 828,5 -77,6 750,9 

 Strefy ekonomiczne       
B5 Unia  Europejska  (27  krajów) 113 798,0 31 205,3 145 003,3 
I6 Strefa  Euro  (17  krajów) 99 770,2 29 443,5 129 213,7 
P0 Organizacja  Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD) 118 602,6 34 241,6 152 844,2 
R3 Północnoamerykańska  Strefa  Wolnego  Handlu  (NAFTA) 5 013,4 1 975,2 6 988,5 
R14 CIS 290,5 -169,8 120,8 
R4 ASEAN 38,7 84,5 123,3 
R5 OPEC 21,4 41,8 63,2 
R12 Centra finansowe offshore 175,8 203,6 379,3 
R6 Kraje  Afrykańskie,  Karaibskie  i  Pacyfiku  (ACP) 147,9 9,5 157,3 
9A Organizacje  międzynarodowe bez instytucji Unii Europejskiej 108,0 3,2 111,2 
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Tabela 8. Stan  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  na  koniec  2013  roku  w  podziale  na  rodzaje  działalności  gospodarczej (w 

mln EUR). 

Kod DSD Opis Akcje i inne formy udziałów 
kapitałowych Instrumenty dłużne Ogółem 

FDI_T Ogółem 125 300,0 35 179,6 160 479,6 
 w tym:       

A Rolnictwo,  leśnictwo  i  rybactwo 560,7 170,5 731,2 
B Górnictwo  i  wydobywanie 318,7 466,4 785,1 
C Przetwórstwo  przemysłowe 44 687,8 3 835,8 48 523,6 

D35 Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz,  parę  
wodną  i  powietrze  do  układów  klimatyzacyjnych 3 519,7 2 081,9 5 601,7 

E Dostawa  wody;;  gospodarowanie  ściekami  i  odpadami  oraz  
działalność  związana  z  rekultywacją 284,5 140,3 424,8 

F Budownictwo 3 059,0 4 097,8 7 156,7 
GTU Usługi  (łącznie) 72 927,4 24 386,8 97 314,2 

 w tym:       
G Handel  hurtowy  i  detaliczny;;  naprawa  pojazdów  samochodo-

wych i motocykli 17 322,9 6 386,7 23 709,6 
H Transport i gospodarka magazynowa 1 569,2 731,9 2 301,1 
I Działalność  związana  z  zakwaterowaniem  i  usługami  gastro-

nomicznym 417,7 176,6 594,3 
J Informacja i komunikacja 5 733,3 2 516,4 8 249,7 
K Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa 37 614,1 3 020,5 40 634,6 
L Działalność  związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości 3 605,0 6 649,1 10 254,1 
M Działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna 4 580,0 4 007,8 8 587,8 
N Działalność  w  zakresie  usług  administrowania  i  działalność  

wspierająca 1 774,0 354,7 2 128,7 
Q Opieka  zdrowotna  i  pomoc  społeczna 209,4 388,5 597,9 
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Tabela 9. Dochody  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  w  2013  roku  w  podziale  geograficznym  (w  mln  EUR). 

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 
W0 Wszystkie kraje 7 866,4 4 124,0 1 737,7 13 728,1 

  w tym:         
BE Belgia 76,9 92,3 77,5 246,7 
LU Luksemburg 1 114,1 -352,7 137,2 898,6 
DE Niemcy 1 238,8 1 663,8 150,6 3 053,2 
ES Hiszpania 327,6 -92,6 211,4 446,4 
FR Francja 586,1 521,3 546,3 1 653,6 
IT Włochy 406,6 338,0 0,3 744,9 
NL Niderlandy 1 846,7 934,1 124,3 2 905,1 
GB Wielka Brytania 387,8 284,6 18,4 690,8 
AT Austria 204,1 175,8 58,1 438,0 
SE Szwecja 154,9 410,4 68,8 634,1 
CY Cypr 149,7 84,9 54,4 289,1 
MT Malta 22,8 -414,0 0,5 -390,7 
CH Szwajcaria 134,3 332,2 28,7 495,3 
JE Jersey 529,8 -0,2 0,0 529,6 
ZA Republika  Południowej  Afryki 124,3 -37,8 0,0 86,6 
US Stany  Zjednoczone  Ameryki  Północnej 350,5 -23,9 124,2 450,9 
JP Japonia 22,3 9,0 5,3 36,5 
KR Republika  Korei  (Korea  Południowa) 1,8 86,7 0,1 88,6 
  2. Strefy ekonomiczne         

B5 Unia  Europejska  (27  krajów) 6 673,9 3 791,7 1 548,9 12 014,5 
I6 Strefa  Euro  (17  krajów) 6 035,5 3 073,6 1 449,1 10 558,1 
P0 Organizacja  Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD) 7 034,1 4 519,2 1 676,0 13 229,3 
R3 Północnoamerykańska  Strefa  Wolnego  Handlu  (NAFTA) 352,8 -7,6 124,8 470,0 
R14 CIS 0,8 -22,1 2,8 -18,5 
R4 ASEAN 0,0 0,1 1,0 1,0 
R5 OPEC 0,0 -9,7 1,3 -8,4 
R12 Centra finansowe offshore 531,8 -0,2 0,6 532,2 
R6 Kraje  Afrykańskie,  Karaibskie  i  Pacyfiku  (ACP) 124,4 -37,5 1,2 88,2 
9A Organizacje  międzynarodowe  bez  instytucji  Unii  Europejskiej 2,0 -2,1 0,0 0,0 



 

B Aneks statystyczny 

 

 
  54    Polskie  i  zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  w  2013  r. 

 

Tabela 10. Dochody  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  w  2013  roku  w  podziale  na  rodzaje   działalności  gospodarczej  (w  mln  

EUR). 

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 
FDI_T Ogółem 7 866,4 4 124,0 1 737,7 13 728,1 

 w tym:         
A Rolnictwo,  leśnictwo  i  rybactwo 24,6 33,3 5,2 63,1 
B Górnictwo  i  wydobywanie 14,2 -154,9 21,5 -119,3 
C Przetwórstwo  przemysłowe 2 623,3 2 624,5 335,8 5 583,6 

D35 Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz,  parę  
wodną  i  powietrze  do  układów  klimatyzacyjnych 

275,9 -61,6 116,5 330,7 

E Dostawa   wody;;   gospodarowanie   ściekami   i   odpadami oraz 
działalność  związana  z  rekultywacją 

12,6 -18,6 6,6 0,7 

F Budownictwo 122,6 -408,7 220,3 -65,9 
GTU Usługi  (łącznie) 4 792,9 2 110,1 1 030,8 7 933,8 

 w tym:         
G Handel   hurtowy   i   detaliczny;;   naprawa   pojazdów   samochodo-

wych i motocykli 
1 144,2 1 076,1 221,6 2 441,9 

H Transport i gospodarka magazynowa 211,7 184,0 18,6 414,3 
I Działalność   związana   z   zakwaterowaniem   i   usługami   gastro-

nomicznym 
9,3 18,9 5,1 33,4 

J Informacja i komunikacja 436,0 800,9 117,6 1 354,5 
K Działalność  finansowa  i ubezpieczeniowa 2 431,0 326,4 49,8 2 807,1 
L Działalność  związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości 98,2 276,8 417,2 792,2 
M Działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna 362,8 -659,8 168,1 -128,9 
N Działalność   w   zakresie   usług   administrowania   i   działalność  

wspierająca 
82,4 111,3 9,5 203,2 

Q Opieka  zdrowotna  i  pomoc  społeczna 2,3 -21,8 13,5 -5,9 
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Tabela 11. Transakcje z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  latach  2000  - 2013 (w mln 

EUR). 

Rok 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

2000 121,7  -13,0  -90,3  18,4  
2001 -53,4  10,1  -191,9  -235,3  
2002 289,2  -77,0  -68,2  143,9  
2003 91,9  -10,0  -347,6  -265,7  
2004 423,2  18,3  -65,9  375,6  
2005 2 229,1  45,2  26,2  2 300,5  
2006 6 034,8  463,7  -394,8  6 103,6  
2007 2 906,5  -60,5  -294,9  2 551,1  
2008 1 895,0  163,8  296,6  2 355,4  
2009 3 654,9  -994,6  -24,5  2 635,8  
2010 626,6  230,6  3 782,6  4 639,7  
2011 2 372,9  154,4  112,8  2 640,1  
2012 -2 992,4  1 007,2  -81,6  -2 066,8  
2013 178,6  -208,4  -1 033,1  -1 063,0  

 

Tabela 12. Stan  należności  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  na  koniec  roku  w  la-

tach 2000 - 2013 (w mln EUR). 

Rok Akcje i inne formy udziałów 
kapitałowych Instrumenty dłużne Ogółem 

2000 935,3 -647,4 287,9 
2001 1 130,6 -786,1 344,6 
2002 1 206,9 -794,8 412,1 
2003 1 284,7 -981,5 303,2 
2004 1 716,6 -935,9 780,7 
2005 3 970,2 -914,8 3 055,4 
2006 8 989,9 -1 163,4 7 826,5 
2007 11 373,5 -1 172,5 10 201,0 
2008 13 018,6 -979,2 12 039,4 
2009 15 554,0 -964,9 14 589,1 
2010 16 843,9 1 278,8 18 122,7 
2011 20 619,1 1 953,7 22 572,8 
2012 21 260,8 2 166,1 23 426,9 
2013 21 416,1 -766,3 20 649,9 
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Tabela 13. Dochody  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  latach  2000   - 2013 (w mln 

EUR). 

Rok Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 
2000 18,9 -13,0 -39,4 -33,4 
2001 20,2 10,1 -62,2 -32,0 
2002 18,2 -77,0 -48,6 -107,4 
2003 13,0 -10,0 -37,7 -34,7 
2004 28,9 18,3 -40,5 6,7 
2005 34,5 44,7 -45,4 33,9 
2006 48,3 463,1 -59,9 451,5 
2007 106,8 -60,3 -76,9 -30,3 
2008 405,5 163,8 -96,6 472,7 
2009 244,0 -994,8 -72,5 -823,3 
2010 268,9 230,6 -100,7 398,7 
2011 259,6 154,4 -46,4 367,6 
2012 372,9 1 007,2 -85,8 1 294,2 
2013 406,7 -208,4 -52,1 146,3 



 

B Aneks statystyczny 

 

 
  57    Polskie  i  zagraniczne  inwestycje  bezpośrednie  w  2013  r. 

 

Tabela 14. Transakcje z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  2013  roku  w  podziale  geograficznym  (w  mln  EUR). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

W0 Wszystkie kraje 178,6 -208,4 -1 033,1 -1 063,0 

 w tym:         
LU Luksemburg -974,6 -270,3 -894,4 -2 139,3 
DK Dania 139,2 1,5 126,0 266,6 
DE Niemcy 104,2 17,0 65,4 186,6 
ES Hiszpania 30,4 -18,6 -161,5 -149,7 
NL Niderlandy 423,2 -164,4 -442,8 -184,1 
GB Wielka Brytania 326,2 -62,5 61,2 324,9 
AT Austria 0,5 -1,4 196,6 195,7 
SE Szwecja 66,7 -12,3 -353,8 -299,4 
CY Cypr 70,0 193,1 180,7 443,8 
LT Litwa 4,1 -82,5 -10,1 -88,4 
RU Federacja Rosyjska -55,9 31,4 99,6 75,1 
UA Ukraina -114,6 -4,1 -125,5 -244,2 
US Stany  Zjednoczone  Ameryki  Północnej 19,1 -3,5 92,6 108,2 

 Strefy ekonomiczne         
B5 Unia  Europejska  (27  krajów) 250,0 -386,4 -1 049,6 -1 185,9 
I6 Strefa  Euro  (17  krajów) -363,6 -256,8 -967,6 -1 588,0 
R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) -78,4 132,1 -59,9 -6,2 
P0 Organizacja Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD) 87,2 -359,6 -1 195,1 -1 467,5 
R3 Północnoamerykańska  Strefa  Wolnego  Handlu  (NAFTA) 19,1 -3,2 96,0 111,9 
R14 CIS -139,2 49,8 -20,8 -110,2 
R4 ASEAN 6,3 -2,5 10,0 13,8 
R5 OPEC 2,6 4,8 -38,9 -31,5 
R12 Centra finansowe offshore 12,7 -1,5 -12,4 -1,3 
R6 Kraje  Afrykańskie,  Karaibskie  i  Pacyfiku  (ACP) 23,6 5,0 -9,2 19,4 
9A Organizacje  międzynarodowe  bez  instytucji  Unii  Europejskiej 0,0 0,0 0,1 0,1 
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Tabela 15. Transakcje z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  2013  roku  w  podziale  na  rodzaje  działalności  gospodarczej  (w  mln  EUR). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

FDI_T Ogółem 178,6 -208,4 -1 033,1 -1 063,0 
 w tym:         

A Rolnictwo,  leśnictwo  i  rybactwo -4,2 3,0 -3,5 -4,7 
B Górnictwo  i  wydobywanie 62,8 95,5 77,9 236,3 
C Przetwórstwo  przemysłowe 112,1 -32,0 75,0 155,1 

D35 Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz,  parę  
wodną  i  powietrze  do  układów  klimatyzacyjnych 4,6 3,2 -77,9 -70,1 

E Dostawa  wody;;  gospodarowanie  ściekami  i  odpadami  oraz  dzia-
łalność  związana  z  rekultywacją 1,6 -0,8 -2,5 -1,7 

F Budownictwo -39,3 28,5 1 118,5 1 107,8 
GTU Usługi  (łącznie) 47,2 -312,3 -2 030,5 -2 295,6 

 w tym:         
G Handel  hurtowy  i  detaliczny;;  naprawa  pojazdów  samochodowych  i  

motocykli 148,4 1,1 -109,2 40,4 
H Transport i gospodarka magazynowa -9,8 10,0 35,0 35,2 
I Działalność  związana  z  zakwaterowaniem  i  usługami  gastrono-

micznym 59,6 -27,8 -6,0 25,7 
J Informacja i komunikacja 2,8 34,9 -458,9 -421,2 
K Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa 732,5 -155,4 -329,2 247,9 
L Działalność  związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości 23,9 -202,2 67,5 -110,8 
M Działalność  profesjonalna,  naukowa i techniczna -685,6 22,4 -1 230,6 -1 893,8 
N Działalność  w  zakresie  usług  administrowania  i  działalność  wspie-

rająca -345,7 19,0 -3,4 -330,1 
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Tabela 16. Stan  należności  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  na  koniec 2013 roku w podziale geograficznym (w mln EUR). 

Kod DSD Opis Akcje i inne formy udziałów 
kapitałowych Instrumenty dłużne Ogółem 

W0 Wszystkie kraje 21 416,1 -766,3 20 649,9 
  w tym:       

LU Luksemburg 6 556,4 320,9 6 877,4 
DE Niemcy 609,9 266,5 876,4 
ES Hiszpania 171,8 -409,6 -237,9 
FR Francja 173,1 -1 035,4 -862,3 
NL Niderlandy 1 364,9 411,4 1 776,3 
GB Wielka Brytania 634,7 116,5 751,1 
SE Szwecja 120,0 -3 332,7 -3 212,7 
CY Cypr 4 602,6 -88,3 4 514,4 
CZ Republika Czeska 1 231,4 328,2 1 559,6 
HU Węgry 306,0 45,1 351,1 
MT Malta 146,6 -11,5 135,1 
RO Rumunia 148,9 315,5 464,4 
SK Słowacja 156,4 63,0 219,4 
LT Litwa 1 134,8 478,2 1 612,9 
CH Szwajcaria 1 881,7 86,4 1 968,1 
NO Norwegia 136,0 791,4 927,4 
RU Federacja Rosyjska 445,8 414,6 860,4 
UA Ukraina 308,1 -50,9 257,3 
IL Izrael 124,4 1,8 126,2 
AE Zjednoczone Emiraty Arabskie 77,8 -38,4 39,4 
IN Indie 97,6 73,5 171,0 
KZ Kazachstan 20,6 67,0 87,6 
MY Malezja 61,4 11,2 72,6 
SG Singapur 23,1 59,3 82,4 

  Strefy ekonomiczne       
B5 Unia  Europejska  (27  krajów) 17 667,2 -2 805,0 14 862,2 
I6 Strefa  Euro  (17  krajów) 13 910,1 -815,5 13 094,6 
P0 Organizacja  Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD) 13 879,1 -2 231,1 11 648,1 
R3 Północnoamerykańska  Strefa  Wolnego  Handlu  (NAFTA) 188,6 216,3 404,9 
R14 CIS 884,7 450,0 1 334,6 
R4 ASEAN 110,2 76,2 186,3 
R5 OPEC 76,8 -37,7 39,1 
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R12 Centra finansowe offshore 202,6 70,0 272,6 
R6 Kraje  Afrykańskie,  Karaibskie  i  Pacyfiku  (ACP) 145,5 38,7 184,3 
9A Organizacje  międzynarodowe  bez  instytucji  Unii Europejskiej 0,0 0,3 0,3 

Tabela 17. Stan  należności  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  na  koniec  2013  roku  w  podziale  na  rodzaje  działalności  gospodarczej 

(w mln EUR). 

Kod DSD Opis Akcje i inne formy udziałów 
kapitałowych Instrumenty dłużne Ogółem 

FDI_T Ogółem 21 416,1 -766,3 20 649,9 
 w tym:       

A Rolnictwo,  leśnictwo  i  rybactwo 10,6 1,7 12,2 
B Górnictwo  i  wydobywanie 404,0 490,2 894,2 
C Przetwórstwo  przemysłowe 3 294,6 976,3 4 270,9 

D35 Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz,  parę  
wodną  i  powietrze  do  układów  klimatyzacyjnych 17,9 -420,2 -402,4 

E Dostawa  wody;;  gospodarowanie  ściekami  i  odpadami  oraz  dzia-
łalność  związana  z  rekultywacją 0,8 -13,5 -12,7 

F Budownictwo 102,4 -290,8 -188,4 
GTU Usługi  (łącznie) 17 476,1 -1 645,8 15 830,2 

 w tym:       
G Handel  hurtowy  i  detaliczny;;  naprawa  pojazdów  samochodowych  i  

motocykli 1 095,1 579,1 1 674,3 
H Transport i gospodarka magazynowa 290,8 -50,6 240,2 
I Działalność  związana  z  zakwaterowaniem  i  usługami  gastrono-

micznym 185,0 -134,6 50,5 
J Informacja i komunikacja 434,1 -1 744,9 -1 310,8 
K Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa 9 547,5 -701,5 8 845,9 
L Działalność  związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości -177,7 633,9 456,2 
M Działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna 2 443,6 -258,7 2 185,0 
N Działalność  w  zakresie  usług  administrowania  i  działalność  wspie-

rająca 3 182,9 -21,1 3 161,8 
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Tabela 18. Dochody  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  2013  roku  w  podziale  geograficznym  (w  mln  EUR). 

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 
W0 Wszystkie kraje 406,7 -208,4 -52,1 146,3 

 w tym:         
LU Luksemburg 125,1 -270,3 12,4 -132,8 
DE Niemcy 40,4 17,0 10,5 67,8 
NL Niderlandy 10,5 -164,4 -8,2 -162,0 
GB Wielka Brytania 0,6 -62,5 -4,1 -65,9 
AT Austria 0,0 -1,4 -12,8 -14,2 
SE Szwecja 3,6 -12,3 -141,0 -149,6 
CY Cypr 99,5 193,1 -0,1 292,5 
CZ Republika Czeska 14,3 37,2 1,1 52,6 
LT Litwa 8,6 -82,5 4,9 -69,0 
CH Szwajcaria 18,2 41,7 0,5 60,3 
NO Norwegia 0,1 90,4 43,2 133,7 
BY Białoruś 5,3 24,0 0,5 29,8 
RU Federacja Rosyjska 7,5 31,4 9,9 48,8 
TR Turcja 0,0 -9,4 67,4 58,0 
UA Ukraina 0,8 -4,1 6,5 3,1 
US Stany  Zjednoczone  Ameryki  Północnej 3,0 -3,5 10,1 9,6 
IL Izrael 3,3 23,0 0,0 26,3 
 Strefy ekonomiczne         

B5 Unia  Europejska  (27  krajów) 361,7 -386,4 -199,1 -223,8 
I6 Strefa  Euro  (17  krajów) 318,0 -256,8 -65,9 -4,7 
P0 Organizacja  Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD) 267,3 -359,6 -95,9 -188,2 
R3 Północnoamerykańska  Strefa  Wolnego  Handlu  (NAFTA) 3,0 -3,2 10,1 10,0 
R14 CIS 13,5 49,8 18,4 81,7 
R4 ASEAN 0,0 -2,5 1,0 -1,5 
R5 OPEC 0,0 4,8 -0,2 4,6 
R12 Centra finansowe offshore 0,0 -1,5 0,1 -1,5 
R6 Kraje  Afrykańskie,  Karaibskie  i  Pacyfiku (ACP) 0,0 5,0 0,1 5,1 
R15 MERCOSUR 0,0 -0,3 0,9 0,5 
9A Organizacje  międzynarodowe  bez  instytucji  Unii  Europejskiej 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabela 19. Dochody  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich  za  granicą  w  2013  roku  w  podziale  na  rodzaje  działalności  gospodarczej  (w  mln  EUR). 

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 
FDI_T Ogółem 406,7 -208,4 -52,1 146,3 

 w tym:         
A Rolnictwo,  leśnictwo  i  rybactwo 0,0 3,0 -0,1 2,9 
B Górnictwo  i  wydobywanie 3,9 95,5 25,3 124,7 
C Przetwórstwo  przemysłowe 20,0 -32,0 -24,5 -36,5 

D35 Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz,  parę  
wodną  i  powietrze  do  układów  klimatyzacyjnych 0,1 3,2 -33,2 -29,8 

E Dostawa  wody;;  gospodarowanie  ściekami  i  odpadami  oraz  dzia-
łalność  związana  z  rekultywacją 0,0 -0,8 -0,7 -1,5 

F Budownictwo 5,0 28,5 -17,1 16,4 
GTU Usługi  (łącznie) 376,5 -312,3 -6,7 57,5 

 w tym:         
G Handel  hurtowy  i  detaliczny;;  naprawa  pojazdów  samochodowych  i  

motocykli 53,4 1,1 13,4 67,9 
H Transport i gospodarka magazynowa 0,6 10,0 -0,3 10,2 
I Działalność  związana  z  zakwaterowaniem  i  usługami  gastrono-

micznym 17,4 -27,8 -8,8 -19,3 
J Informacja i komunikacja 24,7 34,9 -52,1 7,5 
K Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa 207,9 -155,4 -27,1 25,5 
L Działalność  związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości 0,0 -202,2 21,1 -181,1 
M Działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna 11,4 22,4 40,3 74,0 
N Działalność  w  zakresie  usług  administrowania  i  działalność  wspie-

rająca 41,1 19,0 0,3 60,4 
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Tabela 20. Transakcje  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia  w  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  

w Polsce w latach 2000 - 2013 (w mln EUR). 

Rok Ogółem z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 10 234,4 10 234,4 0,0 
2001 6 226,2 6 226,2 0,0 
2002 4 264,6 4 264,6 0,0 
2003 3 521,6 3 521,6 0,0 
2004 10 035,5 9 793,7 241,8 
2005 7 811,5 6 593,5 1 218,1 
2006 14 644,1 11 613,6 3 030,4 
2007 15 835,9 14 514,2 1 321,7 
2008 9 497,2 8 415,2 1 082,0 
2009 8 572,0 7 238,7 1 333,3 
2010 9 658,7 9 659,2 -0,5 
2011 13 131,0 11 452,9 1 678,1 
2012 5 540,1 9 667,3 -4 127,2 
2013 2 208,2 4 969,1 -2 760,9 

 

Tabela 21. Stan  zobowiązań  podmiotów  specjalnego przeznaczenia w zagranicznych inwestycjach bez-

pośrednich  w  Polsce  w  latach  2000  - 2013 (w mln EUR). 

Rok Ogółem z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 35 985,0 35 985,0 0,0 
2001 45 720,9 45 720,9 0,0 
2002 45 161,3 45 161,3 0,0 
2003 44 497,6 44 497,6 0,0 
2004 61 925,8 61 657,0 268,8 
2005 74 511,2 72 956,8 1 554,4 
2006 92 447,5 87 965,2 4 482,3 
2007 116 989,4 111 736,8 5 252,7 
2008 111 569,9 105 354,8 6 215,1 
2009 122 750,4 116 142,7 6 607,7 
2010 146 254,7 140 411,5 5 843,2 
2011 135 140,2 127 219,7 7 920,5 
2012 154 163,8 150 842,8 3 320,9 
2013 160 479,6 158 411,5 2 068,1 
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Tabela 22. Dochody  podmiotów   specjalnego   przeznaczenia  w   zagranicznych   inwestycjach   bezpośred-

nich w Polsce w latach 2000 - 2013 (w mln EUR). 

Rok Ogółem z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 707,3 707,3 0,0 
2001 722,8 722,8 0,0 
2002 763,5 763,5 0,0 
2003 1 804,2 1 804,2 0,0 
2004 7 630,4 7 630,4 0,0 
2005 7 411,5 7 411,5 0,0 
2006 10 396,5 10 396,5 0,0 
2007 13 619,8 13 619,8 0,0 
2008 8 548,1 8 548,1 0,0 
2009 10 001,7 10 001,7 0,0 
2010 12 758,4 12 758,4 0,0 
2011 13 133,2 12 567,4 565,8 
2012 12 617,2 12 432,6 184,6 
2013 13 728,1 14 061,7 -333,6 

 

Tabela 23. Transakcje  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia  w  polskich  inwestycjach  bezpośrednich  za  

granicą  w  latach  2000  - 2013 (w mln EUR). 

Rok Ogółem z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 18,4 18,4 0,0 
2001 -235,3 -235,3 0,0 
2002 143,9 143,9 0,0 
2003 -265,7 -265,7 0,0 
2004 375,6 133,8 241,8 
2005 2 300,5 1 082,5 1 218,1 
2006 6 103,6 3 073,2 3 030,4 
2007 2 551,1 1 229,4 1 321,7 
2008 2 355,4 1 273,3 1 082,0 
2009 2 635,8 1 302,5 1 333,3 
2010 4 639,7 4 640,2 -0,5 
2011 2 640,1 738,2 1 901,9 
2012 -2 066,8 2 257,4 -4 324,2 
2013 -1 063,0 1 120,6 -2 183,6 
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Tabela 24. Stan należności podmiotów  specjalnego  przeznaczenia  w  polskich   inwestycjach  bezpośred-

nich  za  granicą  w  latach  2000  - 2013 (w mln EUR). 

Rok Ogółem z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 287,9 287,9 0,0 
2001 344,6 344,6 0,0 
2002 412,1 412,1 0,0 
2003 303,2 303,2 0,0 
2004 780,7 511,9 268,8 
2005 3 055,4 1 501,0 1 554,4 
2006 7 826,5 3 344,2 4 482,3 
2007 10 201,0 4 948,4 5 252,7 
2008 12 039,4 5 824,3 6 215,1 
2009 14 589,1 7 981,5 6 607,7 
2010 18 122,7 12 279,5 5 843,2 
2011 22 572,8 14 644,8 7 928,0 
2012 23 426,9 19 790,2 3 636,7 
2013 20 649,9 18 520,1 2 129,8 

 

 

Tabela 25. Dochody  podmiotów  specjalnego  przeznaczenia  w  polskich   inwestycjach  bezpośrednich  za  

granicą  w  latach  2000  - 2013 (w mln EUR). 

Rok Ogółem z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 -33,4 -33,4 0,0 
2001 -32,0 -32,0 0,0 
2002 -107,4 -107,4 0,0 
2003 -34,7 -34,7 0,0 
2004 6,7 6,7 0,0 
2005 33,9 33,9 0,0 
2006 451,5 451,5 0,0 
2007 -30,3 -30,3 0,0 
2008 472,7 472,7 0,0 
2009 -823,3 -823,3 0,0 
2010 398,7 398,7 0,0 
2011 367,6 -187,8 555,4 
2012 1 294,2 1 034,7 259,5 
2013 146,3 452,4 -306,1 
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Tabela 26. Stan  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  na  koniec  2013  roku  w  podziale  geograficznym  wg  kraju  siedzi-

by  podmiotu  dominującego  i  kraju  siedziby  inwestora  (w  mln  EUR). 

Kraj wg kraju siedziby podmiotu 
dominującego 

% 
ogółem wg kraju inwestora % 

ogółem 
Niemcy 28 574,1 17,8 27 464,5 17,1 
Stany  Zjednoczone  Ameryki  Płn. 16 828,0 10,5 6 835,7 4,3 
Francja 16 301,2 10,2 19 121,5 11,9 
Niderlandy 11 401,5 7,1 25 889,6 16,1 
Włochy 9 408,1 5,9 9 240,5 5,8 
Hiszpania 8 778,0 5,5 10 479,7 6,5 
Wielka Brytania 8 580,1 5,3 6 696,9 4,2 
Polska 7 680,6 4,8 0,0 0,0 
Luksemburg 6 333,6 3,9 15 508,2 9,7 
Austria 4 641,1 2,9 6 551,1 4,1 
Szwecja 3 834,5 2,4 5 324,8 3,3 
Szwajcaria 3 296,0 2,1 4 573,9 2,9 
Japonia 3 168,5 2,0 1 044,6 0,7 
Portugalia 2 605,2 1,6 1 730,2 1,1 
Dania 2 382,3 1,5 2 832,6 1,8 
Kanada 1 672,6 1,0 154,0 0,1 
Republika  Płd.  Afryki 1 499,5 0,9 132,2 0,1 
Kraj nieznany 8 774,5 5,5 0,0 0,0 
Pozostałe  kraje 14 720,2 9,2 16 899,4 10,5 
Ogółem 160 479,6 100,0 160 479,6 100,0 
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Tabela 27. Transakcje  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji bezpośrednich w  Polsce  z  wyszczególnieniem  fuzji  i  przejęć  w  latach  2011-2013 (w mln EUR). 

Rok Ogółem Nowe inwestycje Fuzje i przejęcia Kapitał w tranzycie 
2011 13 131,0 10 109,9 1 343,1 1 678,1 
2012 5 540,1 10 794,7 -1 127,3 -4 127,2 
2013 2 208,2 5 653,3 -684,2 -2 760,9 

 

Tabela 28. Transakcje  z  tytułu  polskich  inwestycji  bezpośrednich za  granicą  z  wyszczególnieniem  fuzji  i  przejęć  w  latach  2011-2013 (w mln EUR). 

Rok Ogółem Nowe inwestycje Fuzje i przejęcia Kapitał w tranzycie 
2011 2 640,1 -497,0 1 235,2 1 901,9 
2012 -2 066,8 -396,9 2 654,3 -4 324,2 
2013 -1 063,0 825,6 295,0 -2 183,6 
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Tabela 29. Stan  zobowiązań  z  tytułu  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  Polsce  na  koniec  2013  roku  w  podziale  na  województwa  (w  mln EUR). 

Wojewódz-
two Ogółem 

C - Prze-
twórstwo 

przemysłowe 

K - Pośred-
nictwo fi-
nansowe 

G - Handel Pozostałe 
sekcje Niemcy Niderlandy Francja Luksemburg Pozostałe 

kraje 

Dolnośląskie 8 887,3 5 559,1 1 214,9 1 022,0 1 091,2 2 950,3 1 735,2 669,5 413,5 3 118,8 
Kujawsko-
Pomorskie 1 788,8 1 328,0 0,0 329,1 132,9 457,0 697,3 50,7 25,5 558,3 

Lubelskie 807,0 538,8 0,0 94,8 173,4 144,0 83,4 55,5 87,6 436,5 

Lubuskie 1 555,5 1 335,4 16,5 15,5 188,0 308,1 41,5 103,7 29,0 1 073,1 

Łódzkie 3 421,5 2 386,6 88,9 490,2 455,8 779,5 884,0 126,5 420,0 1 211,5 

Małopolskie 7 394,3 4 247,9 15,8 2 059,6 1 071,0 622,7 696,8 1 045,2 3 323,9 1 705,8 

Mazowieckie 88 817,1 7 473,1 33 773,6 12 288,2 35 282,2 13 725,4 11 749,2 12 373,1 7 144,2 43 825,2 

Opolskie 1 260,7 1 041,9 5,8 125,0 88,1 376,7 338,7 0,9 55,2 489,3 

Podkarpackie 3 661,8 2 655,4 5,8 89,5 911,1 834,6 655,3 404,3 326,5 1 441,0 

Podlaskie 690,6 633,3 2,3 24,5 30,5 236,9 53,4 36,2 10,5 353,6 

Pomorskie 9 091,9 1 510,0 3 214,7 1 784,6 2 582,7 898,1 939,9 747,9 740,2 5 765,8 

Śląskie 14 632,0 9 068,5 2 089,8 1 034,5 2 439,1 2 194,9 4 445,9 1 024,3 2 420,1 4 546,8 
Świętokrzy-
skie 2 174,3 1 086,2 0,3 72,3 1 015,5 95,7 412,1 530,9 134,4 1 001,3 
Warmińsko-
Mazurskie 1 090,1 1 034,9 0,0 18,1 37,0 39,3 3,8 953,4 0,0 94,0 

Wielkopolskie 12 121,1 5 567,2 401,1 3 609,2 2 543,5 3 201,2 2 677,3 1 425,7 858,1 3 958,8 
Zachodnio-
pomorskie 3 085,5 1 715,8 0,3 582,3 787,1 517,2 278,2 13,4 131,6 2 145,2 

Ogółem 160 479,6 47 182,3 40 828,6 23 639,4 48 829,3 27 381,5 25 692,0 19 561,4 16 116,9 71 727,8 
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