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Wstęp 

Narodowy Bank Polski przedstawia coroczny raport o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce 

i polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą. Publikacja została przygotowana w oparciu o dane 

sprawozdawcze zbierane na potrzeby analizy powiązań gospodarczych Polski z zagranicą. 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie są jedną z form międzynarodowego przepływu kapitału. Pełnią one 

istotną rolę w strategii przedsiębiorstw międzynarodowych, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia 

globalnej przestrzeni biznesowej. Inwestycje bezpośrednie są istotnym elementem rachunku finansowego 

w bilansie płatniczym. Jednocześnie istnieje duże zainteresowanie danymi z tego obszaru, prezentowanymi 

oddzielnie, w różnych przekrojach, m. in. w podziale geograficznym i w podziale na rodzaje działalności 

gospodarczej. 

Zgodnie z obowiązującym standardem międzynarodowym, do przedstawienia danych w niniejszym ra-

porcie zastosowano, podobnie jak w roku ubiegłym, tzw. rozszerzoną zasadę kierunkowości. Zgodnie z tą 

zasadą, inwestycje bezpośrednie podzielono na inwestycje kontrolowane przez „nierezydentów” i inwesty-

cje kontrolowane przez rezydentów. W przypadku Polski mówimy o zagranicznych inwestycjach bezpo-

średnich w Polsce i polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą. Szerzej o metodach prezentacji danych 

o inwestycjach bezpośrednich napisano w Nocie metodycznej raportu. 

Tak jak w przypadku innych publikacji Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego, w tego-

rocznej edycji raportu dane zostały zaprezentowane w walucie narodowej tj. w polskich złotych (PLN).  

Podobnie jak w roku ubiegłym, w raporcie zawarte są uwagi na temat sposobu prezentacji i możliwości 

wykorzystania informacji dotyczących inwestycji bezpośrednich. Wynika to z faktu, że część prezentowa-

nych danych, pomimo spełniania formalnych warunków obowiązującej definicji inwestycji bezpośrednich1, 

odnosi się do transakcji, które nie odpowiadają tradycyjnemu rozumieniu tego pojęcia2. Pokazane liczby, 

zawierają przepływy finansowe, dla których motywem niekoniecznie jest nawiązanie trwałych więzi eko-

nomicznych z krajem podmiotu bezpośredniego inwestowania, lecz uzyskanie korzyści płynących z innej 

jurysdykcji podatkowej czy innych przepisów prawa. Więcej na ten temat zostało napisane w Rozdziale III 

Nowe inwestycje w ramach inwestycji bezpośrednich. W tym rozdziale zaprezentowano też po raz pierwszy 

dane o inwestycjach bezpośrednich, oczyszczone z transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia 

 i transakcji związanych z fuzjami i przejęciami, w podziale geograficznym i według rodzaju działalności 

gospodarczej. 

W tym miejscu należałoby wspomnieć, że tegoroczny raport, mając na uwadze zasady stosowane w innych 

publikacjach międzynarodowych, odchodzi od pojęcia „kapitału w tranzycie” w odniesieniu do transakcji 

z udziałem podmiotów specjalnego przeznaczenia. Zostało ono zastąpione sformułowaniem „transakcje 

podmiotów specjalnego przeznaczenia”. Pojęcia używane w raporcie zostały wyjaśnione w Słowniku, znaj-

dującym się w końcowej części raportu. 

Autorzy raportu:  Jolanta Błędowska 

Elżbieta Gaweł 

Jacek Kocerka 

Krzysztof Makowski 

                                                                                                                                                                                                                                
1 Definicja zawarta w „OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – Fourth Edition”, OECD, 2008. 
2 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 (def. własna). 
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Synteza  

W 2014 roku Polska miała w dalszym ciągu opinię miejsca, w którym, zdaniem wielu zagranicznych inwe-

storów, warto być obecnym w formie inwestycji bezpośrednich3. Świadczy o tym stosunkowo wysoka sto-

pa reinwestycji zysków zagranicznych inwestorów bezpośrednich w Polsce, która w 2014 roku wyniosła 

46,2% i była na podobnym poziomie jak w innych nowych krajach członkowskich UE, lecz na znacząco 

wyższym poziomie niż w krajach „starej” Unii Europejskiej. 

Według raportu UNCTAD4, Polska była w 2014 roku na 20. miejscu w świecie pod względem wartości 

transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W omawianym roku wartość transakcji z tego 

tytułu wyniosła 37,6 mld PLN. Kwota ta plasowała się powyżej średniej z lat 2000-2013, jednakże daleko jej 

było do rekordowych wartości z roku 2006 i z roku 2007, kiedy to transakcje netto z tytułu zagranicznych 

inwestycji bezpośrednich w Polsce miały wartość odpowiednio 57,0 mld PLN i 59,9 mld PLN. 

Na transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku złożyły się reinwesty-

cje zysków w kwocie 25,3 mld PLN, napływ kapitału w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych 

w wysokości 6,9 mld PLN oraz transakcje z tytułu instrumentów dłużnych wynoszące 5,5 mld PLN.  

Najważniejszymi inwestorami były, podobnie jak w latach ubiegłych, podmioty z krajów strefy euro, skąd 

napłynął kapitał w wysokości netto 46,1 mld PLN. Największą wartość miały transakcje z tytułu zagranicz-

nych inwestycji bezpośrednich firm mających siedzibę w Luksemburgu (16,0 mld PLN) i Niderlandach 

(14,5 mld PLN). 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce trafiały przede wszystkim do podmiotów zajmujących się 

przetwórstwem przemysłowym (11,3 mld PLN) oraz informacją i komunikacją (7,1 mld PLN). Wycofanie 

kapitału (dezinwestycje) odnotowano w przypadku podmiotów zajmujących się górnictwem i wydobywa-

niem. Łącznie, odpływ środków z sekcji górnictwo i wydobywanie wyniósł w 2014 roku 1,7 mld PLN. Było 

to związane ze stratami ponoszonymi przez podmioty z tej sekcji, wykazywanymi jako ujemne reinwesty-

cje zysków oraz ze spłatami zadłużenia wobec inwestorów bezpośrednich.  

Podobnie jak w latach poprzednich, na wartość transakcji z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce miały 

wpływ transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia. Tak jak w 2013 roku, odnotowano tu odpływ 

kapitału z Polski, wynikający z likwidacji, mających siedzibę w Polsce, podmiotów specjalnego przezna-

czenia, należących do nierezydentów. W 2014 roku wartość tych transakcji wyniosła -1,9 mld PLN.  

Stan zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2014 roku zamknął się 

kwotą 731,7 mld PLN. Struktura kapitałowa zobowiązań była zdominowana przez zobowiązania z tytułu 

akcji i innych form udziałów kapitałowych wynoszące 566,7 mld PLN. Zobowiązania z tytułu instrumen-

tów dłużnych wyniosły 165,1 mld PLN.  

                                                                                                                                                                                                                                
3 “EY’s 2015 European attractiveness survey”, EY, 2015. 
4 “World Investment Report 2015 - Reforming International Investment Governance”, UNCTAD, 2015, s. 8. 



Synteza 

 

 

 
 7    Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2014 r. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, znakomitą większość zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich w 

Polsce stanowiły zobowiązania wobec krajów Unii Europejskiej, które na koniec 2014 roku wyniosły 669,6 

mld PLN. Było to około 92% wszystkich zobowiązań. Najwyższe stany zobowiązań odnotowano wobec 

inwestorów z Niderlandów (17% ogółu zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośred-

nich), Niemiec (16%), Luksemburga (12%) i Francji (12%).  

Niemal jedna trzecia (29%) kapitału nierezydentów została zainwestowana w przetwórstwo przemysłowe. 

Zagraniczni inwestorzy bezpośredni inwestowali ponadto w działalność finansową i ubezpieczeniową 

(23%), handel hurtowy i detaliczny łącznie z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (13%) i dzia-

łalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (7%). 

Stan zobowiązań podmiotów specjalnego przeznaczenia mających siedzibę w Polsce wyniósł 10,7 mld PLN, 

co stanowiło 1,5% ogółu zobowiązań. 

Dochody zagranicznych inwestorów z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2014 roku 

osiągnęły wartość 62,6 mld PLN. Dywidendy wyniosły 29,4 mld PLN, reinwestowane zyski były na pozio-

mie 25,3 mld PLN, a dochody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych były równe 7,9 mld PLN. 

Struktura geograficzna dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce była podobna 

do struktury zobowiązań Polski z tego tytułu. Najwyższe kwoty dochodów przypadły na inwestorów bez-

pośrednich z Niderlandów (14,6 mld PLN), Niemiec (12,9 mld PLN), Francji (6,7 mld PLN) i Luksemburga 

(4,9 mld PLN). Najwięcej dochodów przyniosły inwestycje zagranicznych inwestorów w przetwórstwie 

przemysłowym (25,7 mld PLN), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (11,0 mld PLN) oraz w handlu 

hurtowym i detalicznym wraz z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (10,1 mld PLN). 

Ze względu na stosunkowo duże zainteresowanie analityków, podobnie jak w latach poprzednich, w ra-

porcie zamieszczono dane o rozkładzie regionalnym zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. 

Przy analizie tych danych należy jednakże pamiętać, że miejsce ponoszenia nakładów inwestycyjnych 

przez inwestorów bezpośrednich jest często inne niż siedziba podmiotu, z którym związana jest inwestycja 

bezpośrednia. Jest to widoczne szczególnie na przykładzie województwa mazowieckiego. Na koniec 2014 

roku najwyższy stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano właśnie  

w województwie mazowieckim (410,9 mld PLN). Zobowiązania podmiotów bezpośredniego inwestowania 

z tego województwa stanowiły 56,2% ogółu zobowiązań Polski.  

W raporcie poświecono nieco miejsca zjawisku roundtrippingu czyli transferowi środków inwestora bez-

pośredniego za granicę w celu ich zainwestowania w rodzimej gospodarce (powrót tych samych środków 

do kraju). W ten sposób oszacowano udział Polski w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce 

na poziomie 3,8%.  

Rozwój rynków finansowych i poszukiwanie przez inwestorów coraz to nowych sposobów optymalnej 

alokacji kapitału powoduje, że obowiązująca w standardach międzynarodowych definicja inwestycji bez-

pośrednich przestaje wystarczać jako prosta wskazówka do wyróżniania przedsięwzięć inwestycyjnych, 

których motywacją jest chęć nawiązania długoterminowej relacji pomiędzy inwestorem bezpośrednim  

a podmiotem bezpośredniego inwestowania w celu zapewnienia trwałego wpływu inwestora bezpośred-



Synteza 

 

 
 8    Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2014 r. 

niego na podmiot, w który inwestuje. Kryteria tej definicji spełniają bowiem także te transakcje, których 

celem jest wyłącznie optymalizowanie przepływów finansowych w ramach międzynarodowych grup kapi-

tałowych. Stąd wynika potrzeba wyróżnienia wśród zagranicznych inwestycji bezpośrednich grupy tzw. 

nowych inwestycji, które obejmują zarówno inwestycje typu greenfield, jak również napływ kapitału prze-

znaczony na rozwój działalności istniejących już firm. Wartość netto napływu kapitału z tytułu nowych 

inwestycji w Polsce w 2014 roku wyniosła 37,6 mld PLN i była zbliżona do kwoty netto napływu kapitału z 

tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski ogółem. Nie należy jednak wyciągać z tego wnio-

sku, że cały napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2014 roku był napływem nowych inwesty-

cji. Zarówno w 2014 r., jak i w latach poprzednich, miały miejsce fuzje i przejęcia oraz transakcje podmio-

tów specjalnego przeznaczenia, których saldo, mimo ich znacznej wartości, było bliskie zeru. 

W 2014 roku wartość transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła 5,0 mld 

PLN. Polscy inwestorzy bezpośredni zainwestowali w akcje i inne formy udziałów kapitałowych kwotę 

12,9 mld PLN, dodatnie reinwestycje zysków osiągnęły poziom 1,5 mld PLN, natomiast inwestycje netto  

z tytułu instrumentów dłużnych były ujemne i wyniosły -9,4 mld PLN. 

Największe transakcje rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą miały miejsce na Cyprze 

(9,6 mld PLN) i we Francji (1,9 mld PLN). Wycofanie kapitału netto (dezinwestycje) odnotowano w przy-

padku Szwecji (-9,2 mld PLN) i Luksemburga (-2,0 mld PLN). 

W 2014 roku polskie inwestycje bezpośrednie za granicą trafiły przede wszystkim do podmiotów bezpo-

średniego inwestowania zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową (9,8 mld PLN), dzia-

łalnością profesjonalną, naukową i techniczną (2,0 mld PLN) oraz górnictwem i wydobywaniem (1,3 mld 

PLN). Ujemne transakcje netto dotyczyły podmiotów związanych z informacją i komunikacją (-4,7 mld 

PLN). Podobnie jak w latach poprzednich, w 2014 roku, w ramach polskich inwestycji bezpośrednich za 

granicą odnotowano szereg transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia. Były to przede wszystkim 

dezinwestycje, które wynikały z likwidacji podmiotów specjalnego należących do nierezydentów i jedno-

czesnej „likwidacji” ich zagranicznych aktywów. Wartość netto tego typu transakcji wyniosła w 2014 roku  

-1,2 mld PLN. 

Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniósł na koniec 2014 roku 95,2 mld 

PLN. Na tę kwotę złożyły się należności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w wysokości 

101,3 mld PLN i ujemne należności netto z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości  

-6,1 mld PLN. Te ostatnie wynikały ze zobowiązań polskich inwestorów bezpośrednich (48,9 mld PLN) 

wobec podmiotów bezpośredniego inwestowania, przewyższających ich należności (42,9 mld PLN) od 

powiązanych podmiotów z zagranicy. 

Najwyższe stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2014 roku 

odnotowano wobec podmiotów z Cypru (30,2 mld PLN), Luksemburga (25,7 mld PLN), Szwajcarii  

(11,4 mld PLN) i Niderlandów (9,8 mld PLN). Występujące w przypadku kilku krajów ujemne należności 

netto wynikały ze szczególnego sposobu inwestowania polskich spółek w tych krajach. Polskie podmioty, 

poszukując najbardziej efektywnych sposobów finansowania, pozyskiwały tam kapitał z emisji obligacji.  

W tym celu tworzone były za granicą podmioty bezpośredniego inwestowania, które służyły jako wehikuły 

do przeprowadzenia emisji obligacji. Największą ujemną wartość miały należności względem Szwecji  
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(-20,4 mld PLN). Stosunkowo wysokie kwoty należności związane były z działalnością finansową i ubez-

pieczeniową (48,0 mld PLN), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (13,7 mld PLN), przetwór-

stwem przemysłowym (13,4 mld PLN) oraz działalnością w zakresie usług administrowania i działalności 

wspierającej (13,4 mld PLN.  

Na koniec 2014 roku stan należności podmiotów specjalnego przeznaczenia mających siedzibę w Polsce 

wyniósł 7,8 mld PLN, co stanowiło 8,2 % ogółu należności. 

Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą w 2014 roku 

osiągnęły wartość 4,7 mld PLN. W tej kwocie zadeklarowane dywidendy wyniosły 3,2 mld PLN, reinwe-

stowane zyski osiągnęły wartość 1,5 mld PLN, natomiast dochody z tytułu odsetek od instrumentów dłuż-

nych były ujemne i wyniosły -24 mln PLN. Najwyższe dochody osiągnięto z inwestycji na Cyprze (3,3 mld 

PLN) i w Niemczech (0,3 mld PLN). Najwyższe ujemne saldo dochodów odnotowano w przypadku Szwe-

cji i Litwy (po ok. -0,3 mld PLN). W 2014 roku dochody polskich inwestorów bezpośrednich pochodziły 

przede wszystkim z inwestycji w obszar działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (2,7 mld PLN) 

oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (2,2 mld PLN). 
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1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 

w Polsce 

 Transakcje zagranicznych inwestorów bezpośrednich 1.1

W 2014 roku saldo transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosło 37,6 mld 

PLN i było wyższe o 29 mld PLN niż w 2013 roku . Wynikało to w dużej mierze z faktu, że rok 2013 charak-

teryzował się wyjątkowo niskim poziomem napływu kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo-

średnich do Polski.  

Wydaje się, że po spadkach w latach 2012 i 2013, rok 2014 stanowił powrót do struktury napływu zagra-

nicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, obserwowanej przed 2012 rokiem. Należy jednak mieć na 

uwadze fakt, że planowane zmiany w opodatkowaniu sklepów wielkopowierzchniowych i banków  

w Polsce mogą istotnie wpłynąć na wyniki finansowe w tych sektorach, a tym samym negatywnie wpłynąć 

na główne źródło napływu inwestycji bezpośrednich do Polski. 

Wykres 1. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce  

w latach 2000-2014 

 

Napływ kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich do Polski na tle innych no-

wych krajów UE 

Analiza porównawcza danych statystycznych o inwestycjach bezpośrednich, w dłuższym horyzoncie cza-

sowym niż jeden rok, jest utrudniona z uwagi na wprowadzenie od 2013 roku rozszerzonej zasady kierun-

kowości jako nowej metody prezentacji tych danych. Trudności wynikają z faktu, że nie wszystkie kraje 

publikują bieżące dane zgodnie z nowym standardem, a uzyskanie adekwatnych danych za lata wcześniej-
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sze jest jeszcze trudniejsze. Aby porównać napływ kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich do Polski  

z napływem do innych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej* wykorzystano kategorię napływu 

kapitału netto z tytułu inwestycji bezpośrednich, czyli zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce (lub 

odpowiednio w innym kraju), pomniejszone o polskie (lub innego kraju) inwestycje bezpośrednie za grani-

cą. Korzystając z danych prezentowanych w bilansie płatniczym, napływ kapitału netto z tytułu inwestycji 

bezpośrednich można też wyliczyć jako pasywa inwestycji bezpośrednich pomniejszone o ich aktywa. Pre-

zentacja inwestycji netto ma tę zaletę, że nie ma potrzeby wyłączania z danych transakcji podmiotów spe-

cjalnego przeznaczenia. Nawet jeśli one występowały, to były uwzględnione zarówno w aktywach, jak  

i w pasywach, więc w rezultacie ich efekt netto był zerowy. 

Wykres 2. Inwestycje bezpośrednie netto (pasywa pomniejszone o aktywa) w nowych krajach człon-

kowskich UE 

 

W 2014 roku napływ inwestycji bezpośrednich netto wyniósł 8,2 mld EUR czyli 34,3 mld PLN. Udział Pol-

ski w napływie inwestycji bezpośrednich netto do nowych krajów członkowskich wrócił do poziomu no-

towanego we wcześniejszych okresach. Wyniósł on 30,1% i był wyższy niż w poprzednich dwóch latach. 

Analizując dane za ostatnich kilka lat, warto zwrócić uwagę, że w przypadku Polski, i niektórych innych 

krajów (np. Rumunii), odnotowano dodatni napływ kapitału netto we wszystkich analizowanych okresach. 

Natomiast wartości napływu tego kapitału do Węgier, Republiki Czeskiej i na Słowację wykazywały  

w ostatnich latach większą zmienność, by w okresach globalnych zawirowań gospodarczych przyjmować 

nawet wartości ujemne. 

Znaczny udział Polski w napływie inwestycji bezpośrednich netto do nowych krajów członkowskich UE, 

wynika w dużej mierze, z faktu, że Polska jest największą gospodarką spośród nowo przyjętych krajów UE. 

Poza tym reinwestycje zysków, które są stabilnym elementem napływu, stanowią podstawowy składnik 

napływu kapitału netto z tytułu inwestycji bezpośrednich. W mniejszych krajach, istotną rolę odgrywają 

transakcje z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych oraz transakcje z tytułu instrumentów dłuż-

nych, których wartość jest bardziej zmienna w czasie. 

 
* Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, to te, które przystąpiły do tej organizacji w 2004 roku i w latach późniejszych: 

Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja 
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Na wartość transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce złożyły się: dodatnie saldo 

napływu kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (6,9 mld PLN), reinwestycje zysków 

w wysokości 25,3 mld PLN oraz nieco mniejsze niż w roku ubiegłym, saldo transakcji z tytułu instrumen-

tów dłużnych (5,5 mld PLN). W rezultacie, napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo-

średnich do Polski w 2014 roku osiągnął poziom z lat 2008 - 2010, był jednak zdecydowanie niższy od re-

kordowych kwot napływu obserwowanych w poprzednich okresach. 

Stosunkowo duża zmienność wartości transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 

w poszczególnych latach wynikała z pojawiających się w niektórych okresach jednostkowych transakcji  

o stosunkowo dużych wartościach. W 2014 roku do tego typu transakcji można zaliczyć nabycie przez pol-

ski bank polskich aktywów szwedzkiego banku Nordea5 i sfinalizowanie transakcji połączenia spółki  

Polkomtel ze spółką Cyfrowy Polsat6. 

Nie bez wpływu na poziom wartość transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce  

w 2014 roku były uwarunkowania otoczenia gospodarczego, w jakich te inwestycje były realizowane.  

Te uwarunkowania oddziaływały wielokierunkowo, a wśród nich należy wymienić w szczególności: 

 mało stabilną kondycję gospodarki światowej, na którą składały się m.in.: ryzyko związane z sytu-

acją gospodarczą w Grecji, spowolnienie rozwoju gospodarczego w Chinach i sankcje gospodarcze 

dotyczące Rosji; te przyczyny powodowały, że część zagranicznych inwestorów postrzegała nowe 

kraje członkowskie UE, w tym Polskę, jako bezpieczne miejsce do lokowania kapitału w formie 

inwestycji bezpośrednich; 

 zapowiadane zmiany w międzynarodowych regulacjach prawnych, renegocjacje umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, planowane „uszczelnienie” systemów podatkowych, wpisujące się 

także w prowadzone na forum międzynarodowym prace w ramach projektu BEPS (ang. base ero-

sion and profit shifting7), co będzie miało wpływ na opodatkowanie międzynarodowych grup kapi-

tałowych, a obecnie w pośredni sposób ukierunkowuje decyzje dotyczące zmian organizacyjnych 

w ramach tych grup. 

Jak wspomniano wcześniej, w 2014 roku najważniejszymi partnerami Polski w obszarze inwestycji bezpo-

średnich były, podobnie jak w latach ubiegłych, kraje strefy euro, skąd napłynęły inwestycje na kwotę  

46,1 mld PLN. Najwyższą wartość transakcji z tytułu inwestycji bezpośrednich odnotowano w przypadku 

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

Ponad połowę (8,4 mld PLN) napływu kapitału z tytułu inwestycji bezpośrednich z Luksemburga stanowił 

napływ kapitału z tytułu instrumentów dłużnych. W przypadku Niderlandów był to napływ kapitału  

z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (7,7 mld PLN).  

Struktura geograficzna transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku 

była różna od tej z roku 2013. Wówczas największym inwestorem bezpośrednim była Wielka Brytania  

(14,9 mld EUR), kolejne miejsca zajmowały Niemcy (8,5 mld EUR) i Austria (3,3 mld EUR). Zajmujący 

                                                                                                                                                                                                                                
5 Komunikat PKO Banku Polskiego z dn. 31.10.2014 roku. 
6 Raport Bieżący Cyfrowego Polsatu z dn. 14.11.2013 nr RB 22/2013. 
7 Więcej informacji na http://www.oecd.org/ctp/beps.htm. 
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Wykres 3. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku w podziale 

geograficznym 

 

 

w 2014 roku czołowe miejsce w napływie inwestycji bezpośrednich do Polski Luksemburg plasował się  

w 2013 roku wśród największych „dezinwestorów”, z kwotą dezinwestycji wynoszącą -8,4 mld PLN.  

O takiej zmienności w strukturze napływu kapitału z tytułu inwestycji bezpośrednich do Polski decydują  

w dużej mierze wspomniane powyżej pojedyncze transakcje, a nie trwałe trendy. Potwierdzeniem tej tezy 

jest przykład Austrii, która w 2013 roku była przodującym inwestorem bezpośrednim netto do Polski.  

W 2014 roku największe dezinwestycje (wycofanie kapitału netto) odnotowano właśnie w przypadku tego 

kraju (-3,8 mld PLN) i Szwecji (-3,6 mld PLN). Inwestorzy z Austrii i Szwecji wycofywali przede wszystkim 

środki w postaci akcji i innych form udziałów kapitałowych. W obydwu przypadkach można by wskazać 

duże, jednostkowe transakcje „odpowiedzialne” za ten odpływ. 

Zarówno kierunki geograficzne, jak i struktura inwestowanego i wycofywanego kapitału w ramach inwe-

stycji bezpośrednich w 2014 roku świadczą o malejącej roli transakcji podmiotów specjalnego przeznacze-

nia (dawniej: kapitału w tranzycie). Jednak, jak wspomniano wcześniej, transakcje takich podmiotów,  

podobnie jak w przypadku polskich inwestycji bezpośrednich za granicą, mogą w dalszym ciągu, w istotny 

sposób wpływać na saldo transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. 

W 2014 roku największy napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich dotyczył  

polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania zajmujących się przetwórstwem przemysłowym  

(11,3 mld PLN). Kolejne istotne obszary inwestycji bezpośrednich w Polsce, to: informacja i komunikacja 

(7,1 mld PLN) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (6,9 mld PLN). Znaczące dezinwestycje 

netto w kwocie 1,7 mld PLN odnotowano jedynie w górnictwie i wydobywaniu. Były to głównie dezinwe-

stycje z tytułu instrumentów dłużnych i reinwestycji zysków, wynikające ze spłat instrumentów dłużnych 

oraz ponoszonych strat (ujemnych reinwestycji zysków). 
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Wykres 4. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku w podziale 

na rodzaje działalności gospodarczej 

 
A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; B - Górnictwo i wydobywanie; C - Przetwórstwo przemysłowe; D - Wytwarzanie i zaopatry-

wanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F - Budownictwo; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych i motocykli; H - Transport i gospodarka magazynowa; I - Działalność związana z zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznym; J - Informacja i komunikacja; K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L - Działalność zwią-

zana z obsługą rynku nieruchomości; M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N - Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca; 

Dezinwestycje w sekcji przetwórstwo przemysłowe związane były także z instrumentami dłużnymi.  

Podobnie było w sekcji obejmującej handel hurtowy, detaliczny łącznie z naprawą pojazdów samochodo-

wych i motocykli. Tutaj wynikało to w dużej mierze z kredytów handlowych udzielanych przez polskie 

podmioty bezpośredniego inwestowania inwestorom bezpośrednim z zagranicy. 

 Stan zobowiązań polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania 1.2

Na koniec 2014 roku stan zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 

731,7 mld PLN i był wyższy o 32,9 mld PLN tj. o 4,7% od stanu zobowiązań z tego tytułu w roku poprzed-

nim (698,8 mld PLN). 

Większość zobowiązań (77,4%) stanowiły zobowiązania z tytułu akcji i innych formy udziałów kapitało-

wych, pozostałą część – zobowiązania z tytułu instrumentów dłużnych (22,6%). Taka struktura zobowiązań 

z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce pozostaje niemal niezmienna od wielu lat.  

Należy jednakże zaznaczyć, że stan zobowiązań polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania 

w 2014 roku, w porównaniu z rokiem 2000, jest ponad pięciokrotnie wyższy i wykazuje stałą tendencję 

wzrostową. Warto dodać, że ta stała tendencja widoczna jest w prezentacji danych wyrażonych w polskich 

złotych, natomiast przy prezentacji w EUR i USD widać wyraźny wpływ różnic kursowych. Różnice kur-

sowe powodują, że w niektórych latach, pomimo wzrostu zobowiązań w PLN, ich wartość wyrażona  

w innej walucie maleje. 
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Wykres 5. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000-

2014 

 

Wykres 6. Stan zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach 2000-2015 

wyrażony w różnych walutach 

 

Na koniec 2014 roku największym wierzycielem Polski z tytułu inwestycji bezpośrednich były Niderlandy. 

Zobowiązania wobec inwestorów bezpośrednich z tego kraju zamknęły się kwotą 126,2 mld EUR i stanowi-

ły 17,2% ogółu zobowiązań. Na kolejnych pozycjach znalazły się Niemcy (119,3 mld PLN, tj.16,3%), Luk-

semburg (86,8 mld PLN, tj. 11,9%) i Francja (85,0 mld PLN, tj. 11,6%). Ta struktura geograficzna jest niemal 

identyczna, jak w roku ubiegłym, z tym, że wówczas Niemcy były na pierwszym miejscu przed Niderlan-

dami, Francją i Luksemburgiem. 
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Wykres 7. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2014 

roku według kraju pochodzenia inwestora zagranicznego 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, większość zobowiązań netto z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce 

stanowią zobowiązania wobec krajów Unii Europejskiej, które na koniec 2014 roku wyniosły 669,6 mld 

PLN i stanowiły około 92% wszystkich zobowiązań. Wynika to w dużej mierze ze swobody przepływu 

kapitału, będącej jednym z filarów Unii Europejskiej. Należy jednakże pamiętać, że ze względu na umowy  

o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku inwestycji spoza Unii Europejskiej, często wykorzy-

stuje się podmioty z siedzibą w Niderlandach lub Luksemburgu.  

Wartość zobowiązań na koniec 2014 roku wobec krajów graniczących z Polską (Niemcy, Czechy, Słowacja, 

Ukraina, Białoruś, Federacja Rosyjska) wyniosła łącznie 122,4 mld PLN. Były to w przeważającej mierze 

zobowiązania wobec Niemiec (119,3 mld PLN). Zobowiązania wobec pozostałych, poza Niemcami, krajów 

sąsiadujących z Polską stanowiły niecałe 0,5% wszystkich zobowiązań rezydentów mających siedzibę  

w Polsce. Największa część zobowiązań wobec krajów graniczących z Polską (poza Niemcami) przypadała 

na Federację Rosyjską (1,6 mld PLN), Słowację (1,4 mld PLN) i Republikę Czeską (0,7 mld PLN). Zobowią-

zania wobec Ukrainy i Białorusi miały wartości ujemne (odpowiednio: -0,4 mld PLN i -0,2 mld PLN),  

co oznacza, że podmioty bezpośredniego inwestowania z udziałem kapitału ukraińskiego i białoruskiego, 

mające siedzibę w Polsce, były wierzycielami netto ukraińskich i białoruskich inwestorów bezpośrednich. 

Taka sytuacja jest zwykle efektem zakumulowanych strat ponoszonych w Polsce przez inwestorów bezpo-

średnich z ww. krajów lub wynika ze specyficznych form przepływu kapitału pomiędzy inwestorami bez-

pośrednimi z tych krajów, a podmiotami bezpośredniego inwestowania ulokowanymi w Polsce, w których 

posiadają swoje udziały. Niewielkie zaangażowanie krajów ościennych w inwestycje bezpośrednie w Pol-

sce może wynikać między innymi z niewielkiego potencjału kapitałowego inwestorów bezpośrednich  

mających siedziby w tych krajach. W niektórych przypadkach znaczącą rolę odgrywają bariery w przepły-

wie kapitału pomiędzy Unią Europejską, której członkiem jest Polska a krajami niebędącymi członkami  

tej organizacji. 
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Nieco inny obraz stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce daje spoj-

rzenie z perspektywy kraju dominującego w grupie, z której pochodzi zagraniczny inwestor bezpośredni8. 

Roundtripping w Polsce i innych krajach 

Jedną z nowych metod prezentacji danych o inwestycjach bezpośrednich, wprowadzonych przez standar-

dy międzynarodowe jest przedstawienie stanów zobowiązań netto z tytułu inwestycji bezpośrednich wg 

kraju siedziby podmiotu dominującego. Dane według tego schematu publikuje obecnie tylko siedem kra-

jów członkowskich OECD. Tak mała próba nie pozwala na wyciągnięcie daleko idących wniosków, jednak-

że analiza danych pozwala na stwierdzenie powtarzalności dwóch zjawisk. Po pierwsze: widoczny jest 

wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. jako inwestora bezpośredniego. Po drugie: okazuje 

się, że część zagranicznych inwestycji bezpośrednich, nie pochodzi tak naprawdę z zagranicy, lecz (para-

doksalnie) z kraju goszczącego te inwestycje. Zjawisko to określa się jako inwestycje „tam i z powrotem”  

(ang. round-tripping). 

Wykres 8. Udział poszczególnych krajów w stanie zobowiązań zagranicznych inwestycji bezpośrednich 

wg kraju siedziby podmiotu dominującego na koniec 2014 r. 

 

Na koniec 2014 roku 3,8% zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było zaklasyfikowanych jako 

inwestycje kontrolowane z Polski. Było to nieznacznie więcej niż we Francji, gdzie udział ten wyniósł 3,5%. 

Udział inwestycji bezpośrednich kontrolowanych z Polski w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich  

w Polsce ogółem jest prawie dwa razy większy niż w Słowenii czy Austrii, ale jednocześnie pięciokrotnie 

mniejszy niż w Estonii i dwukrotnie mniejszy niż w Finlandii. 

Dane na temat roundtrippingu publikowane są od niedawna i przez niewielką liczbę krajów. W przyszłości 

stanowić one jednak będą ważny element analizy powiązań gospodarczych pomiędzy krajami i mogą 

wpłynąć na to, jak rozumiana jest rola inwestycji bezpośrednich we wzroście gospodarczym danego kraju. 

                                                                                                                                                                                                                                
8 UIC (ang. ultimate investing country). 
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Wykres 9. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według kraju 

siedziby podmiotu dominującego (UIC) na koniec 2014 roku 

 

Porównanie struktury geograficznej przy zastosowaniu tych dwóch różnych podejść9 wskazuje na istotne 

różnice wartości zobowiązań w przypadku USA, Niderlandów, Wielkiej Brytanii Luksemburga, Japonii  

i Kanady oraz na nieco mniejsze różnice w przypadku pozostałych krajów. W przypadku Niderlandów, 

Luksemburga i Szwecji, wykazywane stany zobowiązań przy zastosowaniu podejścia uwzględniającego 

wyżej wymienione kraje jako kraje siedziby bezpośredniego inwestora, są znacznie większe w porównaniu 

do sytuacji, gdy kraje te są traktowane jako kraje siedziby podmiotu dominującego. Świadczy to o tym, że 

spółki zakładane w tych krajach są często wykorzystywane jako pośrednie ogniwo finansowania inwestycji 

w większych grupach kapitałowych. Wynika to z korzystnych warunków dotyczących zakładania i funk-

cjonowania podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z uwagi na przyjęte rozwiązania podatkowe. Odwrotna 

sytuacja występuje w przypadku USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanady i RPA. Tutaj wielkości zobowią-

zań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce widziane przez pryzmat kraju siedziby 

podmiotu dominującego są większe od tych, mierzonych z perspektywy kraju bezpośredniego inwestora. 

Oznacza to, że spółki zarządzane przez podmioty dominujące z tych krajów inwestowały za pośrednic-

twem podmiotów ulokowanych w innych krajach, głównie wymienianych już Niderlandów  

i Luksemburga.  

Jak już wspomniano wcześniej, struktura geograficzna zobowiązań polskich podmiotów bezpośredniego 

inwestowania widziana z perspektywy kraju podmiotu dominującego w grupie kapitałowej jest nieco inna 

od tej widzianej z perspektywy siedziby kraju inwestora bezpośredniego. Przy uwzględnieniu tej pierwszej 

perspektywy, największym inwestorem bezpośrednim w Polsce są Niemcy (126,6 mld PLN), Francja  

                                                                                                                                                                                                                                
9 Z perspektywy kraju siedziby inwestora bezpośredniego i z perspektywy kraju siedziby podmiotu dominującego w grupie 

kapitałowej, do której przynależy inwestor bezpośredni. 
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(80,5 mld PLN), USA (75,1 mld PLN). Dopiero na czwartym miejscu są Niderlandy (57,9 mld PLN), a na 

piątym Wlk. Brytania (42,2 mld PLN). Luksemburg, który jako inwestor bezpośredni był na trzecim miej-

scu, przy ocenie inwestycji bezpośrednich z perspektywy kraju podmiotu bezpośredniego inwestowania 

jest dopiero na miejscu siódmym. Potwierdza to opinię, że kraj ten jest chętnie wykorzystywany jako po-

średnie ogniwo inwestycji bezpośrednich w ramach grup kapitałowych. 

Podobnie jak w latach poprzednich, część (28,1 mld PLN) „zagranicznych” inwestycji bezpośrednich  

w Polsce stanowią zobowiązania wobec podmiotów zagranicznych należących do grup kapitałowych, 

gdzie podmiotem dominującym jest podmiot będący polskim rezydentem. Paradoks ten jest wyrazem  

tzw. zjawiska roundtrippingu w obszarze inwestycji bezpośrednich. Zjawisko to zostało scharakteryzowa-

ne jako „przesyłanie przez inwestora bezpośredniego jego środków za granicę, a następnie powrót tych 

środków do kraju w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich”10. Przyczyną dokonywania takich 

operacji jest dążenie do optymalizacji zysków z zainwestowanych środków poprzez wykorzystanie uwa-

runkowań prawnych i ekonomicznych dotyczących inwestowania kapitału w formie inwestycji bezpośred-

nich w różnych krajach, a także korzystania z zachęt inwestycyjnych adresowanych do nierezydentów 

przez rządy tych krajów. W 2014 roku wartość zobowiązań podmiotów bezpośredniego inwestowania 

mających siedzibę w Polsce, wobec zagranicznych inwestorów bezpośrednich należących do grupy, gdzie 

podmiotem dominującym był polski podmiot stanowiła 3,8% ogółu zobowiązań Polski z tytułu zagranicz-

nych inwestycji bezpośrednich. Było to nieco mniej niż w roku ubiegłym11. 

Warto zwrócić uwagę na fakt stosunkowo dużego udziału inwestorów bezpośrednich, dla których kraj 

siedziby podmiotu dominującego określono jako niesklasyfikowany. Udział takich krajów w zobowiąza-

niach z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2014 roku wynosił 5,3%. Trud-

ności ze zidentyfikowaniem kraju siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, do której należy 

inwestor bezpośredni dotyczą zwłaszcza funduszy private equity oraz osób fizycznych. W przypadku osób 

fizycznych, będących inwestorami bezpośrednimi, ustalenie ich rezydencji niejednokrotnie jest utrudnione 

lub w ogóle niemożliwe. W przypadku próby ustalenia rezydencji takich podmiotów, ślad urywa się zwy-

kle w krajach określanych jako tzw. raje podatkowe, gdzie miejscowe banki i pośrednicy finansowi pilnie 

strzegą tożsamości swoich klientów. Wynika to po części z regulacji prawnych obowiązujących w tych 

krajach.  

Jak widać z powyższej analizy, spojrzenie na inwestycje bezpośrednie poprzez pryzmat kraju podmiotu 

dominującego w grupie kapitałowej, do której należy inwestor bezpośredni, jest pożyteczne z wielu powo-

dów. Po pierwsze, pozwala określić siłę rzeczywistych powiązań ekonomicznych pomiędzy poszczegól-

nymi krajami. Po drugie, pomaga identyfikować otoczenie polityczno-prawne, z którego taka relacja może 

wynikać. Przykładowo, pozwala to ustalić, czy podstawą decyzji inwestycyjnych są względy wynikające  

z umów dotyczących wzajemnych inwestycji, umów handlowych czy też uregulowania dotyczące kwestii 

podatkowych albo embargo w obrotach pomiędzy danymi krajami. Z analizy tej wynika także, że podsta-

wą wielu decyzji inwestycyjnych nie są uwarunkowania (dla danej inwestycji) istniejące w kraju podmiotu 

bezpośredniego inwestowania, lecz wynikające z regulacji obowiązujących w kraju podmiotu dominujące-

go w grupie. Spojrzenie na inwestycje bezpośrednie przez pryzmat tego kraju pozwala na identyfikację 

                                                                                                                                                                                                                                
10 “OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment - Fourth Edition”, OECD, 2008, s. 241. 
11 W 2013 roku wartość tych inwestycji stanowiła 4,8% stanu zobowiązań Polski z tytułu inwestycji bezpośrednich. 
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tego typu uwarunkowań dla przepływu kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich. Stąd organizacje 

międzynarodowe zalecają sporządzanie dodatkowych analiz stanów zobowiązań z tytułu zagranicznych 

inwestycji bezpośrednich w poszczególnych krajach widzianych przez pryzmat kraju siedziby podmiotu 

dominującego w grupie kapitałowej. 

Analiza zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wskazuje na ich stabilną 

strukturę branżową. Na koniec 2014 roku niemal jedna trzecia zobowiązań dotyczyła podmiotów bezpo-

średniego inwestowania związanych z przetwórstwem przemysłowym (215,1 mld PLN, tj. 29,4%). Ponadto 

istotne kwoty zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przypadały na dzia-

łalność finansową i ubezpieczeniową (169 mld PLN, tj. 23,1%) oraz handel hurtowy i detaliczny wraz  

z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (98,5 mld PLN, tj. 13,5%). W tych trzech sekcjach były  

to przede wszystkim zobowiązania z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. 

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

2014 roku 

 
A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; B - Górnictwo i wydobywanie; C - Przetwórstwo przemysłowe; D - Wytwarzanie i zaopatry-

wanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F - Budownictwo; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych i motocykli; H - Transport i gospodarka magazynowa; I - Działalność związana z zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznym; J - Informacja i komunikacja; K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L - Działalność zwią-

zana z obsługą rynku nieruchomości; M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N - Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca; 

Istotną pozycję stanowiły zobowiązania w ramach działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości 

(49,5 mld PLN, tj. 6,8%), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (45,6 mld PLN, tj. 6,2%), infor-

macją i komunikacją (38,6 mld PLN, tj. 5,3%) oraz budownictwem (33,9 mld PLN, tj. 4,6%). 
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 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce – analiza regionalna 1.3

Analiza inwestycji bezpośrednich w układzie regionalnym daje potencjalnie interesujące efekty, ale jedno-

cześnie wymaga dużej ostrożności. Prezentowane na podstawie dostępnych danych wielkości zagranicz-

nych inwestycji bezpośrednich w Polsce w tym układzie nie odzwierciedlają bowiem rzeczywistego regio-

nalnego rozkładu inwestycji w rozumieniu miejsca, w którym zostały rzeczywiście zainwestowane środki 

zagranicznego inwestora bezpośredniego. Stany zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośred-

nich pokazują miejsce rejestrowania inwestycji, natomiast rzeczywiste miejsce ponoszenia nakładów inwe-

stycyjnych jest często inne niż siedziba podmiotu, z którym związana jest inwestycja bezpośrednia. Widać 

to na przykładzie województwa mazowieckiego, w którym jest zdecydowanie najwięcej podmiotów bez-

pośredniego inwestowania (3 525 podmiotów na koniec 2014 roku) posiadających zobowiązania z tytułu 

zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Jednocześnie wiadomo, że inwestycje rejestrowane w systemach 

księgowych firm mających najczęściej siedzibę w Warszawie, są w rzeczywistości często umiejscowione w 

różnych, czasem odległych, rejonach Polski. Tak więc prezentowany poniżej rozkład regionalny zagranicz-

nych inwestycji bezpośrednich w Polsce powinien być traktowany ostrożnie, ponieważ nie jest do końca 

odzwierciedleniem rozkładu regionalnego inwestycji finansowanych w formie zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich. Daje on jednak przybliżony obraz rozkładu tych inwestycji na terenie kraju, z uwzględnie-

niem wszystkich ograniczeń, o których wspomniano powyżej. 

Wykres 11. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w podziale na 

województwa na koniec 2014 roku 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo-

średnich odnotowano w województwie mazowieckim (410,9 mld PLN). Zobowiązania podmiotów bezpo-

średniego inwestowania z tego województwa stanowiły 56,2% ogółu zobowiązań Polski z tytułu zagra-

nicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2014 roku. Inne województwa o istotnym stopniu zaangażo-

wania zagranicznych inwestorów bezpośrednich, to: śląskie (69,7 mld PLN), wielkopolskie (56,4 mld PLN), 

dolnośląskie (40,3 mld PLN), pomorskie (34,1 mld PLN) i małopolskie (31,8 mld PLN). W każdym z pozo-
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stałych województw, stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2014 

roku nie przekraczał 20 mld PLN. 

Nieco inny obraz daje analiza średnich wartości inwestycji bezpośrednich w podziale na województwa. 

Przy takiej prezentacji pierwsze miejsce zajmuje województwo podkarpackie przed mazowieckim, święto-

krzyskim i śląskim. Po części wynika to z faktu, że w województwie mazowieckim liczba zarejestrowanych 

podmiotów bezpośredniego inwestowania jest daleko wyższa niż w innych województwach. 

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

szczególnych województwach na koniec 2014 roku 

  

Struktura geograficzna zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w poszczególnych 

województwach była w 2014 roku dość zróżnicowana. W województwie mazowieckim obecni byli zarów-

no inwestorzy z Francji (58,9 mld PLN tj. 14,3% ogółu zobowiązań tego województwa z tytułu inwestycji 

bezpośrednich), Niderlandów (57,7 mld PLN tj. 14,0%), Niemiec (56,7 mld PLN tj. 13,8%) i Luksemburga 

(40,7 mld PLN tj. 9,9%). Łącznie, zobowiązania podmiotów bezpośredniego inwestowania z województwa 

mazowieckiego wobec czterech ww. krajów stanowiły ponad połowę zobowiązań z tytułu inwestycji bez-

pośrednich tego województwa. Podobnie przedstawiała się sytuacja w większości pozostałych woje-

wództw. W województwie warmińsko – mazurskim większość zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośred-

nich na koniec 2014 roku stanowiły zobowiązania wobec inwestorów bezpośrednich z Francji. W woje-

wództwie dolnośląskim dominowały zobowiązania wobec inwestorów z Niemiec, w kujawsko-pomorskim 

i śląskim – z Niderlandów, a w województwie małopolskim – z Luksemburga.  

W strukturze branżowej zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w niemal wszystkich 

województwach dominowały podmioty bezpośredniego inwestowania związane z sekcją przetwórstwa 

przemysłowego. Wyjątkiem były województwa mazowieckie i pomorskie, gdzie dominowały podmioty 

reprezentujące działalność finansową i ubezpieczeniową. W województwie małopolskim i wielkopolskim 

warto zwrócić uwagę na znaczny udział firm związanych z handlem. 
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Wykres 13. Struktura branżowa zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w po-

szczególnych województwach na koniec 2014 roku (według wybranych branż – sekcji PKD) 

 

 

Na koniec 2014 roku wysokim poziomem koncentracji branżowej inwestycji bezpośrednich charakteryzo-

wały się województwa podlaskie, lubuskie i warmińsko-mazurskie (głównie przetwórstwo przemysłowe). 

Natomiast istotny poziom koncentracji zarówno branżowej, jak i geograficznej wykazało województwo 

warmińsko – mazurskie. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że z punktu widzenia polityki gospodarczej danego regionu zbyt wysoka 

koncentracja branżowa czy geograficzna zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich nie 

jest korzystna. Ryzyko wycofania się największego inwestora pociąga bowiem zwykle za sobą inne ryzyka  

i odbija się niekorzystnie na kondycji gospodarczej danego regionu. 

 Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 1.4

W 2014 roku dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 62,6 mld PLN 

i były o 7,5% wyższe niż w 2013 roku12.  

Na kwotę dochodów z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce złożyły się dywidendy w wyso-

kości 29,4 mld PLN, reinwestowane zyski w wysokości 25,3 mld PLN oraz odsetki w wysokości 7,9 mld 

PLN. 

                                                                                                                                                                                                                                
12 Od 2010 roku dochody z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych liczone są w oparciu o koncepcję Current Opera-

ting Performance Concept (COPC), która wyłącza z wyniku osiąganego przez firmy zmiany wyceny instrumentów finanso-

wych oraz zdarzenia nadzwyczajne, co w efekcie stabilizuje dochody prezentowane przez podmioty gospodarcze. Więcej o 

metodzie liczenia dochodów napisano w Nocie metodycznej. 
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Wykres 14. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000-2014 

   

Wzrost dochodów w 2014 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, był w dużej mierze odzwierciedle-

niem wzrostu poziomu zobowiązań Polski z tytułu inwestycji bezpośrednich. Struktura geograficzna do-

chodów w 2014 roku była zaś w dużej mierze odzwierciedleniem struktury zobowiązań z tytułu zagranicz-

nych inwestycji bezpośrednich.  

Warto zwrócić uwagę na stosunkowo wysoką stopę reinwestycji zysków zagranicznych inwestorów bez-

pośrednich w Polsce, która w 2014 roku wyniosła 46,2% i była na podobnym poziomie jak w innych no-

wych krajach członkowskich Unii Europejskiej, lecz na znacząco wyższym poziomie niż w krajach „starej” 

Unii Europejskiej. 

Największe dochody generowały inwestycje dokonywane przez inwestorów z Niderlandów (14,6 mld 

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

wane przez tych inwestorów stanowiły 62,4% dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji w Polsce  

w 2014 roku. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym, na podobnym poziomie pozostawały dochody inwestorów bezpośred-

nich z Wielkiej Brytanii (3,2 mld PLN), Włoch (3,2 mld PLN), Szwecji (2,6 mld PLN), Hiszpanii 2,2 mld 

PLN), Austrii (2,1 mld PLN) i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. 2,0 mld PLN). Stopa reinwestycji  

zysków była największa w przypadku inwestorów bezpośrednich ze Szwecji (72%), Francji (57%) oraz 

Niemiec (56%) i Szwajcarii (56%). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2014 roku największe dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bez-

pośrednich w Polsce generowane były przez sekcję przetwórstwa przemysłowego (25,7 mld PLN). Istotne 

kwoty przypadały na działalność finansową i ubezpieczeniową (11,0 mld PLN), handel hurtowy i detalicz-

ny wraz z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (10,1 mld PLN) oraz na sekcję informacji 
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Wykres 15. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku według 

kraju inwestora bezpośredniego. 

 

Wykres 16. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku w podziale 

na rodzaje działalności gospodarczej 

 
A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; B - Górnictwo i wydobywanie; C - Przetwórstwo przemysłowe; D - Wytwarzanie i zaopatry-

wanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F - Budownictwo; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych i motocykli; H - Transport i gospodarka magazynowa; I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznym; J - Informacja i komunikacja; K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L - Działalność związa-

na z obsługą rynku nieruchomości; M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N - Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca; 
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i komunikacji (4,7 mld PLN). W strukturze tych dochodów przeważały dywidendy i reinwestowane zyski. 

Stosunkowo duża stopa reinwestycji zysków miała miejsce w przypadku sekcji informacja i komunikacja, 

gdzie wyniosła ona 73%. 

Ujemne reinwestowane zyski odnotowano w przypadku sekcji budownictwo (-1,3 mld PLN) oraz sekcji 

górnictwo i wydobywanie (-0,9 mln PLN). W przypadku budownictwa były one rekompensowane docho-

dami z tytułu odsetek i dywidendami (2,0 mld PLN). W przypadku górnictwa i wydobywania łączne do-

chody z tytułu odsetek i dywidend (0,2 mld PLN) nie rekompensowały ujemnych reinwestowanych zy-

sków, co prowadziło do strat netto w całej sekcji w wysokości 0,7 mld PLN. W tej sekcji ujemne reinwesty-

cje zysków wynikały w dużej mierze z rzeczywistych strat ponoszonych przez inwestorów, a nie z wypłat 

dywidend przewyższających zyski. 

W ciągu ostatnich czterech lat (2011-2014) stabilne zyski, na wyższym, niż przeciętny poziomie generowały 

dokonywane w Polsce zagraniczne inwestycje bezpośrednie w przetwórstwo przemysłowe oraz handel 

hurtowy i detaliczny wraz z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli. Stopa zwrotu z zagranicz-

nych inwestycji bezpośrednich w Polsce w tych sekcjach w 2014 roku wynosiła odpowiednio 11,9% i 10,3%, 

przy przeciętnej stopie zwrotu w wysokości 8,6%. 

 

Wykres 17. Stopa zwrotu z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce dla wybranych rodzajów 

działalności gospodarczej w latach 2011-2014 
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2 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą 

 Transakcje polskich inwestorów bezpośrednich 2.1

W 2014 roku transakcje polskich inwestorów bezpośrednich zamknęły się kwotą 5,0 mld PLN. Jest to istot-

na zmiana w porównaniu do ostatnich dwóch lat, kiedy saldo tych transakcji było ujemne.  

Wykres 18. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000-2014 

 

W 2014 roku na dodatnie saldo transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą miały 

przede wszystkim wpływ transakcje w formie zakupu akcji i innych form udziałów kapitałowych (12,9 mld 

PLN). Wynikało to z wykorzystania przez kilka polskich podmiotów ich spółek mających siedziby za gra-

nicą, przede wszystkim w Szwecji i na Cyprze do przekształceń własnościowych w ramach grup kapitało-

wych. Na niekorzyść salda polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2014 roku miały wpływ trans-

akcje instrumentami dłużnymi o ujemnej wartości tj. -9,4 mld PLN. Ujemna wartość inwestycji z tytułu 

instrumentów dłużnych spowodowana była zastosowaniem przez niektórych polskich inwestorów bezpo-

średnich korzystniejszego dla nich finansowania za pośrednictwem ich spółek zlokalizowanych za granicą. 

W omawianym okresie zaciągane przez polskich inwestorów bezpośrednich zobowiązania znacznie prze-

kraczały dokonywane spłaty zadłużenia i finansowanie udzielane w tej formie podmiotom zagranicznym. 

Mniejsze znaczenie dla salda polskich inwestycji bezpośrednich za granicą miały reinwestycje zysków, 

które w 2014 roku, w odróżnieniu od poprzedniego roku, były dodatnie i wyniosły 1,5 mld PLN.  

Struktura kapitałowa transakcji dokonywanych w ramach polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 

była na przestrzeni ostatnich lat dość zróżnicowana. To zróżnicowanie wynikało głównie ze stosunkowo 

niewielkiej liczby inwestorów bezpośrednich, powodującej że pojedyncze, stosunkowo duże transakcje 

były przyczyną fluktuacji w ogólnych przepływach. 
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W 2014 roku znacznie mniejszą niż dotąd rolę w strukturze transakcji polskich inwestycji bezpośrednich za 

granicą odgrywały transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia. Ich saldo było nieznacznie ujemne  

i wyniosło -1,2 mld PLN, w porównaniu z ujemnymi saldami -2,8 mld PLN w 2013 roku i -18,1 mld PLN  

w roku 2012. 

Wykres 19. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z wyszczególnieniem transakcji podmiotów 

specjalnego przeznaczenia w latach 2000-2014 

 

Po wyłączeniu transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia, polskie inwestycje bezpośrednie za grani-

cą w 2014 roku osiągnęły zaledwie jedną trzecią ich wartości z rekordowego 2010 roku, kiedy to transakcje 

z tego tytułu zamknęły się kwotą 18,5 mld PLN.  

Z analizy struktury transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wynika, że, podobnie 

jak w roku ubiegłym, duże znaczenie miały transakcje optymalizacyjne, które, choć spełniały wszystkie 

formalne wymogi, nie były w swojej istocie inwestycjami bezpośrednimi w tradycyjnym rozumieniu tego 

pojęcia. Potwierdza to struktura geograficzna polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. 

Polskie inwestycje bezpośrednie w 2014 roku skierowane były głównie na Cypr (9,6 mld PLN). Znacznie 

mniejsze, ale istotne wartości transakcji dotyczyły Francji (1,9 mld PLN), Malty (0,8 mld PLN), Norwegii 

(0,6 mld PLN) i Litwy (0,6 mld PLN). Podobnie jak w roku ubiegłym, dezinwestycje odnotowano w przy-

padku Szwecji (-9,2 mld PLN) oraz Luksemburga (-2,0 mld PLN).  

Struktura branżowa polskich inwestycji bezpośrednich za granica była różna od tej z 2013 roku. Najwięcej 

środków zainwestowano w działalność finansową i ubezpieczeniową (9,8 mld PLN). Nieco mniejsze kwoty 

inwestowano w 2014 roku w działalność profesjonalną, naukową i techniczną (2,0 mld PLN) oraz w górnic-

two i wydobywanie (1,3 mld PLN). Dezinwestycje netto odnotowano w sekcji informacja i komunikacja  

(-4,7 mld PLN), przetwórstwo przemysłowe (-2,6 mld PLN) oraz w obszarze działalności w zakresie usług 

administrowania i działalności wspomagającej (-1,2 mld PLN). 
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Wykres 20. Struktura geograficzna z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2014 roku 

 

Wykres 21. Struktura branżowa transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2014 

roku (sekcje PKD) 

 
A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; B - Górnictwo i wydobywanie; C - Przetwórstwo przemysłowe; D - Wytwarzanie i zaopatry-

wanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F - Budownictwo; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych i motocykli; H - Transport i gospodarka magazynowa; I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznym; J - Informacja i komunikacja; K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L - Działalność związa-

na z obsługą rynku nieruchomości; M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N - Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca; 
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 Stan należności polskich inwestorów bezpośrednich 2.2

Na koniec 2014 roku należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosły 95,2 mld 

PLN i były o 2,9 mld PLN wyższe niż w roku 2013. Na ten stan należności składały się posiadane przez 

polskich rezydentów akcje i inne formy udziałów kapitałowych o wartości 101,3 mld PLN i ujemna kwota 

instrumentów dłużnych w wysokości 6,1 mld PLN. Ta ostatnia była efektem zadłużenia polskich inwesto-

rów bezpośrednich u ich zagranicznych podmiotów bezpośredniego inwestowania i wynikała w dużej 

mierze ze specyficznego sposobu pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem spółek-córek 

ulokowanych za granicą. Sytuacja, w której należności z tytułu instrumentów dłużnych są ujemne (zobo-

wiązania polskich inwestorów bezpośrednich wobec podmiotów bezpośredniego inwestowania są większe 

od należności z tego tytułu) jest typowa dla polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. W latach 2010-

2012, kiedy stany należności polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu instrumentów dłużnych były 

dodatnie, wynikała ona z obecności podmiotów specjalnego przeznaczenia, które posiadały znaczne akty-

wa w formie instrumentów dłużnych. 

Wykres 22. Stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000-2014 

 

Najwyższe, dodatnie stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2014 

roku odnotowano wobec Cypru (30,2 mld PLN) i Luksemburga (25,7 mld PLN). Nieco mniejsze, ale istotne 

kwoty należności przypadały na Szwajcarię (11,4 mld PLN), Niderlandy (9,8 mld PLN) i Republikę Czeską 

(6,1 mld PLN). Należności od podmiotów bezpośredniego inwestowania z ww. krajów stanowiły ponad 

87% należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich na koniec 2014 roku. 

Wyraźnie ujemne należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą odnotowano jedynie  

w przypadku Szwecji (-20,4 mld PLN). O ujemnym saldzie tych należności zadecydowały tu ujemne należ-

ności netto z tytułu instrumentów dłużnych wynoszące -21,0 mld PLN. Jak wcześniej zaznaczono, było to 

efektem wykorzystania szwedzkich spółek zakładanych przez polskich inwestorów bezpośrednich do uzy-

skania korzystnego finansowania dla bieżącej działalności w ramach grup kapitałowych. 
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Wykres 23. Struktura geograficzna należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granica  

w 2014 roku 

 

Ciekawym przypadkiem są polskie inwestycje bezpośrednie dokonywany w Republice Czeskiej, gdzie,  

w odróżnieniu od Cypru, Luksemburga, Szwajcarii i Niderlandów, znaczna część należności z tytułu pol-

skich inwestycji bezpośrednich wynika z chęci wykorzystania zagranicznych podmiotów specjalnego prze-

znaczenia do optymalizacji podatkowej i operacyjnej dokonywanych transakcji. Inwestycje prowadzone  

w Czechach dokonywane są często bez pośrednictwa wymienionych wyżej krajów. 

Jurysdykcje wykorzystywane do optymalizacji podatkowej inwestycji  

zagranicznych* 

Analizując listę najważniejszych krajów z punktu widzenia polskich inwestycji bezpośrednich za granicą, 

daje się zauważyć kilka krajów, które należałoby zaklasyfikować jako pośredników transakcji dokonywa-

nych w celu optymalizacji podatkowej inwestycji bezpośrednich za granicą. Kraje te, przy projektowaniu  

i optymalizowaniu struktur inwestycyjnych, wykorzystywane są przez inwestorów z innych krajów jako 

miejsca przepływu kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Na tym tle, Polska nie sta-

nowi wyjątku. Gdy przyjrzymy się inwestycjom bezpośrednim za granicą, to kilku „pośredników” poja-

wia się prawie zawsze. Niektóre kraje pojawiają się w kontekście unikania podwójnego opodatkowania, 

konieczności (lub braku konieczności) wymiany informacji podatkowej itp. 

Poniżej podjęto próbę charakterystyki takich krajów pod kątem korzyści możliwych do uzyskania przez 

polskich inwestorów. Optymalizację podatkową przeprowadza się głównie w obszarze dochodów kapita-

łowych, czyli dywidend, odsetek, oraz dochodów ze zbycia instrumentów finansowych (w tym udziałów  

i akcji). Szczególnie ta ostatnia kategoria jest istotna w Polsce ze względu na jej opodatkowanie w przy-

padku większości podatników. W wielu krajach pośredniczących dochód ten jest zwolniony z opodatko-

wania. 

Jednym z popularniejszych krajów wykorzystywanym przez polskich inwestorów dla celów optymalizacji 

podatkowej jest Cypr. W kraju tym jeszcze niedawno istniała praktyka fikcyjnego naliczania podatku od 
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dywidend, wypłacanych przez spółki cypryjskie na rzecz spółek polskich Zmniejszało to efektywne opo-

datkowanie takich dochodów nawet do 9%. Po nowelizacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowa-

nia między Polską a Cyprem, przy bezpośrednim transferze, nie da się uzyskać obniżenia podatku, ale 

wprowadzając pomiędzy polskiego podatnika a spółkę cypryjską osobową spółkę słowacką, można przy-

wrócić wielkość obciążenia podatkowego sprzed aktualizacji umowy. Dodatkowo, tak jak w wielu innych 

jurysdykcjach, dochody ze zbycia papierów wartościowych oraz dochody od innych zysków kapitałowych 

nie są opodatkowane. Także brak opodatkowania transferów do różnych centrów finansowych „offshore”, 

możliwość anonimowego prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu powiernictwa oraz 

struktur nominalnych oraz brak opodatkowania „wynagrodzeń” dyrektorów powoduje, że Cypr mimo 

zmian w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania w dalszym ciągu jest popularny wśród inwesto-

rów jako korzystny pośrednik finansowy. 

Innym przypadkiem jest Luksemburg. Lokalizacja spółki w tym kraju, zwykle działającej jako fundusz 

inwestycyjny (w różnych formach prawnych), powoduje, że efektywnie taka spółka płaci jedynie niski 

podatek od aktywów funduszy. Ewentualne transfery dywidend do Polski są opodatkowane na poziomie 

15%. Dodatkowo, wykorzystanie struktury z luksemburską spółką komandytowo-akcyjną i ulokowanym 

w Polsce Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym pozwala, przy zdecydowanie większych kosztach,  

na uzyskanie takich samych korzyści podatkowych, jak wykorzystywanie wcześniej polskich spółek ko-

mandytowo-akcyjnych, czyli praktycznego braku opodatkowania. Liczne umowy Luksemburga o unika-

niu podwójnego opodatkowania z krajami UE oraz OECD, a także największymi gospodarkami świato-

wymi spoza tych organizacji, powodują, że kraj ten jest jednym z częściej wybieranych krajów przy inwe-

stycjach o globalnym zasięgu. 

Niderlandy są korzystnym pośrednikiem transakcji finansowych z uwagi na brak opodatkowania docho-

dów pasywnych czyli otrzymywanych przez spółkę holenderską dywidend, odsetek, opłat licencyjnych,  

a także związanych z nimi dochodów, wynikających z różnic kursowych i wycen instrumentów zabezpie-

czających. Podatek wypłacany dla polskiego podatnika wynosi 15% u źródła oraz 4% wyrównania do 

stawek obowiązujących w Polsce. 

W Szwajcarii, w niektórych kantonach, efektywna stawka podatku dla spółek holdingowych wynosi 16% 

(np. kanton Zug). Przez długi czas Szwajcaria była też wybierana dla struktur inwestycyjnych ze względu 

na tajemnicę bankową. 

Ostatnio nowym kierunkiem optymalizacji podatkowej są Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie spółki 

„offshore” nieprowadzące działalności na terenie tego kraju nie płaciły żadnych podatków i nie musiały 

prowadzić księgowości. Problemem w przypadku tych spółek jest obowiązek posiadania lokalnych „dy-

rektorów” oraz czas trwania procedur związanych z rejestracją spółki. Dodatkowo, popularność tych spó-

łek ograniczyło zaprzestanie wydawania certyfikatów rezydencji, co utrudniło transfer dochodów z tych 

spółek z powrotem do Polski. 

*Powyższe informacje zostały zebrane w oparciu o oferty kancelarii prawnych oferujących usługi optymalizacji po-

datkowej, aby przedstawić przynajmniej część „oferty” dostępnej dla polskich inwestorów. Aby niniejszy materiał nie 

stanowił reklamy usług tego typu kancelarii wskazania konkretnych źródeł zostały pominięte. 

 

Struktura branżowa należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2014 roku 

była zbliżona do tej w latach ubiegłych. Dominującą sekcją była działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

gdzie należności polskich inwestorów bezpośrednich zamknęły się kwotą 48,0 mld PLN. Na kolejnych 
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miejscach były kwoty należności z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,7 mld PLN), 

przetwórstwo przemysłowe (13,4 mld PLN), działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca (13,4 mld PLN), handel hurtowy i detaliczny wraz z naprawą pojazdów samochodowych  

i motocykli (6,2 mld PLN) oraz górnictwo i wydobywanie (4,8 mld PLN). 

W obszarze informacji i komunikacji należności polskich inwestorów bezpośrednich były ujemne i wynio-

sły -10,5 mld PLN. Było to wynikiem pozyskiwania przez niektóre podmioty krajowe finansowania z za-

granicy na potrzeby przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć oraz na działalność bieżącą.  

Wykres 24. Struktura branżowa należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2014 

roku. 

 
A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; B - Górnictwo i wydobywanie; C - Przetwórstwo przemysłowe; D - Wytwarzanie i zaopatry-

wanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F - Budownictwo; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych i motocykli; H - Transport i gospodarka magazynowa; I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznym; J - Informacja i komunikacja; K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L - Działalność związa-

na z obsługą rynku nieruchomości; M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N - Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca; 

W strukturze branżowej należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich warto zwrócić uwagę na  

sekcję L tj. działalność związana z obsługa rynku nieruchomości, gdzie należności z tytułu akcji i innych 

form udziałów kapitałowych były ujemne (-1,4 mld PLN), a należności z tytułu instrumentów dłużnych 

osiągnęły wartość 2,5 mld PLN. 

 Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 2.3

W 2014 roku dochody polskich inwestorów bezpośrednich osiągnęły wartość 4,7 mld PLN i były jednymi  

z najwyższych w ciągu ostatnich 14 lat. Były one ponad 3,5 krotnie wyższe od dochodów z tytułu polskich 

inwestycji bezpośrednich uzyskanych w roku ubiegłym i tylko o 0,7 mld PLN niższe od rekordowych do-

chodów z roku 2012. Tak wysoki poziom dochodów spowodowany był głównie pokaźną kwotą dywidend 
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od zainwestowanego kapitału wynoszącą 3,2 mld PLN oraz dodatnimi reinwestowanymi zyskami w wy-

sokości 1,5 mld PLN. Ujemne dochody z tytułu odsetek zamknęły się niewielką kwotą -24 mln PLN. 

Wykres 25. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000-2014 

 

Wykres 26. Struktura geograficzna dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą  

w 2014 roku 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, o poziomie dochodów z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 

zadecydowały dochody z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych tj. dywidend i reinwestowa-

nych zysków. Tak jak w latach 2011 i 2012, źródłem tych dochodów były głównie podmioty prowadzące 
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działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpie-

czeniowa. 

Najwyższe łączne kwoty dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą przypadły  

na rezydentów posiadających udziały w podmiotach bezpośredniego inwestowania mających swoje siedzi-

by na Cyprze (3,3 mld PLN). Dochody te w większości były związane z inwestycjami za pośrednictwem 

zagranicznych podmiotów specjalnego przeznaczenia. 
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3 Nowe inwestycje w ramach inwestycji 

bezpośrednich  

 

Dane o inwestycjach bezpośrednich wzbudzają zazwyczaj zainteresowanie szerokiego kręgu analityków, 

dziennikarzy i polityków. Inwestycje bezpośrednie postrzegane są bowiem jako wskaźnik atrakcyjności 

danej gospodarki dla zagranicznych inwestorów. Atrakcyjność ta ma zazwyczaj swoje źródło w stabilnym 

wzroście gospodarczym, stabilnej walucie oraz w możliwości realizacji ponadprzeciętnych zysków z zain-

westowanego kapitału. 

 

Jednym z elementów prowadzonych na forum międzynarodowym dyskusji na temat kształtu i zakresu 

statystyki obejmującej działalność przedsiębiorstw międzynarodowych jest problem wpływu inwestycji 

bezpośrednich na gospodarkę kraju goszczącego. Wiąże się to z próbą wyłączenia z inwestycji bezpośred-

nich tych elementów, które nie przekładają się na wzrost potencjału gospodarczego poprzez uruchomienie 

nowej działalności gospodarczej w kraju goszczącym.  

Celem tej części raportu jest próba przedstawienia oczyszczonych danych dotyczących transakcji z obszaru 

inwestycji bezpośrednich. Dane oczyszczone z transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia i z trans-

akcji fuzji i przejęć13 przedstawiono w podziale geograficznym i w podziale na rodzaje działalności gospo-

darczej. Jednocześnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy taka prezentacja danych o inwestycjach 

bezpośrednich wnosi coś nowego do analizy rocznych danych o inwestycjach bezpośrednich w Polsce  

i polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą. 

 Definicja inwestycji bezpośrednich a nowe inwestycje 3.1

Obowiązująca, międzynarodowa definicja inwestycji bezpośrednich mówi o transgranicznych inwestycjach 

dokonywanych przez podmioty będące rezydentami w jednym kraju (inwestorzy bezpośredni) w podmio-

ty (podmioty bezpośredniego inwestowania) będące nierezydentami14. Autorzy definicji przyjmują, że mo-

tywacją inwestora bezpośredniego jest chęć nawiązania długoterminowej relacji między nim, a podmiotem 

bezpośredniego inwestowania w celu zapewnienia trwałego wpływu inwestora bezpośredniego na pod-

miot, w który inwestuje. Jako umowny wyznacznik tego trwałego wpływu przyjmuje się sytuację, gdy 

inwestor bezpośredni posiada przynajmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu bezpośredniego 

inwestowania. 

 

Przytoczona wyżej definicja stanowi podstawę statystyki inwestycji bezpośrednich zestawianej i prezento-

wanej przez Narodowy Bank Polski. Stosowanie jej przez różne państwa zapewnia porównywalność da-

nych o inwestycjach bezpośrednich w skali międzynarodowej.  

                                                                                                                                                                                                                                
13 Jako transakcje fuzji i przejęć w niniejszym opracowaniu należy rozumieć transakcje na istniejących (nie nowo emitowanych) 

udziałach i akcjach. 
14 “OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – Fourth Edition”, 2008, OECD, s. 17. 
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Wobec zmian na międzynarodowych rynkach finansowych i liberalizacji przepływów kapitałowych, dane 

o inwestycjach bezpośrednich identyfikowane na podstawie kolejnych edycji definicji OECD nie zawsze 

odpowiadają oczekiwaniom wszystkich użytkowników. W tym kontekście często pojawia się pytanie  

o inwestycje typu greenfield czyli o takie transgraniczne przepływy kapitału, które skutkują uruchomieniem 

nowej działalności gospodarczej w kraju goszczącym.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych użytkowników danych, OECD zaleca prezentację inwestycji 

bezpośrednich z wyłączeniem transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia oraz transakcji fuzji i prze-

jęć. Wyłączenie tych dwóch grup danych (dotyczących transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia 

oraz transakcji fuzji i przejęć) skutkuje powstaniem pojęcia nowych inwestycji w ramach inwestycji bezpo-

średnich, które jest zbliżone do pojęcia inwestycji typu greenfield. 

 Nowe inwestycje w ramach zagranicznych inwestycji bezpośrednie w Polsce 3.2
w latach 2011-2014 

W 2014 roku po raz kolejny prezentujemy dane z wydzielonymi z całego strumienia napływu zagranicz-

nych inwestycji bezpośrednich do Polski tzw. nowymi inwestycjami. Obejmują one zarówno inwestycje 

typu greenfield, jak również napływ kapitału przeznaczony na rozwój działalności istniejących już firm  

(reinwestycje zysków oraz napływ kapitału z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych). 

Wykres 27. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce z wyszczególnieniem fuzji i przejęć w latach 

2011-2014 

 

Wartość netto transakcji z tytułu nowych inwestycji w analizowanym okresie lat 2011-2014 zawsze była 

dodatnia. Na znaczne obniżenie wartości inwestycji bezpośrednich ogółem wpływały w latach 2012 i 2013 

fuzje i przejęcia oraz transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia (ich likwidacja).  
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Wartość netto napływu kapitału z tytułu nowych inwestycji w Polsce w 2014 roku wyniosła 37,6 mld PLN  

i była zbliżona do kwoty netto napływu kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do  

Polski ogółem. Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że cały napływ zagranicznych inwestycji bez-

pośrednich w 2014 roku był napływem nowych inwestycji. Zarówno w 2014 r., jak i w latach poprzednich, 

miały miejsce fuzje i przejęcia oraz transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia. W 2014 roku saldo 

tych transakcji mimo ich znacznej wartości było bliskie zeru. Mówimy tu bowiem o globalnych kwotach 

napływu netto, które są wynikiem zsumowania przepływów w ramach poszczególnych przekrojów (bran-

żowego i geograficznego). W 2013 roku te dwie kwoty (inwestycje ogółem i nowe inwestycje) wynosiły 

odpowiednio 30,5 mld PLN i 8,6 mld PLN. 

W latach 2011-2014 średnioroczny napływ nowych inwestycji plasował się na poziomie 40,4 mld PLN i był 

o 31% wyższy niż średnioroczny napływ inwestycji bezpośrednich ogółem. 

Wykres 28. Nowe inwestycje w Polsce w latach 2011-2014 według kraju inwestora bezpośredniego 

 

Największe kwoty kapitału z tytułu nowych inwestycji bezpośrednich w 2014 roku napłynęły do Polski  

z Luksemburga (14,0 mld PLN), Niderlandów (13,6 mld PLN), Belgii (4,8 mld PLN) i Cypru (3,1 mld PLN). 

Ta struktura nie różniła się zasadniczo od geograficznej struktury napływu wszystkich inwestycji bezpo-

średnich w 2014 roku. W dalszym ciągu dominującymi inwestorami bezpośrednimi pozostawały kraje, 

które, jak się wydaje, nie były miejscem ostatecznego pochodzenia kapitału „osadzającego się” w Polsce  

w formie nowych inwestycji. Wskazuje to na fakt, że kategoria „nowych inwestycji” nie jest wolna od  

zjawisk łączących się z przepływem kapitału, niemającym bezpośredniego związku ze zwiększaniem  

potencjału gospodarczego kraju goszczącego, a dokonywanego w celu np. optymalizacji podatkowej. 

Największe kwoty nowych dezinwestycji odnotowano w przypadku Szwecji (-2,6 mld PLN), Stanów Zjed-

noczonych Ameryki Płn. (-2,5 mld PLN) i Austrii (-2,0 mld PLN). 
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Struktura branżowa napływu nowych inwestycji do Polski pokazuje, że wiodącymi sekcjami w tym napły-

wie w 2014 roku były: przetwórstwo przemysłowe (11,4 mld PLN), informacja i komunikacja (7,1 mld PLN) 

i działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (6,9 mld PLN). Branżowa struktura napływu nowych 

inwestycji w 2014 roku była zatem niemal identyczna, jak struktura napływu zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich ogółem 

Wykres 29. Nowe zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 2011-2014 w podziale na ro-

dzaje działalności gospodarczej 

 
A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; B - Górnictwo i wydobywanie; C - Przetwórstwo przemysłowe; D - Wytwarzanie i zaopatry-

wanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F - Budownictwo; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych i motocykli; H - Transport i gospodarka magazynowa; I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznym; J - Informacja i komunikacja; K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L - Działalność związa-

na z obsługą rynku nieruchomości; M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N - Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca; 

Różnicę pomiędzy wielkością napływu nowych inwestycji, a napływem inwestycji bezpośrednich ogółem 

tworzą transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia oraz fuzje i przejęcia. Patrząc na tę różnicę przez 

pryzmat rodzajów działalności gospodarczej, największe różnice w 2014 roku obserwowano w przypadku 

informacji i komunikacji, gdzie napływ nowych inwestycji był o 5,5 mld PLN mniejszy (taka była łączna 

wartość transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia i fuzji i przejęć) niż inwestycji bezpośrednich 

ogółem. Odwrotnie było w przypadku działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Tam napływ nowych 

inwestycji bezpośrednich wyniósł 3,5 mld PLN i był o 3,6 mld PLN większy niż napływ inwestycji ogółem 

do tej sekcji.  

 Nowe inwestycje w ramach polskich inwestycji bezpośrednich za granicą  3.3
w 2014 roku  

Dość ciekawy obraz transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą daje wyłączenie  

z ogółu transakcji spełniających formalne wymogi inwestycji bezpośrednich, obok transakcji podmiotów 
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specjalnego przeznaczenia, transakcji z tytułu fuzji i przejęć. W 2014 roku ich wartość wyniosła 10,2 mld 

PLN i była decydująca dla faktu, że mimo ujemnych nowych inwestycji w omawianym roku w wysokości  

-3,9 mld PLN, polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2014 roku były po raz pierwszy od dwóch lat 

dodatnie. 

Wykres 30. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z wyszczególnieniem transakcji fuzji i przejęć  

w latach 2011-2014 

 

Należy dodać, że wyjątkowo (jak na polskie warunki) duża kwota transakcji z tytułu fuzji i przejęć w 2014 

roku była wynikiem dużych jednostkowych transakcji z udziałem polskich inwestorów bezpośrednich. Jest 

to kolejnym potwierdzeniem faktu, że na wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą, przy ich 

stosunkowo niewielkich wartościach, znaczący wpływ mają pojedyncze transakcje dużych graczy rynko-

wych. 

Podobne efekty, jak w przypadku zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, daje próba analizy 

nowych polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. 

W 2014 roku wartość transakcji z tytułu nowych inwestycji była ujemna i wyniosła -3,9 mld PLN wobec  

5,0 mld PLN polskich inwestycji bezpośrednich za granicą ogółem. 

Najwięcej polskich inwestycji bezpośrednich skierowanych było na Cypr (1,6 mld PLN) i do Republiki 

Czeskiej (1,2 mld PLN). Największy odpływ polskich inwestycji odnotowano z Luksemburga (-2,3 mld 

PLN). 

W 2014 roku najwięcej nowych polskich inwestycji bezpośrednich za granicą było skierowanych do sekcji 

handel hurtowy i detaliczny wraz z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (0,6 mld PLN) oraz do 

sekcji działalność finansowa (0,5 mld PLN). Największe dezinwestycje miały miejsce w przypadku infor-

macji i komunikacji (-4,3 mld PLN) oraz w przypadku przetwórstwa przemysłowego (-1,7 mld PLN) 
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Wykres 31. Nowe polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 2011-2014 według kraju inwesto-

ra bezpośredniego 

 

Wykres 32. Nowe polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 2011-2014 w podziale na rodzaje 

działalności gospodarczej 

 
A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; B - Górnictwo i wydobywanie; C - Przetwórstwo przemysłowe; D - Wytwarzanie i zaopatry-

wanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F - Budownictwo; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych i motocykli; H - Transport i gospodarka magazynowa; I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznym; J - Informacja i komunikacja; K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L - Działalność związa-

na z obsługą rynku nieruchomości; M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N - Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca; 
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Struktura branżowa nowych polskich inwestycji za granicą nie odbiegała znacząco od struktury polskich 

inwestycji zagranicznych ogółem. 

 

 Korzyści z prezentacji nowych inwestycji 3.4

Pomimo trudności metodycznych, wprowadzenie kategorii nowych inwestycji pozwala na nieco inne spoj-

rzenie na inwestycje bezpośrednie. Korzyści analityczne z wyróżnienia tej kategorii ogranicza jednak brak 

danych służących prezentacji danych o stanach należności i zobowiązań oraz dochodów dotyczących tych 

inwestycji. Dodatkową trudność stanowi fakt ograniczonej możliwości publikowania niektórych danych  

z uwagi na konieczność przestrzegania tajemnicy statystycznej. Wynika to z dużego udziału transakcji 

jednostkowych o znacznej wartości. 

Przeprowadzona analiza danych z lat 2011-2014, dotyczących zagranicznych inwestycji bezpośrednich  

w Polsce i polskich inwestycji bezpośrednich za granicą z uwzględnieniem nowych inwestycji wskazuje na 

różnice w danych z uwzględnieniem tej nowej kategorii i bez jej uwzględnienia w poszczególnych latach 

analizy. Trudno jednakże zauważyć jakąś szczególną prawidłowość i powtarzalność analizowanych  

danych. Pozwala to na wysnucie wniosku, że oczyszczenie danych o inwestycjach bezpośrednich nie wnosi 

na obecnym etapie istotnego wkładu do analizy danych. Ocena użyteczności nowej analizy jest o tyle trud-

na, że decyzje o zmianie prezentacji danych statystycznych powinny być podejmowane przy względnej 

pewności, że ta nowa prezentacja pozwoli na lepszą analizę rzeczywistości gospodarczej i sprawi, że  

wyciągane z tej analizy wnioski przyczynią się do podniesienia jakości i trafności podejmowanych decyzji 

gospodarczych. Trzeba wziąć ponadto pod uwagę, że każda zmiana w prezentacji danych powoduje zabu-

rzenia w szeregach czasowych, co stanowi istotny problem dla badaczy i analityków .  

 

Kolejnym aspektem, który powinien być brany pod uwagę przy prezentacji danych o inwestycjach bezpo-

średnich jest problem tajemnicy statystycznej. Stosowanie zbyt wielu szczegółowych przekrojów i wymia-

rów powoduje, że prezentowane dane miałyby w wielu przypadkach charakter danych jednostkowych  

i nie mogłyby być pokazywane. 

 

Patrząc na międzynarodowe tendencje w statystyce inwestycji bezpośrednich można stwierdzić, że staty-

styka ta zmierza w kierunku łączenia jej ze statystyką działalności przedsiębiorstw transnarodowych. 

Przejmuje ona, w dużej mierze z inwestycji bezpośrednich koncepcję własności transgranicznej, wywodząc 

z tego dane dotyczące wpływu zmian we własności na działalność przedsiębiorstw transgranicznych.  
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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  

dotyczącym statystyki inwestycji bezpośrednich. W 2008 roku powstała najnowsza, czwarta edycja tego 

dokumentu.15 Obecnie, jedynie niektóre kraje OECD stosują w pełni tę wersję standardu.  

OECD Benchmark Definition of Foreign Investment 4th edition jest w pełni spójny z koncepcją i definicjami 

dotyczącymi inwestycji bezpośrednich zawartymi w szóstej edycji standardu Międzynarodowego Fundu-

szu Walutowego, dotyczącego bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej16. Wpisuje się 

on także w koncepcję systemu rachunków narodowych SNA 2008 i jego europejskiego wdrożenia ESA 

201017. Narodowy Bank Polski od 1996 roku publikuje dane o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich 

zgodnie ze standardami międzynarodowymi, wdrażając w kolejnych latach ich kolejne wersje. 

Publikacja OECD koncentrując się na zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, definiuje sposoby przed-

stawiania należności i zobowiązań oraz transakcji dotyczących tych inwestycji, jak również związanych  

z nimi dochodów w postaci zagregowanej, a także w podziale na kraje partnerów transakcji oraz rodzaje 

działalności gospodarczej. 

Najnowsza edycja Benchmark Definition rekomenduje też nowe prezentacje inwestycji bezpośrednich, m.in.: 

 prezentację zgodnie ze zrewidowaną zasadą kierunkowości (nowy sposób traktowania podmio-

tów mających status „inny w grupie”),  

 wyróżnienie inwestycji bezpośrednich według kraju siedziby podmiotu dominującego, 

 prezentację w podziale na aktywa/pasywa. 

W oparciu o prezentowany standard, Narodowy Bank Polski publikuje dane zgodnie z zapotrzebowaniem 

użytkowników oraz, wypełniając międzynarodowe zobowiązania, przekazuje do organizacji międzynaro-

dowych 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.  

                                                                                                                                                                                                                                
15 „OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – Fourth Edition”, 2008, OECD. 
16 „Balance of Payments and International Investment Position Manual - 6th edition”, 2007, MFW. 
17 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 i międzyna-

rodowej pozycji inwestycyjnej przez banki oraz przez pozostałych rezydentów18. Przekazywane informacje 

dotyczą własnych transakcji poszczególnych podmiotów, jedynie w przypadku firm inwestycyjnych 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”19.  

Dane o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w spółkach posiadających zdematerializowane akcje są 

zbierane na poziomie poszczególnych serii akcji (numerów ISIN20), 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 zagranicznych inwestycjach bezpo-
średnich 

Dane na potrzeby statystyki zagranicznych inwestycji bezpośrednich są dostarczane przez podmioty spra-

wozdawcze w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu sprawozdawczego, a następnie weryfiko-

wane i przetwarzane przez specjalnie do tego dedykowany wewnętrzny system elektroniczny Narodowe-

go Banku Polskiego. 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. 

                                                                                                                                                                                                                                
18 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). 
19 Sprawozdawca podaje wartość transakcji/stanów należności lub zobowiązań i identyfikator każdego papieru wartościowego, 

na podstawie którego identyfikowane są pozostałe informacje. 
20 International Securities Identification Number jest międzynarodowym kodem identyfikacyjnym, nadawanym papierom warto-

ściowym 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 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz informacje uzyskiwane od samych emiten-

tów21. 

W niniejszym raporcie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w statystyce inwestycji bezpośrednich, dane 

prezentowane są zgodnie z zasadą kierunkowości22. 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.  

Zgodnie z definicją OECD inwestycją bezpośrednią za granicą jest inwestycja dokonana przez rezydenta 

jednej gospodarki (inwestora bezpośredniego) w podmiot – rezydenta innej gospodarki (podmiot bezpo-

średniego inwestowania) w celu osiągnięcia długotrwałej korzyści z zaangażowanego kapitału. Podmiotem 

bezpośredniego inwestowania jest podmiot, w którym inwestor bezpośredni posiada uprawnienia do  

co najmniej 10% głosów udziałowców w organie stanowiącym podmiotu. 

Na dochody z tytułu inwestycji bezpośrednich składają się dochody z tytułu akcji i innych form udziałów 

kapitałowych oraz dochody z tytułu instrumentów dłużnych. Dochody od akcji i innych form udziałów 

kapitałowych to zadeklarowane w danym roku sprawozdawczym, przypadające na inwestora bezpośred-

niego dywidendy (w spółkach kapitałowych), udziały w zyskach (w spółkach osobowych), przekazane 

zyski oddziałów oraz reinwestowane zyski (zyski podmiotów bezpośredniego inwestowania pomniejszone 

o zadeklarowane dywidendy). Dochody od instrumentów dłużnych stanowi saldo należnych i naliczonych 

odsetek od, odpowiednio otrzymanych lub udzielonych kredytów, pożyczek lub innych instrumentów 

dłużnych.  

Zgodnie z zasadami określonymi przez OECD, zyski wylicza się według standardu Current Operating Per-

formance Concept (COPC), dostosowanego do obowiązujących w Polsce standardów rachunkowości. 

Informacje o odsetkach prezentowane są zgodnie z zasadą memoriałową. Dane o dywidendach prezento-

wane są według daty deklaracji dywidendy. Reinwestowane zyski wyliczane są jako zyski w trakcie okre-

su, pomniejszone o dywidendy.  

Relacja inwestycji bezpośrednich jest określana na podstawie metodyki zgodnej z Framework for Direct 

Investment Relationship (FDIR), będącej częścią składową definicji inwestycji bezpośrednich OECD. 

 

                                                                                                                                                                                                                                
21 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. 
22 Prezentacja danych o inwestycjach bezpośrednich zgodnie z zasadą kierunkowości wprowadza podział na krajowe inwesty-

cje bezpośrednie za granicą oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju. 
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A.4 Zmiany metodyczne od 2013 roku 

Najistotniejsza zmiana w prezentacji inwestycji bezpośrednich dotyczy sposobu uwzględniania transakcji, 

stanów należności i zobowiązań pomiędzy innymi podmiotami w grupie podmiotów powiązanych kapita-

łowo. 

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). Większy problem sta-

nowi 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 

zagraniczne  inwestycje bezpośrednie w Polsce. Również analogiczne do poprzedniego standardu, transak-

cje polskich inwestorów bezpośrednich w podmioty zagraniczne są pokazywane jako polskie inwestycje 

bezpośrednie za granicą. Natomiast zmianie uległ sposób prezentacji transakcji pomiędzy innymi podmio-

tami w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo (pomiędzy tzw. spółkami siostrami). Dotychczas sto-

sowany 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 związane 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 

przynależą obydwa podmioty (ultimate controlling parent – UCP23). 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 bezpośrednie w Polsce, jeśli podmiot dominujący jest nierezydentem. 

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.  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                
23 Jest to podmiot na samej górze łańcucha powiązań, który kontroluje podmiot „inny w grupie”. 
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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. Grupa podmiotów powiązanych kapitałowo nie musi 

być tożsama z grupą kapitałową zdefiniowaną w standardach rachunkowości. 

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. direct investor) jest to podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio, sam lub 

razem z innymi kontrolowanymi przez siebie podmiotami posiada co najmniej 10% głosów w organie sta-

nowiącym innego podmiotu. 

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

średnich będących rezydentami w podmioty bezpośredniego inwestowania – nierezydentów. Dotyczy to 
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sytuacji, kiedy rezydenci (inwestorzy bezpośredni) wywierają wpływ lub kontrolują nierezydentów – 

podmioty bezpośredniego inwestowania. 

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

stanowiącym inwestor bezpośredni, bezpośrednio lub pośrednio, sam lub razem z innymi kontrolowanymi 

przez siebie podmiotami, posiada co najmniej 10% głosów. Podmiotem bezpośredniego inwestowania 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 inwestycji bezpośrednich (ang. direct investment positions) jest to wartość 

inwestycji bezpośrednich 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 

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. 
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Transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia  (ang. transactions of special purpose entities) jest to 

zjawisko polegające na tym, że w danym okresie sprawozdawczym odnotowuje się napływ zagranicznych 

środków, powiększających kapitał udziałowy podmiotów specjalnego przeznaczenia, a następnie środki te 

przekazywane są przez te podmioty do zagranicznych oddziałów lub spółek zależnych poza granicami 

danego kraju. Występowanie transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia skutkuje odnotowaniem 

symetrycznych wpisów, zarówno w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w kraju, jak i w inwesty-

cjach bezpośrednich za granicą. Napływ kapitału z tytułu transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia 

nie ma istotnego wpływu na krajową produkcję i zatrudnienie. 

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. inward direct investment) są to inwestycje inwestorów bez-

pośrednich, będących nierezydentami, w podmioty bezpośredniego inwestowania – rezydentów. Dotyczy 

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 EUR 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 1. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000 - 2014  

(w mln PLN). 

Rok 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

2000 38 771,0  -1 739,0  4 018,0  41 050,0  

2001 21 672,0  -4 259,0  5 427,9  22 840,9  

2002 17 432,0  -4 991,0  4 002,0  16 443,0  

2003 17 733,0  -328,0  -1 917,5  15 487,5  

2004 27 075,0  22 620,0  -4 193,9  45 501,1  

2005 14 473,0  10 937,0  6 034,6  31 444,6  

2006 22 362,0  17 646,0  17 032,2  57 040,2  

2007 21 154,0  25 610,0  13 141,5  59 905,5  

2008 23 602,0  -2 301,0  12 096,9  33 397,9  

2009 16 462,0  15 497,0  5 134,8  37 093,8  

2010 12 574,0  22 448,0  3 560,8  38 582,8  

2011 6 108,4  21 572,0  26 416,7  54 097,1  

2012 -4 825,5  18 254,1  9 756,6  23 185,2  

2013 -23 009,2  14 732,2  16 918,2  8 641,2  

2014 6 913,1  25 272,6  5 456,4  37 642,2 

 

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

w latach 2000 - 2014 (w mln PLN). 

Rok 
Akcje i inne formy udziałów 

kapitałowych 
Instrumenty dłużne Ogółem 

2000 105 043,0 33 657,6 138 700,6 

2001 123 619,0 37 405,6 161 024,6 

2002 138 155,0 43 402,6 181 557,6 

2003 156 789,0 53 106,4 209 895,4 

2004 207 186,0 45 409,4 252 595,4 

2005 238 454,0 49 144,2 287 598,2 

2006 286 896,0 67 288,9 354 184,9 

2007 342 040,0 77 016,1 419 056,1 

2008 366 170,0 99 344,2 465 514,2 

2009 400 312,0 103 971,0 504 283,0 

2010 476 610,0 102 602,4 579 212,4 

2011 472 415,1 124 472,3 596 887,4 

2012 499 742,5 130 509,8 630 252,3 

2013 548 838,3 149 989,1 698 827,4 

2014 566 662,5 165 064,8 731 727,2 
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Tabela 3. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000 - 2014  

(w mln PLN). 

Rok Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 

2000 2 447,0 -1 738,0 2 128,1 2 837,1 

2001 4 003,0 -4 258,0 2 906,7 2 651,7 

2002 5 571,0 -4 992,0 2 364,8 2 943,8 

2003 6 309,0 -328,0 1 953,3 7 934,3 

2004 9 837,0 22 619,0 2 140,5 34 596,5 

2005 16 790,0 10 937,0 2 107,3 29 834,3 

2006 20 078,0 17 645,0 2 772,5 40 495,5 

2007 22 432,0 25 609,0 3 481,3 51 522,3 

2008 28 095,0 -2 302,0 4 267,2 30 060,2 

2009 23 356,0 15 499,0 4 425,2 43 280,2 

2010 23 829,0 22 448,0 4 687,8 50 964,8 

2011 27 275,9 21 572,0 5 256,2 54 106,1 

2012 28 290,6 18 254,1 6 258,3 52 802,9 

2013 36 268,6 14 732,2 7 234,8 58 235,6 

2014 29 406,6 25 272,6 7 936,9 62 616,2 
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Tabela 4. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku w podziale geograficznym (w mln PLN). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy 

udziałów kapitałowych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

W0 Wszystkie kraje 6 913,1 25 272,6 5 456,4 37 642,2 
  (w tym kraje)         

LU Luksemburg 5 722,7 1 833,3 8 407,7 15 963,7 
NL Niderlandy 7 724,4 5 719,1 1 041,2 14 484,7 
FR Francja 5 009,5 2 504,6 -2 573,5 4 940,6 
BE Belgia -342,0 532,0 4 567,0 4 757,1 
CY Cypr 3 708,5 -683,8 112,8 3 137,5 
DE Niemcy -3 489,3 6 140,9 -6,1 2 645,5 
ES Hiszpania 1 503,8 284,6 -69,3 1 719,0 
IE Irlandia -67,9 38,7 1 188,7 1 159,6 
IT Włochy -203,5 1 338,8 -384,7 750,6 
MT Malta -6,4 771,8 -78,6 686,8 
DK Dania 229,5 277,2 133,8 640,5 
HU Węgry 287,2 7,4 147,0 441,6 
RU Federacja Rosyjska 6,4 39,9 253,9 300,1 
CN Chiny 253,1 3,8 31,9 288,9 
NO Norwegia 24,8 71,1 171,7 267,6 
CZ Rep. Czeska 55,2 8,3 -327,3 -263,8 
EE Estonia -3,8 -1,1 -281,9 -286,8 
JP Japonia -357,9 152,4 -98,1 -303,6 
CH Chiny -1 272,4 756,7 -947,0 -1 462,7 
US Stany Zjednoczone Ameryki Płn. -15,0 532,3 -3 073,3 -2 555,9 
GB Wielka Brytania -3 943,2 1 652,9 -545,7 -2 836,0 
SE Szwecja -4 070,2 1 702,9 -1 227,2 -3 594,5 
AT Austria -4 483,9 954,0 -235,3 -3 765,3 
  (w tym strefy ekonomiczne)         

B5 Unia Europejska (27 krajów) 8 308,4 23 302,2 9 074,9 40 685,5 
I8 Strefa Euro (19 krajów) 15 678,5 19 623,7 10 825,3 46 127,5 
P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 2 954,7 25 012,7 5 175,1 33 142,6 
R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) 44,7 613,7 -2 925,8 -2 267,4 
R14 CIS 6,1 -67,4 273,6 212,3 
R4 ASEAN 36,3 15,8 -232,4 -180,3 
R5 OPEC 1,9 38,1 169,0 209,0 
R12 Centra finansowe offshore -141,1 32,3 -104,9 -213,8 
A8 Ameryka Łacińska 1,0 0,9 18,1 20,0 
R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie i Pacyfiku (ACP) 0,0 43,6 -18,5 25,1 
9A Organizacje międzynarodowe bez instytucji Unii Europejskiej 4,9 0,0 -13,4 -8,5 
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Tabela 5. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej  

(w mln PLN). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy 

udziałów kapitałowych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

FDI_T Ogółem 6 913,1 25 272,6 5 456,4 37 642,2 
 (w tym)     

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 37,1 136,7 111,3 285,0 
B Górnictwo i wydobywanie 325,7 -907,7 -1 127,7 -1 709,6 
C Przetwórstwo przemysłowe 978,9 13 376,7 -3 007,5 11 348,2 

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

10,4 111,3 1 036,0 1 157,6 

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

-40,2 -13,3 74,4 20,9 

F Budownictwo 782,7 -1 250,4 3 646,2 3 178,4 
GTU Usługi (łącznie) 3 673,3 14 807,7 4 666,8 23 147,8 

  (w tym)         

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-
wych i motocykli 

-125,3 4 021,0 -2 822,3 1 073,4 

H Transport i gospodarka magazynowa -787,0 647,0 394,4 254,4 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-
nomicznym 

-15,2 132,8 25,1 142,7 

J Informacja i komunikacja 609,5 3 053,0 3 393,1 7 055,7 
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa -1 728,4 4 172,7 -2 555,1 -110,8 
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2 107,0 502,8 3 608,9 6 218,8 
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3 566,8 1 716,9 1 564,3 6 848,0 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

-194,4 612,1 869,4 1 287,0 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 102,5 -8,5 105,3 199,4 
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Tabela 6. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2014 roku w podziale geograficznym (w mln PLN). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy udziałów 

kapitałowych 
Instrumenty dłużne Ogółem 

W0 Wszystkie kraje 566 662,5 165 064,8 731 727,2 
  (w tym)       

BE Belgia 5 733,3 13 193,9 18 927,1 
LU Luksemburg 64 066,0 22 749,7 86 815,7 
DK Dania 11 723,2 968,8 12 692,0 
DE Niemcy 101 074,5 18 181,2 119 255,7 
ES Hiszpania 35 471,0 10 668,1 46 139,1 
FR Francja 46 871,7 38 130,6 85 002,3 
IE Irlandia 2 132,9 6 069,3 8 202,2 
IT Włochy 40 366,5 -877,6 39 489,0 
NL Niderlandy 106 796,2 19 373,3 126 169,6 
PT Portugalia 7 988,8 330,6 8 319,4 
GB Wielka Brytania 22 561,5 2 472,5 25 034,0 
AT Austria 20 206,6 6 910,6 27 117,3 
FI Finlandia 4 070,3 2 459,9 6 530,2 
SE Szwecja 16 596,0 3 572,5 20 168,4 
CY Cypr 26 010,4 3 939,3 29 949,7 
CH Szwajcaria 13 633,8 3 471,2 17 105,0 
NO Norwegia 2 917,9 1 483,7 4 401,5 
RU Federacja Rosyjska 1 911,1 -364,6 1 546,5 
US Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 20 934,0 5 670,1 26 604,2 
JP Japonia 2 257,3 1 452,4 3 709,8 
KR Republika Korei (Korea Południowa) 3 768,6 -569,0 3 199,5 
  Strefy ekonomiczne       

B5 Unia Europejska (27 krajów) 518 695,0 150 933,4 669 628,4 
I8 Strefa Euro (17 krajów) 463 872,7 143 284,1 607 156,8 
P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 533 249,1 159 188,3 692 437,4 
R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) 21 771,2 5 878,8 27 649,9 
R14 CIS 1 054,7 -131,9 922,7 
R4 ASEAN 219,4 6,5 225,9 
R5 OPEC 46,3 318,8 365,1 
R12 Centra finansowe offshore 727,7 1 536,5 2 264,2 
R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie i Pacyfiku (ACP) 665,0 50,5 715,5 
9A Organizacje międzynarodowe bez instytucji Unii Europejskiej 90,8 0,0 90,8 
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Tabela 7. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2014 roku w podziale na rodzaje działalności gospodar-

czej (w mln PLN). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy udziałów 

kapitałowych 
Instrumenty dłużne Ogółem 

FDI_T Ogółem 566 662,5 165 064,8 731 727,2 
  w tym:       
A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 2 523,9 867,0 3 391,0 
B Górnictwo i wydobywanie 820,8 1 389,7 2 210,5 
C Przetwórstwo przemysłowe 197 270,5 17 845,3 215 115,7 

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

13 564,8 9 703,2 23 268,0 

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

1 024,1 704,1 1 728,3 

F Budownictwo 10 422,9 23 500,5 33 923,4 
GTU Usługi (łącznie) 316 812,9 111 054,9 427 867,8 

  w tym:       

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-
wych i motocykli 

73 224,7 25 245,6 98 470,3 

H Transport i gospodarka magazynowa 7 821,2 3 504,7 11 325,9 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-
nomicznym 

1 599,0 799,6 2 398,6 

J Informacja i komunikacja 24 090,9 14 520,5 38 611,4 
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 159 474,3 9 530,1 169 004,4 
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 15 839,4 33 653,8 49 493,2 
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 25 459,7 20 157,4 45 617,1 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

7 730,2 1 107,1 8 837,3 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 918,7 1 785,7 2 704,4 
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Tabela 8. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku w podziale geograficznym (w mln PLN). 

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 

W0 Wszystkie kraje 29 406,6 25 272,6 7 936,9 62 616,2 

  w tym:         

NL Niderlandy 7 953,2 5 719,1 935,1 14 607,4 

DE Niemcy 6 213,3 6 140,9 541,3 12 895,4 

FR Francja 2 263,0 2 504,6 1 894,2 6 661,8 

LU Luksemburg 1 930,0 1 833,3 1 148,9 4 912,2 

GB Wielka Brytania 1 434,5 1 652,9 156,9 3 244,3 

IT Włochy 1 868,5 1 338,8 4,8 3 212,1 

SE Szwecja 662,1 1 702,9 250,3 2 615,3 

ES Hiszpania 1 289,7 284,6 673,1 2 247,4 

AT Austria 902,3 954,0 257,8 2 114,1 

US Stany Zjednoczone Ameryki Płn. 907,3 532,3 550,0 1 989,6 

CH Szwajcaria 697,0 756,7 186,1 1 639,8 

BE Belgia 285,9 532,0 402,0 1 219,9 

MT Malta 5,2 771,8 0,1 777,1 

IE Irlandia 513,6 38,7 128,5 680,8 

ZA Republika Płd. Afryki 613,0 48,2 0,0 661,2 

DK Dania 300,0 277,2 19,8 597,0 

FI Finlandia 247,2 157,0 158,7 563,0 

PT Portugalia 180,2 278,1 37,3 495,7 

  2. Strefy ekonomiczne (Europa)         

B5 Unia Europejska (27 krajów) 26 758,9 23 302,2 7 032,4 57 093,6 

I8 Strefa Euro (19 krajów) 24 328,7 19 623,7 6 562,3 50 514,8 

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 28 119,9 25 012,7 7 627,2 60 759,8 

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) 909,6 613,7 557,4 2 080,8 

R14 CIS 2,5 -67,4 23,1 -41,8 

R4 ASEAN 0,0 15,8 -2,5 13,3 

R5 OPEC 4,2 38,1 3,5 45,9 

R12 Centra finansowe offshore 2,5 32,3 21,0 55,7 

R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie i Pacyfiku (ACP) 617,5 43,6 2,0 663,2 

9A Organizacje międzynarodowe bez instytucji Unii Europejskiej 0,0 0,0 0,2 0,2 
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Tabela 9. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2014 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej (w mln 

PLN). 

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 
FDI_T Ogółem 29 406,6 25 272,6 7 936,9 62 616,2 

  w tym:         
A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 65,1 136,7 31,1 232,9 
B Górnictwo i wydobywanie 22,5 -907,7 148,2 -737,0 
C Przetwórstwo przemysłowe 10 943,5 13 376,7 1 334,1 25 654,3 

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

1 109,4 111,3 447,2 1 667,8 

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

65,5 -13,3 38,4 90,6 

F Budownictwo 753,6 -1 250,4 1 286,8 790,0 
GTU Usługi (łącznie) 15 458,9 14 807,7 4 649,9 34 916,4 

  w tym:         

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-
wych i motocykli 

5 270,0 4 021,0 803,3 10 094,4 

H Transport i gospodarka magazynowa 1 174,7 647,0 90,4 1 912,1 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-
nomicznym 

25,0 132,8 24,1 181,8 

J Informacja i komunikacja 1 143,5 3 053,0 525,7 4 722,2 
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6 443,9 4 172,7 378,7 10 995,3 
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 365,5 502,8 1 691,5 2 559,9 
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 734,2 1 716,9 967,3 3 418,4 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

179,9 612,1 45,6 837,6 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2,0 -8,5 73,6 67,2 



B Aneks statystyczny 

 

 

 
 59    Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2014 r. 

Tabela 10. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000 - 2014 (w mln 

PLN). 

Rok 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

2000 488,0 -52,0 -362,0 74,0 

2001 -196,0 37,0 -704,1 -863,1 

2002 1 115,0 -297,0 -263,0 555,0 

2003 404,0 -44,0 -1 528,5 -1 168,5 

2004 1 919,0 83,0 -298,9 1 703,1 

2005 8 973,0 182,0 105,6 9 260,6 

2006 23 506,0 1 806,0 -1 537,8 23 774,2 

2007 10 995,0 -229,0 -1 115,5 9 650,5 

2008 6 664,0 576,0 1 042,9 8 282,9 

2009 15 816,0 -4 304,0 -106,2 11 405,8 

2010 2 503,0 921,0 15 109,8 18 533,8 

2011 9 775,8 636,2 464,8 10 876,8 

2012 -12 523,1 4 215,0 -341,6 -8 649,7 

2013 1 201,5 -671,8 -4 784,2 -4 254,5 

2014 12 937,5 1 535,8 -9 440,7 5 032,6 

 

Tabela 11. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec roku  

w latach 2000 - 2014 (w mln PLN). 

Rok 
Akcje i inne formy udziałów 

kapitałowych 
Instrumenty dłużne Ogółem 

2000 3 605,0 -2 495,4 1 109,6 

2001 3 982,0 -2 768,4 1 213,6 

2002 4 852,0 -3 195,4 1 656,6 

2003 6 060,0 -4 629,6 1 430,4 

2004 7 002,0 -3 817,6 3 184,4 

2005 15 324,0 -3 530,8 11 793,2 

2006 34 442,0 -4 457,1 29 984,9 

2007 40 740,0 -4 199,9 36 540,1 

2008 54 319,0 -4 085,8 50 233,2 

2009 63 899,0 -3 964,0 59 935,0 

2010 66 707,0 5 064,4 71 771,4 

2011 91 070,4 8 629,3 99 699,7 

2012 86 918,5 8 855,3 95 773,8 

2013 93 324,7 -984,4 92 340,3 

2014 101 293,6 -6 055,7 95 237,9 
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Tabela 12. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000 - 2014 (w mln 

PLN). 

Rok Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 

2000 76,0 -52,0 -157,9 -133,9 

2001 74,0 37,0 -228,3 -117,3 

2002 70,0 -297,0 -187,2 -414,2 

2003 57,0 -44,0 -165,7 -152,7 

2004 131,0 83,0 -183,5 30,5 

2005 139,0 180,0 -182,7 136,3 

2006 188,0 1 804,0 -233,5 1 758,5 

2007 404,0 -228,0 -290,7 -114,7 

2008 1 426,0 576,0 -339,8 1 662,2 

2009 1 056,0 -4 305,0 -313,8 -3 562,8 

2010 1 074,0 921,0 -402,2 1 592,8 

2011 1 069,5 636,2 -191,2 1 514,4 

2012 1 560,4 4 215,0 -359,2 5 416,3 

2013 1 908,7 -671,8 43,3 1 280,2 

2014 3 161,9 1 535,8 -23,7 4 674,0 
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Tabela 13. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2014 roku w podziale geograficznym (w mln PLN). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

W0 Wszystkie kraje 12 937,5 1 535,8 -9 440,7 5 032,6 

  w tym:         

CY Cypr 6 894,0 2 606,3 75,8 9 576,1 

FR Francja -576,3 0,8 2 487,3 1 911,8 

MT Malta 622,8 -46,9 233,6 809,5 
NO Norwegia 302,9 -61,5 340,4 581,9 

LT Litwa 2 049,9 -428,9 -1 055,7 565,3 
CA Kanada -8,2 3,2 467,1 462,1 

GB Wielka Brytania 548,6 -27,5 -117,9 403,1 

ES Hiszpania 3,8 6,8 303,3 313,9 

DE Niemcy 30,9 18,0 181,2 230,1 

NL Niderlandy 692,1 -178,3 -283,9 229,9 
RU Federacja Rosyjska 428,0 -34,6 -712,3 -318,9 

LU Luksemburg 1 704,1 -767,4 -2 928,9 -1 992,2 

SE Szwecja 131,4 -11,6 -9 323,2 -9 203,4 

  Strefy ekonomiczne         

B5 Unia Europejska (27 krajów) 11 730,0 1 804,2 -9 801,5 3 732,7 
I8 Strefa Euro (19 krajów) 9 652,5 2 262,1 -219,6 11 695,0 

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 300,0 136,3 357,5 793,8 
P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 2 341,1 -193,4 -8 353,1 -6 205,4 

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) 9,4 10,5 489,2 509,1 

R14 CIS 660,3 -308,4 -517,4 -165,5 
R4 ASEAN 7,1 -6,8 7,7 8,0 

R5 OPEC -4,6 61,4 102,4 159,2 
R12 Centra finansowe offshore -4,9 -164,3 -29,4 -198,6 

R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie i Pacyfiku (ACP) 5,2 -179,8 -35,8 -210,4 

9A Organizacje międzynarodowe bez instytucji Unii Europejskiej 0,0 0,0 0,2 0,2 
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Tabela 14. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2014 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej (w mln PLN). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 
Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem 

FDI_T Ogółem 12 937,5 1 535,8 -9 440,7 5 032,6 
  w tym:         
A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo -3,7 -3,1 -18,5 -25,4 
B Górnictwo i wydobywanie 317,9 -569,6 1 589,7 1 338,0 
C Przetwórstwo przemysłowe 461,0 -147,3 -2 904,7 -2 591,0 

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

-21,0 -16,0 -3 127,1 -3 164,1 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz dzia-
łalność związana z rekultywacją 

21,1 8,5 -4,8 24,8 

F Budownictwo 13,1 66,5 -110,9 -31,3 
GTU Usługi (łącznie) 5 828,1 2 127,0 -3 093,0 4 862,1 

  w tym:         

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i 
motocykli 

-291,3 -58,9 -161,3 -511,5 

H Transport i gospodarka magazynowa -1,5 -178,4 121,7 -58,2 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznym 

61,5 -30,0 -14,7 16,8 

J Informacja i komunikacja -5 198,2 30,5 438,4 -4 729,2 
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11 021,6 664,5 -1 872,5 9 813,6 
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -102,6 -345,6 -481,0 -929,1 
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 010,5 2 382,9 -1 353,0 2 040,4 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspie-
rająca 

-946,3 -419,6 217,9 -1 148,0 
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Tabela 15. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2014 roku w podziale geograficznym (w mln PLN). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy udziałów 

kapitałowych 
Instrumenty dłużne Ogółem 

W0 Wszystkie kraje 101 293,6 -6 055,7 95 237,9 
  w tym:       

LU Luksemburg 25 759,5 -99,3 25 660,2 
DE Niemcy 2 629,8 1 350,3 3 980,1 
ES Hiszpania 678,3 -1 905,6 -1 227,2 
FR Francja 150,0 -1 169,3 -1 019,3 
NL Niderlandy 6 757,3 3 017,1 9 774,3 
GB Wielka Brytania 3 253,3 187,5 3 440,8 
SE Szwecja 638,4 -20 992,7 -20 354,2 
CY Cypr 30 298,7 -100,8 30 197,8 
CZ Republika Czeska 3 798,6 2 288,4 6 087,0 
HU Węgry 1 222,2 189,6 1 411,9 
MT Malta 1 354,0 166,8 1 520,8 
RO Rumunia 696,0 1 337,4 2 033,4 
SK Słowacja 1 311,8 -401,2 910,6 
LT Litwa 2 190,8 1 175,5 3 366,3 
CH Szwajcaria 11 061,5 359,4 11 420,8 
NO Norwegia 232,7 3 539,5 3 772,2 
RU Federacja Rosyjska 1 522,9 1 006,7 2 529,6 
UA Ukraina 565,2 -365,9 199,3 
IL Izrael 528,9 -19,5 509,4 
AE Zjednoczone Emiraty Arabskie 402,5 20,4 422,9 
IN India 570,9 334,9 905,9 
MY Malezja 298,6 -7,7 290,9 
SG Singapur 67,2 271,3 338,5 

  Strefy ekonomiczne       
B5 Unia Europejska (27 krajów) 82 577,4 -14 571,2 68 006,2 
I8 Strefa Euro (17 krajów) 70 543,8 889,8 71 433,5 
P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 60 998,3 -11 509,9 49 488,4 
R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) 1 637,6 1 110,4 2 747,9 
R14 CIS 2 719,0 1 250,4 3 969,3 
R4 ASEAN 475,9 293,3 769,1 
R5 OPEC 398,4 24,1 422,5 
R12 Centra finansowe offshore 703,6 318,2 1 021,8 
R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie i Pacyfiku (ACP) 583,4 142,8 726,2 
9A Organizacje międzynarodowe bez instytucji Unii Europejskiej 0,0 1,5 1,5 
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Tabela 16. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2014 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej 

(w mln PLN). 

Kod DSD Opis 
Akcje i inne formy udziałów 

kapitałowych 
Instrumenty dłużne Ogółem 

FDI_T Ogółem 101 293,6 -6 055,7 95 237,9 
  w tym:       
A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 19,5 21,0 40,5 
B Górnictwo i wydobywanie 1 011,6 3 831,8 4 843,3 
C Przetwórstwo przemysłowe 8 976,2 4 466,1 13 442,3 

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

73,6 -5 223,6 -5 150,1 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz dzia-
łalność związana z rekultywacją 

23,0 -9,7 13,3 

F Budownictwo 444,2 -1 427,0 -982,8 
GTU Usługi (łącznie) 82 738,9 -7 711,2 75 027,7 

  w tym:       

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i 
motocykli 

3 855,0 2 379,8 6 234,8 

H Transport i gospodarka magazynowa 1 227,3 -75,6 1 151,7 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznym 

304,9 -522,4 -217,6 

J Informacja i komunikacja -3 105,9 -7 352,8 -10 458,7 
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 52 222,6 -4 243,5 47 979,1 
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -1 392,0 2 502,9 1 110,9 
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 14 398,0 -703,0 13 695,0 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspie-
rająca 

13 309,2 76,1 13 385,2 
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Tabela 17. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2014 roku w podziale geograficznym (w mln PLN). 

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 
W0 Wszystkie kraje 3 161,9 1 535,8 -23,7 4 674,0 

  w tym:         
CY Cypr 672,2 2 606,3 24,9 3 303,5 
DE Niemcy 256,3 18,0 30,2 304,6 
CZ Republika Czeska 41,4 198,3 51,8 291,5 
CH Szwajcaria 65,0 197,8 3,8 266,7 
LU Luksemburg 941,5 -767,4 -2,4 171,7 
NO Norwegia 0,4 -61,5 145,8 84,7 
AE Zjednoczone Emiraty Arabskie 4,2 66,6 0,0 70,8 
BY Białoruś 38,9 14,8 2,9 56,6 
US Stany Zjednoczone Ameryki Płn. 9,1 7,3 38,3 54,7 
IN Indie 0,0 40,4 13,8 54,3 
HU Węgry 67,8 -112,5 -15,7 -60,4 
NL Niderlandy 2,3 -178,3 85,8 -90,2 
ES Hiszpania 3,8 6,8 -141,4 -130,7 
UA Ukraina 2,5 -300,9 16,4 -282,0 
LT Litwa 125,0 -428,9 18,1 -285,8 
SE Szwecja 27,7 -11,6 -330,7 -314,6 
  Strefy ekonomiczne         

B5 Unia Europejska (27 krajów) 2 946,4 1 804,2 -334,2 4 416,4 
I8 Strefa Euro (19 krajów) 2 619,6 2 262,1 -106,2 4 775,6 
P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 2 225,9 -193,4 -218,7 1 813,8 
R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) 9,1 10,5 40,3 59,9 
R14 CIS 95,8 -308,4 55,0 -157,6 
R4 ASEAN 0,0 -6,8 5,8 -1,0 
R5 OPEC 4,2 61,4 0,0 65,6 
R12 Centra finansowe offshore 0,0 -164,3 1,1 -163,2 
R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie i Pacyfiku (ACP) 0,0 -179,8 0,3 -179,4 
R15 MERCOSUR 0,0 -3,3 3,5 0,2 
9A Organizacje międzynarodowe bez instytucji Unii Europejskiej 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabela 18. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2014 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej (w mln PLN). 

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane zyski Odsetki Ogółem 
FDI_T Ogółem 3 161,9 1 535,8 -23,7 4 674,0 

  w tym:         
A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 0,0 -3,1 0,8 -2,3 
B Górnictwo i wydobywanie 27,7 -569,6 102,2 -439,7 
C Przetwórstwo przemysłowe 153,4 -147,3 64,8 70,9 

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

5,5 -16,0 -144,4 -154,8 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz dzia-
łalność związana z rekultywacją 

0,0 8,5 -0,6 7,8 

F Budownictwo 33,3 66,5 -55,8 44,0 
GTU Usługi (łącznie) 2 942,0 2 127,0 -4,8 5 064,2 

  w tym:         

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i 
motocykli 

284,4 -58,9 84,7 310,2 

H Transport i gospodarka magazynowa 21,2 -178,4 0,8 -156,5 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznym 

0,0 -30,0 -34,1 -64,1 

J Informacja i komunikacja 103,9 30,5 -73,2 61,3 
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 653,3 664,5 -78,9 2 238,9 
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -6,4 -345,6 41,6 -310,4 
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 240,4 2 382,9 33,1 2 656,4 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspie-
rająca 

577,8 -419,6 -5,3 152,9 
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Tabela 19. Transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia w zagranicznych inwestycji bezpośrednich 

w Polsce w latach 2000 - 2014 (w mln PLN). 

Rok Ogółem 
z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 41 050,0 41 050,0 0,0 

2001 22 840,9 22 840,9 0,0 

2002 16 443,0 16 443,0 0,0 

2003 15 487,5 15 487,5 0,0 

2004 45 501,1 44 404,7 1 096,5 

2005 31 444,6 26 541,3 4 903,2 

2006 57 040,2 45 236,3 11 803,9 

2007 59 905,5 54 905,7 4 999,9 

2008 33 397,9 29 592,8 3 805,1 

2009 37 093,8 31 324,1 5 769,7 

2010 38 582,8 38 584,6 -1,8 

2011 54 097,1 47 183,8 6 913,3 

2012 23 185,2 40 457,7 -17 272,5 

2013 8 641,2 11 458,7 -2 817,5 

2014 37 642,2 39 529,7 -1 887,5 

 

Tabela 20. Stan zobowiązań podmiotów specjalnego przeznaczenia w zagranicznych inwestycjach bez-

pośrednich w Polsce w latach 2000 - 2014 (w mln PLN). 

Rok Ogółem 
z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 138 700,6 138 700,6 0,0 

2001 161 024,6 161 024,6 0,0 

2002 181 557,6 181 557,6 0,0 

2003 209 895,4 209 895,4 0,0 

2004 252 595,4 251 499,0 1 096,5 

2005 287 598,2 281 598,5 5 999,7 

2006 354 184,9 337 012,1 17 172,8 

2007 419 056,1 400 241,1 18 815,0 

2008 465 514,2 439 582,4 25 931,8 

2009 504 283,0 477 137,5 27 145,6 

2010 579 212,4 556 071,7 23 140,8 

2011 596 887,4 561 904,0 34 983,4 

2012 630 252,3 616 675,7 13 576,6 

2013 698 827,4 690 250,5 8 576,9 

2014 731 727,2 721 014,5 10 712,8 
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Tabela 21. Dochody podmiotów specjalnego przeznaczenia w zagranicznych inwestycjach bezpośred-

nich w Polsce w latach 2000 - 2014 (w mln PLN). 

Rok Ogółem 
z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 2 837,1 2 837,1 0,0 

2001 2 651,7 2 651,7 0,0 

2002 2 943,8 2 943,8 0,0 

2003 7 934,3 7 934,3 0,0 

2004 34 596,5 34 596,5 0,0 

2005 29 834,3 29 834,3 0,0 

2006 40 495,5 40 495,5 0,0 

2007 51 522,3 51 522,3 0,0 

2008 30 060,2 30 060,2 0,0 

2009 43 280,2 43 280,2 0,0 

2010 50 964,8 50 964,8 0,0 

2011 54 106,1 51 775,2 2 330,9 

2012 52 802,9 52 030,5 772,4 

2013 58 235,6 58 234,7 0,9 

2014 62 616,2 62 036,9 579,3 

 

Tabela 22. Transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia w polskich inwestycjach bezpośrednich za 

granicą w latach 2000 - 2014 (w mln PLN). 

Rok Ogółem 
z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 74,0 74,0 0,0 

2001 -863,1 -863,1 0,0 

2002 555,0 555,0 0,0 

2003 -1 168,5 -1 168,5 0,0 

2004 1 703,1 606,7 1 096,5 

2005 9 260,6 4 357,3 4 903,2 

2006 23 774,2 11 970,3 11 803,9 

2007 9 650,5 4 650,7 4 999,9 

2008 8 282,9 4 477,8 3 805,1 

2009 11 405,8 5 636,1 5 769,7 

2010 18 533,8 18 535,6 -1,8 

2011 10 876,8 3 041,2 7 835,6 

2012 -8 649,7 9 447,2 -18 096,9 

2013 -4 254,5 -1 426,1 -2 828,4 

2014 5 032,6 6 228,2 -1 195,6 
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Tabela 23. Stan należności podmiotów specjalnego przeznaczenia w polskich inwestycjach bezpośred-

nich za granicą w latach 2000 - 2014 (w mln PLN). 

Rok Ogółem 
z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 1 109,6 1 109,6 0,0 

2001 1 213,6 1 213,6 0,0 

2002 1 656,6 1 656,6 0,0 

2003 1 430,4 1 430,4 0,0 

2004 3 184,4 2 088,0 1 096,5 

2005 11 793,2 5 793,5 5 999,7 

2006 29 984,9 12 812,1 17 172,8 

2007 36 540,1 17 725,1 18 815,0 

2008 50 233,2 24 301,4 25 931,8 

2009 59 935,0 32 789,5 27 145,6 

2010 71 771,4 48 630,7 23 140,8 

2011 99 699,7 64 683,2 35 016,5 

2012 95 773,8 80 906,1 14 867,7 

2013 92 340,3 83 507,7 8 832,6 

2014 95 237,9 87 462,1 7 775,8 

 

Tabela 24. Dochody podmiotów specjalnego przeznaczenia w polskich inwestycjach bezpośrednich za 

granicą w latach 2000 - 2014 (w mln PLN). 

Rok Ogółem 
z wyłączeniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia 

podmioty specjalnego 
przeznaczenia 

2000 -133,9 -133,9 0,0 

2001 -117,3 -117,3 0,0 

2002 -414,2 -414,2 0,0 

2003 -152,7 -152,7 0,0 

2004 30,5 30,5 0,0 

2005 136,3 136,3 0,0 

2006 1 758,5 1 758,5 0,0 

2007 -114,7 -114,7 0,0 

2008 1 662,2 1 662,2 0,0 

2009 -3 562,8 -3 562,8 0,0 

2010 1 592,8 1 592,8 0,0 

2011 1 514,4 -773,9 2 288,3 

2012 5 416,3 4 330,2 1 086,1 

2013 1 280,2 1 284,4 -4,2 

2014 4 674,0 5 821,9 -1 147,8 
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Tabela 25. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2014 roku w podziale geograficznym wg kraju siedzi-

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

Kraj 
wg kraju siedziby podmiotu 

dominującego 
% 

ogółem 
wg kraju inwestora 

% 
ogółem 

Niemcy 126 643,2 17,3 119 255,7 16,3 

Francja 80 459,6 11,0 85 002,3 11,6 

Stany Zjednoczone Ameryki Płn. 75 095,0 10,3 26 604,2 3,6 

Niderlandy 57 888,0 7,9 126 169,6 17,2 

Wielka Brytania 42 198,2 5,8 25 034,0 3,4 

Włochy 41 571,4 5,7 39 489,0 5,4 

Luksemburg 38 387,5 5,2 86 815,7 11,9 

Hiszpania 38 047,2 5,2 46 139,1 6,3 

Polska 28 139,6 3,8 - - 

Austria 21 905,5 3,0 27 117,3 3,7 

Szwajcaria 14 295,6 2,0 17 105,0 2,3 

Japonia 13 839,2 1,9 3 709,8 0,5 

Portugalia 12 498,4 1,7 8 319,4 1,1 

Szwecja 12 416,9 1,7 20 168,4 2,8 

Dania 11 700,7 1,6 12 692,0 1,7 

Kanada 8 203,6 1,1 1 007,6 0,1 

Republika Płd. Afryki 5 436,2 0,7 631,4 0,1 

Kraj nieznany 38 733,2 5,3 - - 

Pozostałe kraje 64 268,3 8,8 86 466,7 11,8 

Ogółem 731 727,2 100,0 731 727,2 100,0 
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Tabela 26. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce z wyszczególnieniem fuzji i przejęć w latach 2011-2014 (w mln PLN). 

Rok Ogółem Nowe inwestycje Fuzje i przejęcia Kapitał w tranzycie 

2011 54 097,1 46 161,4 1 022,4 6 913,3 

2012 23 185,2 47 241,2 -6 783,5 -17 272,5 

2013 8 641,2 30 538,5 -19 079,8 -2 817,5 

2014 37 642,2 37 611,9 1 917,8 -1 887,5 

 

Tabela 27. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą z wyszczególnieniem fuzji i przejęć w latach 2011-2014 (w mln PLN). 

Rok Ogółem Nowe inwestycje Fuzje i przejęcia Kapitał w tranzycie 

2011 10 876,8 1 972,7 1 068,6 7 835,6 

2012 -8 649,7 5 870,6 3 576,6 -18 096,9 

2013 -4 254,5 -3 153,3 1 727,2 -2 828,4 

2014 5 032,6 -3 943,0 10 171,17 -1195,6 

 

  



B Aneks statystyczny 

 

  72    Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2014 r. 

 

Tabela 28. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2014 roku w podziale na województwa (w mln PLN). 

Wojewódz-
two 

Ogółem 
C - Prze-
twórstwo 

przemysłowe 

K - Pośred-
nictwo fi-
nansowe 

G - Handel 
Pozostałe 

sekcje 
Niemcy Niderlandy Francja Luksemburg 

Pozostałe 
kraje 

Dolnośląskie 40 291,3 26 079,2 4 396,8 4 454,3 5 361,1 13 946,3 5 652,3 3 332,7 3 375,6 13 984,4 

Kujawsko-
Pomorskie 

8 489,3 6 407,7 0,0 1 361,1 731,0 2 262,6 3 238,4 85,3 194,5 2 708,4 

Lubelskie 3 763,7 2 239,2 0,0 504,8 1 019,7 639,8 438,0 241,6 434,7 2 009,6 

Lubuskie 7 312,6 6 585,2 21,7 68,3 637,4 1 666,7 118,3 491,3 116,4 4 920,0 

Łódzkie 17 482,2 12 500,7 477,6 2 456,2 2 047,7 3 753,0 5 246,7 660,0 1 629,0 6 193,6 

Małopolskie 31 771,2 18 917,9 156,5 7 748,3 4 948,5 2 692,4 3 276,3 4 829,8 12 710,1 8 262,6 

Mazowieckie 410 878,9 33 897,5 143 678,3 57 760,0 175 543,1 56 656,2 57 637,3 58 950,1 40 656,6 196 978,7 

Opolskie 5 703,6 4 663,2 35,1 559,5 445,7 1 819,0 1 439,8 20,6 237,2 2 187,0 

Podkarpackie 16 127,5 11 910,2 0,0 380,0 3 837,3 4 006,0 2 681,5 1 752,6 1 194,6 6 492,8 

Podlaskie 2 984,2 2 762,3 6,7 123,6 91,7 1 097,0 226,2 177,5 44,2 1 439,4 

Pomorskie 34 139,1 7 444,2 11 681,3 4 179,6 10 833,9 4 270,6 6 755,5 474,7 6 723,3 15 915,0 

Śląskie 69 673,1 43 644,8 12 294,4 3 955,4 9 778,4 9 892,6 25 509,3 3 887,0 12 314,9 18 069,2 

Świętokrzy-
skie 

8 202,5 4 472,8 42,8 298,6 3 388,3 387,7 1 571,9 2 223,5 72,6 3 946,8 

Warmińsko-
Mazurskie 

4 673,7 4 198,0 0,0 77,0 398,6 297,2 0,0 4 214,0 72,5 94,0 

Wielkopolskie 56 434,0 28 548,0 1 994,2 15 306,6 10 585,3 15 432,5 12 341,1 3 177,8 7 793,6 17 689,1 

Zachodnio-
pomorskie 

13 800,4 8 211,7 12,6 2 610,6 2 965,5 2 368,1 1 479,5 125,2 591,4 9 236,1 

Ogółem 731 727,2 222 482,6 174 787,3 101 844,0 232 613,3 121 187,7 127 626,7 84 643,8 88 161,0 310 108,1 
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