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Wstęp

Roczny raport o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycjach 
bezpośrednich za granicą został przygotowany na podstawie danych sprawozdawczych zbie-
ranych przez NBP na potrzeby analizy wieloaspektowych powiązań gospodarczych Polski 
z zagranicą, zwłaszcza na potrzeby bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwesty-
cyjnej. W opracowaniu wykorzystano dane dostępne na 30 sierpnia 2017 roku.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie są istotną częścią transgranicznych przepływów kapi-
tałowych i ważną częścią rachunku finansowego w bilansie płatniczym kraju. Jednocześnie 
są ważnym czynnikiem globalizacji gospodarki światowej. 

Raport dostarcza informacji o inwestycjach bezpośrednich w różnych przekrojach, co jest 
odpowiedzią na duże zainteresowanie zagadnieniem inwestycji bezpośrednich. Zawarte 
w nim dane statystyczne są prezentowane zgodnie z obowiązującym standardem międzynaro-
dowym. Według tego standardu podstawowym kryterium podziału inwestycji bezpośrednich 
jest umiejscowienie centrum kontroli tych inwestycji − w kraju lub za granicą. W konsekwen-
cji z punktu widzenia danej gospodarki inwestycje bezpośrednie dzielą się na inwestycje 
kontrolowane przez nierezydentów oraz kontrolowane przez rezydentów. Mówimy zatem 
o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycjach bezpośrednich 
za granicą. Ten sposób prezentacji danych o inwestycjach bezpośrednich jest inny, niż przy-
jęto w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, w których inwestycje 
bezpośrednie są przedstawiane w podziale na aktywa i pasywa. 

Przedstawione w raporcie roczne dane o inwestycjach bezpośrednich nie uwzględniają 
transakcji, stanów i dochodów podmiotów specjalnego przeznaczenia zarejestrowanych 
w Polsce. Pomimo formalnej zgodności z obowiązującą definicją inwestycji bezpośrednich 
prowadzone w związku z nimi operacje nie odpowiadają tradycyjnemu rozumieniu tych 
inwestycji. Sposób prezentacji danych przyjęty w raporcie jest zgodny z zaleceniami insty-
tucji zajmujących się gromadzeniem i analizą danych na temat inwestycji bezpośrednich 
na poziomie międzynarodowym.

Niektóre informacje w raporcie przedstawiono w bardziej szczegółowych podziałach, wykra-
czających poza standardowy zakres danych.

Wyjaśnienia dotyczące metody prezentacji danych o inwestycjach bezpośrednich zawiera 
Nota metodyczna, stanowiąca integralną część raportu. Pojęcia używane w raporcie zostały 
wyjaśnione w Słowniku pojęć, będącym częścią Noty metodycznej.
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Synteza

W 2016 roku napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
wyniósł 54,9 mld zł. Był on tylko o 2,6 mld zł niższy niż w rekordowym 2015 roku i o 9,9 mld zł 
wyższy niż rok wcześniej. Znaczny napływ kapitału w ostatnich latach wynikał przede wszyst-
kim z wysokich zysków osiąganych przez podmioty bezpośredniego inwestowania oraz z rein-
westycji tych zysków.

Polscy inwestorzy bezpośredni dokonali w 2016 roku transakcji o rekordowej wartości 
31,8 mld zł − o 13,0 mld zł, tj. o 69% więcej niż w poprzednim roku. Blisko połowę tej kwoty 
stanowiły jednak transakcje związane z reorganizacją funduszy inwestycyjnych, powodujące 
zmniejszenie inwestycji portfelowych i odpowiedni wzrost inwestycji bezpośrednich.

W tym samym czasie inwestycje bezpośrednie na świecie spadły o 2%, choć w dalszym ciągu 
utrzymywały się na wysokim poziomie.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce

W 2016 roku napływ netto inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł 54,9 mld zł. Po raz 
kolejny dominowały w nich reinwestycje zysków, o wartości 34,2 mld zł. Napływ kapitału 
w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych wyniósł 8,4 mld zł, a napływ kapitału 
netto w postaci instrumentów dłużnych zamknął się kwotą 12,3 mld zł.

Wzrost napływu inwestycji bezpośrednich do nowych krajów Unii Europejskiej (UE)1 przy 
jednoczesnym spadku napływu inwestycji bezpośrednich do Polski spowodował, że udział 
Polski w napływie inwestycji bezpośrednich do tych krajów spadł z 52% w 2015 roku do 17% 
w 2016 roku.

W strukturze geograficznej napływu inwestycji bezpośrednich w 2016 roku dominowały 
reinwestowane zyski, które pochodziły z krajów największych inwestorów bezpośrednich: 
Niderlandów (20,2 mld zł – napływ ogółem), Niemiec (13,7 mld zł) i Luksemburga (8,7 mld zł). 
Z drugiej strony istotne okazały się transakcje jednostkowe, które znalazły odbicie w zwięk-
szonym napływie inwestycji bezpośrednich z Niderlandów oraz ich odpływie z Irlandii 
(-2,3 mld zł) i Włoch (-1,7 mld zł). 

W 2016 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiały przede wszystkim do podmiotów 
zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (15,9 mld zł) oraz działalnością profesjonalną, 
naukową i techniczną (10,4 mld zł). W przypadku podmiotów zaangażowanych w wytwarza-
nie i zaopatrywanie w energię elektryczną odnotowano odpływ kapitału, związany z pono-

1 Do nowych krajów UE zaliczono tutaj kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tj.: Bułgarię, Chorwację, Litwę, 
Łotwę, Polskę, Republikę Czeską, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ze względu na terminy publikacji 
rocznych danych o inwestycjach bezpośrednich zgodnych z zasadą kierunkowości do oszacowania napływu 
inwestycji bezpośrednich do nowych krajów UE wykorzystano dane o napływie inwestycji bezpośrednich 
netto, czyli pasywa inwestycji bezpośrednich pomniejszone o aktywa. Do obliczeń posłużyły dane groma-
dzone na potrzeby bilansu płatniczego.
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szonymi przez nie stratami (ujemne reinwestycje zysków) oraz spłatą zadłużenia względem 
inwestorów bezpośrednich (łącznie -1,9 mld zł). 

Bliższa analiza struktury napływu inwestycji bezpośrednich do Polski w ostatnich latach 
wskazuje na zmianę obszarów i form inwestowania. W usługach zwiększył się udział inwestycji 
w postaci akcji i innych form udziałów kapitałowych, kosztem pozostałych form inwestowania. 
W przemyśle przetwórczym, po napływie kapitału udziałowego w poprzednich latach, obecnie 
przeważają reinwestycje zysków. Jednocześnie obserwuje się odpływ kapitału w postaci akcji 
i innych form udziałów kapitałowych. 

W inwestycjach bezpośrednich napływających do Polski w 2016 roku po raz kolejny odno-
towano ujemne saldo transakcji typu fuzje i przejęcia. Wiązało się to z tendencją do wyku-
pywania przez polski kapitał krajowych przedsiębiorstw przemysłowych od zagranicznych 
inwestorów bezpośrednich. Wpłynęło to na obniżenie wartości zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich ogółem. Udział fuzji i przejęć w napływie inwestycji bezpośrednich w dalszym 
ciągu był nieznaczny.

Na koniec 2016 roku zobowiązania Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
wyniosły 778,6 mld zł. Odnotowano ponad 7-procentowy wzrost stanu tych zobowiązań, głów-
nie na skutek zwiększenia wartości inwestycji w akcje i inne udziały kapitałowe. Struktura 
geograficzna zobowiązań była niemal taka sama jak przed rokiem. Najwyższe zobowiąza-
nia odnotowano wobec inwestorów z Niderlandów (149,9 mld zł), Niemiec (129,4 mld zł), 
Luksemburga (103,7 mld zł) i Francji (78,7 mld zł). Po uwzględnieniu, w którym kraju miał 
siedzibę podmiot dominujący w grupie kapitałowej, okazuje się, że największym inwestorem 
bezpośrednim w Polsce były Niemcy (151,0 mld zł). Kolejne pozycje zajęły Francja (80,5 mld zł) 
i Stany Zjednoczone (79,0 mld zł).

Uwzględnienie kraju będącego siedzibą podmiotu dominującego pozwala pokazać 
rolę polskich inwestorów bezpośrednich w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich 
w Polsce. Inwestycje bezpośrednie w Polsce kontrolowane przez polskie podmioty wynio-
sły na koniec 2016 roku 34,9 mld zł, co stanowiło 4,5% stanu zobowiązań. Skala tego 
zjawiska, określanego mianem roundtripping, była podobna jak we Francji (4,4%), większa 
niż w Stanach Zjednoczonych (2,5%), ale znacznie niższa niż we Włoszech (10,5%) czy 
w Niemczech (7,9%). 

W strukturze branżowej zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich nie 
nastąpiły istotne zmiany. Największe zobowiązania przypadały na przetwórstwo przemysłowe 
(245,4 mld zł), działalność finansową i ubezpieczeniową (147,9 mld zł), handel hurtowy i deta-
liczny łącznie z naprawą pojazdów (114,2 mld zł), działalność profesjonalną, naukową i tech-
niczną (64,6 mld zł) oraz działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (64,2 mld zł).

Najwyższy stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2016 roku, 
podobnie jak w poprzednich latach, odnotowano w województwie mazowieckim (422,7 mld zł). 
Inne województwa o dużym zaangażowaniu inwestorów to: śląskie (82,6 mld zł),wielkopolskie 
(69,9 mld zł), dolnośląskie (44,0 mld zł), małopolskie (35,8 mld zł) i pomorskie (26,3 mld zł). 
Powyższe dane należy jednak interpretować bardzo ostrożnie. Stany zobowiązań z tytułu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich uwzględniają bowiem miejsce rejestrowania inwe-
stycji, natomiast nakłady często nie są ponoszone tam, gdzie ma siedzibę podmiot, z którym 
związana jest inwestycja bezpośrednia.
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Dochody inwestorów z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2016 r. osiągnęły rekordową 
wartość 79,0 mld zł. Składały się na nie dywidendy w wysokości niemal 36,1 mld zł, reinwe-
stowane zyski na poziomie 34,2 mld zł oraz dochody z tytułu odsetek o wartości 8,7 mld zł. 
Najwyższe dochody odnotowali inwestorzy bezpośredni z Niderlandów (18,4 mld zł), Niemiec 
(15,3 mld zł) i Luksemburga (11,2 mld zł). Dochody te były najwyższe w sekcjach: przetwórstwo 
przemysłowe (30,5 mld zł), handel hurtowy, detaliczny i naprawa pojazdów (12,1 mld zł) oraz 
działalność finansowa i ubezpieczeniowa (10,0 mld zł). Należy podkreślić, że w 2016 roku 
wzrosły zyski wszystkich firm działających w Polsce, także firm z udziałem zagranicznych 
inwestorów bezpośrednich. 

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą

W 2016 r. polscy inwestorzy bezpośredni zainwestowali za granicą 31,8 mld zł. Inwestycje 
w akcje i inne formy udziałów kapitałowych wyniosły 22,7 mld zł, reinwestycje zysków osią-
gnęły 1,9 mld zł, a inwestycje z tytułu instrumentów dłużnych wyniosły 7,3 mld zł.

W 2016 roku największy wpływ na wartość polskich inwestycji bezpośrednich miały zmiany 
organizacyjne w funduszach inwestycyjnych. Wiązały się one z wprowadzonymi w listopadzie 
2016 roku zmianami w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Spowodowało 
to, że fundusze te rezygnowały z inwestycji portfelowych za granicą i inwestowały w te same 
podmioty, lecz za pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek krajowych. Inwestycje te 
zostały zakwalifikowane jako inwestycje bezpośrednie. Z tego powodu w 2016 roku odnoto-
wano wzrost transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o 15,3 mld zł, 
kosztem inwestycji portfelowych.

Największe transakcje z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą polscy rezydenci prze-
prowadzili w Luksemburgu (19,1 mld zł) i w Szwecji (3,9 mld zł). Inwestycje w Luksemburgu 
wiązały się głównie z reorganizacją funduszy inwestycyjnych, a w Szwecji ze spłatą zobowią-
zań wobec podmiotów bezpośredniego inwestowania.

W 2016 roku polskie inwestycje bezpośrednie za granicą trafiły przede wszystkim do pod-
miotów bezpośredniego inwestowania zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową 
i techniczną (9,4 mld zł) oraz do podmiotów zajmujących się informacją i komunikacją 
(6,8 mld zł). Pierwsza grupa inwestycji wiązała się głównie z reorganizacją funduszy inwe-
stycyjnych, natomiast druga ze wspomnianą spłatą zadłużenia.

Interpretując dane o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą, należy pamiętać, że 
prezentują one kraje i rodzaje działalności podmiotów, do których bezpośrednio płyną środki 
rezydentów. Oznacza to, że jeżeli wykorzystują one np. spółki holdingowe w Luksemburgu, 
to w danych nie będzie widoczna rzeczywista docelowa inwestycja, tylko inwestycja w branżę 
związaną z działalnością finansową w Luksemburgu. Wpływa to zasadniczo na strukturę 
geograficzną i branżową polskich inwestycji bezpośrednich za granicą.

Należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą osiągnęły na koniec 2016 
roku rekordową wartość 122,4 mld zł. Składały się na nie należności z tytułu akcji i innych 
form udziałów kapitałowych, w wysokości 123,1 mld zł, oraz ujemne należności z tytułu dłuż-
nych instrumentów finansowych w wysokości -0,7 mld zł. Ujemna pozycja z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych wynikała z wysokiego poziomu zobowiązań polskich inwestorów 
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bezpośrednich (46,1 mld zł), przewyższających ich należności (45,4 mld zł) od powiązanych 
podmiotów z zagranicy.

Najwyższe należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2016 
roku odnotowano wobec podmiotów z Luksemburga (44,2 mld zł), Cypru (15,0 mld zł), 
Szwajcarii (9,1 mld zł) i Republiki Czeskiej (8,5 mld zł). Pierwsze trzy wymienione kraje 
zawdzięczały swoją pozycję lokowaniu tam podmiotów specjalnego przeznaczenia, wykorzy-
stywanych w strukturach inwestycyjnych. Występujące w przypadku kilku krajów ujemne 
należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą były skutkiem szczególnego 
sposobu inwestowania przez polskie spółki w tych krajach2. Najwyższą ujemną wartość miały 
należności względem Szwecji (-19,6 mld zł).

Największe należności przypadały na działalność finansową i ubezpieczeniową (41,2 mld zł), 
działalność profesjonalną, naukową i techniczną (21,9 mld zł), działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierającą (17,1 mld zł) oraz na przetwórstwo przemysłowe 
(17,0 mld zł). Najwyższe ujemne należności odnotowano w przypadku wytwarzania i zaopa-
trywania w energię elektryczną (-5,5 mld zł). Podmioty specjalnego przeznaczenia wykorzy-
stywane w inwestycjach zagranicznych są na ogół klasyfikowane jako działalność finansowa, 
profesjonalna oraz w zakresie usług administrowania.

W analizie polskich inwestycji bezpośrednich za granicą należy brać pod uwagę, że dokony-
wały ich podmioty będące zarówno pod kontrolą krajową (rezydentów), jak i pod kontrolą 
nierezydentów. Na koniec 2016 roku należności podmiotów pod kontrolą krajową wyniosły 
72,2 mld zł, a pod kontrolą nierezydentów − 50,2 mld zł. 

Największy udział w polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą będących pod kontrolą 
rezydentów miały w 2016 roku prywatne (w odróżnieniu od inwestycji dokonywanych przez 
podmioty z udziałem Skarbu Państwa) inwestycje związane z roundtrippingiem, o wartości 
34,9 mld zł. Pozostałe tego typu inwestycje prywatne wyniosły 20,5 mld zł, a inwestycje pod-
miotów pod kontrolą Skarbu Państwa 16,8 mld zł. W inwestycjach krajowych podmiotów 
kontrolowanych przez nierezydentów można wyróżnić inwestycje związane z kapitałem 
w tranzycie, dokonywane przez podmioty prowadzące rzeczywistą działalność (11,5 mld zł), 
i pozostałe inwestycje bezpośrednie krajowych podmiotów będących pod kontrolą nierezyden-
tów (38,7 mld zł). Świadczy to o dużej różnicy między tradycyjnym rozumieniem krajowych 
inwestycji za granicą a ich prezentowaniem zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2016 roku osiągnęły 4,9 mld zł. Zadeklarowane dywidendy wyniosły 2,6 mld zł, reinwesto-
wane zyski 1,9 mld zł, a dochody z tytułu odsetek 0,4 mld zł.

Najwyższe dochody osiągnięto z inwestycji na Litwie (1,1 mld zł) i w Luksemburgu (0,9 mld zł). 
Największe ujemne saldo dochodów (straty) odnotowano w przypadku Wielkiej Brytanii 
(-0,7 mld zł) i Szwecji (-0,5 mld zł). W Wielkiej Brytanii wynikało to ze strat podmiotów 

2 W wielu przypadkach polskie firmy mają zobowiązania względem swoich spółek córek mających siedziby 
za granicą. Zobowiązania te przewyższają kwotę kapitału zainwestowanego w te podmioty i wynikają 
z pozyskiwania za pośrednictwem tych spółek kapitału z emisji obligacji na rynku europejskim na potrzeby 
firm matek.
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 bezpośredniego inwestowania mających siedzibę w tym kraju. W Szwecji ujemne dochody były 
skutkiem wysokich płatności odsetkowych na rzecz podmiotów bezpośredniego inwestowania.

W 2016 roku dochody polskich inwestorów pochodziły przede wszystkim z inwestycji 
w zagraniczne podmioty bezpośredniego inwestowania związane z produkcją przemysłową 
(2,4 mld zł) oraz handlem hurtowym i detalicznym razem z naprawą pojazdów (0,6 mld zł).

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a innowacyjność w polskiej gospodarce

Inwestycje bezpośrednie w branże innowacyjne są postrzegane jako koło napędowe gospoda-
rek ze względu na ich potencjalny wkład w rozwój gospodarczy. W ostatnich latach w Polsce 
rośnie rola inwestycji bezpośrednich w branże zaliczane do innowacyjnych. Wzrost transakcji 
w tym obszarze wiąże się przede wszystkim z wyższą niż przeciętna dochodowością przedsię-
biorstw i wynikającą z tego większą możliwością reinwestycji zysków. W mniejszym stopniu 
skutkiem tych inwestycji jest powstawanie nowych firm.



Zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie w Polsce

Rozdział 1
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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
w Polsce

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest jednym z ważniejszych źródeł kapitału 
zagranicznego w polskiej gospodarce. W swojej tradycyjnej postaci inwestycje bezpośred-
nie przekładają się też na popyt inwestycyjny i konsumpcyjny. Przyczyniają się do wzrostu 
zatrudnienia i wprowadzania nowych technologii. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
dają szansę krajowym firmom na włączenie się do globalnej gospodarki dzięki współpracy 
w ramach globalnego łańcucha wartości dodanej (ang. global value chains, GVC). 

Zgodnie ze standardami międzynarodowymi do inwestycji bezpośrednich zalicza się także 
przepływy między powiązanymi podmiotami, mające za zadanie jedynie krótkoterminową 
optymalizację finansową grup kapitałowych. W niniejszym raporcie uwzględniono zatem 
zarówno inwestycje oddziałujące na gospodarkę, jak i niemające na nią wpływu i służące 
wyłącznie do optymalizacji przepływu kapitału za pośrednictwem tworzonych w tym celu 
podmiotów specjalnego przeznaczenia. Wyłączenie z analizy podmiotów specjalnego przezna-
czenia biorących udział w transakcjach i mających siedzibę w Polsce pozwala tylko częściowo 
pominąć zjawiska mające niewiele wspólnego z tradycyjnie pojmowanymi inwestycjami 
bezpośrednimi.

1.1. Transakcje zagranicznych inwestorów bezpośrednich 

W 2016 roku saldo transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wynio-
sło 54,9 mld zł i było niższe niż w 2015 roku o 2,6 mld zł, tj. o 4,6% (57,6 mld zł). Na wartość 
tych transakcji złożyły się: dodatnie saldo napływu kapitału z tytułu akcji i innych form 
udziałów kapitałowych, wynoszące 8,4 mld zł, reinwestycje zysków w wysokości 34,2 mld zł 
oraz saldo transakcji, których przedmiotem były instrumenty dłużne, równe 12,3 mld zł.

Wykres 1. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2016
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Na poziom i strukturę transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w 2016 roku wpływały przede wszystkim uwarunkowania wewnętrzne, związane ze wzro-
stem dochodów podmiotów bezpośredniego inwestowania. Znaczny wpływ miały również 
zmiany opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W ich wyniku odnotowano 
jedną transakcję, która powiększyła napływ kapitału w postaci instrumentów udziałowych. 
Inne pojedyncze transakcje nie oddziaływały istotnie na saldo transakcji z tytułu zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich, jednak widać ich wpływ na zaprezentowane dane w podziale 
geograficznym i według rodzajów działalności gospodarczej.

Nieznaczny spadek napływu inwestycji bezpośrednich do Polski w 2016 roku jest zgodny 
z tendencją obserwowaną w tym czasie w innych rozwiniętych gospodarkach europejskich. 

Polska jest w dalszym ciągu postrzegana jako atrakcyjna lokalizacja inwestycji bezpośred-
nich. Świadczy o tym utrzymujący się w ostatnich latach stosunkowo duży, stabilny napływ 
środków zagranicznych inwestorów bezpośrednich, głównie w formie reinwestycji zysków.

Ramka 1. Napływ kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich do Polski na tle wybranych 
nowych krajów UE

Aby porównać napływ kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich do Polski z napły-
wem tego kapitału do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej1, wykorzystano 
kategorię napływu kapitału netto z tytułu inwestycji bezpośrednich, czyli zagraniczne 
inwestycje bezpośrednie danego kraju pomniejszone o jego inwestycje bezpośrednie 

Wykres R1. Inwestycje bezpośrednie netto w nowych krajach członkowskich UE w latach 
2015−2016 
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Źródło: Eurostat.

1 Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej to te, które przystąpiły do niej w 2004 roku i później. 
Są to: Cypr, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, 
Bułgaria, Rumunia, Chorwacja. Cypr i Malta zostały pominięte w analizie, ponieważ często mają 
tam siedziby podmioty specjalnego przeznaczenia, co zakłóca obraz inwestycji.
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za granicą. Korzystając z danych prezentowanych w bilansie płatniczym, napływ kapi-
tału netto z tytułu inwestycji bezpośrednich można też wyliczyć jako pasywa inwestycji 
bezpośrednich pomniejszone o ich aktywa.

W 2016 roku napływ inwestycji bezpośrednich netto do nowych krajów członkowskich 
UE (z wyłączeniem Malty i Cypru) wyniósł łącznie 20,0 mld euro, czyli 87,3 mld zł2. 
Udział Polski w napływie tych inwestycji zmniejszył się w 2016 roku do 16,8%; w 2015 
roku wyniósł 51,6%, a w 2014 roku 30,1%. Przyczyną tego spadku było zwiększenie 
napływu inwestycji bezpośrednich netto do innych krajów (głównie do Republiki 
Czeskiej i na Węgry) oraz obniżenie wartości inwestycji bezpośrednich w Polsce, 
w ujęciu netto, przede wszystkim na skutek dużego wzrostu aktywów wynikającego 
z reorganizacji funduszy inwestycyjnych.

Warto zwrócić uwagę, że w Polsce napływ inwestycji bezpośrednich był dodatni 
we wszystkich analizowanych okresach, podczas gdy w Republice Czeskiej, Estonii czy 
na Słowacji wykazywał większą zmienność i w latach globalnych zawirowań gospodar-
czych przyjmował nawet wartości ujemne. W Republice Czeskiej w 2015 roku odnoto-
wano odpływ kapitału ze względu na to, że inwestycje czeskie za granicą były wyższe 
niż inwestycje zagraniczne w tym kraju.

2 Do przeliczenia zastosowano kurs średnioroczny PLN/EUR równy 4,3625.

W 2016 roku najwięcej inwestycji bezpośrednich napływało do Polski z Niderlandów 
(20,2 mld zł) i Niemiec (13,7 mld zł). Podobnie jak w poprzednich latach były to głównie 
inwestycje w formie reinwestowanych zysków. Napływ z tych dwóch krajów stanowił niemal 
62% napływu środków z tytułu inwestycji bezpośrednich do Polski w 2016 roku. Ważne miejsce 
wśród zagranicznych inwestorów bezpośrednich w Polsce zajmowały ponadto: Luksemburg 
(8,7 mld zł), Francja (4,1 mld zł), Austria (4,0 mld zł), Szwajcaria (3,5 mld zł) i Wielka Brytania 
(2,1 mld zł).

Wykres 2. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2016 roku 
w podziale geograficznym
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W porównaniu z 2015 rokiem wzrósł napływ inwestycji bezpośrednich z Niderlandów (o 53%) 
i zmniejszył się napływ inwestycji bezpośrednich z Wielkiej Brytanii (o 80%). 

Jedynie w przypadku Niderlandów odnotowano znaczne inwestycje w formie akcji i innych 
form udziałów kapitałowych. Wyniosły one 8,1 mld zł i stanowiły 40% salda napływu środków 
z Niderlandów do Polski w 2016 roku. Były skutkiem przeorganizowania powiązań w kilku 
grupach kapitałowych z udziałem polskich podmiotów. 

W przypadku dwóch krajów odnotowano znaczne ujemne salda napływu środków z tytułu 
inwestycji bezpośrednich do Polski (dezinwestycje). Były to Irlandia (-2,3 mld zł) i Włochy 
(-1,7 mld zł). Wycofanie kapitału irlandzkiego dotyczyło instrumentów dłużnych i wiązało 
się ze spłatą zobowiązań polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania na rzecz inwe-
storów bezpośrednich z Irlandii. W przypadku Włoch był to skutek pojedynczej transakcji.

W 2016 roku istotnym obszarem inwestycji bezpośrednich w Polsce był szeroko pojęty sektor 
usług3. Napływ inwestycji bezpośrednich do tego sektora wyniósł 36,9 mld zł. Ważną rolę 
odegrały tu inwestycje bezpośrednie w sekcje: działalność profesjonalna, naukowa i tech-
niczna (10,4 mld zł, sekcja M), informacja i komunikacja (9,8 mld zł, sekcja J), handel hurtowy 
i detaliczny łącznie z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (6,0 mld zł, sekcja 
G), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (5,8 mld zł, sekcja L), działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa (4,2 mld zł, sekcja K). Należy dodać, że sekcja M reprezentuje 
firmy pełniące funkcję zarządczą i koordynującą w stosunku do innych podmiotów w grupie 
kapitałowej.

3 Sektorem usług nazywamy tu agregat obejmujący sekcje od G do U. Sekcja jest z kolei częścią hierarchicznie 
usystematyzowanego zbioru rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty gospodarcze. 
W raporcie korzystamy z Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej z 2007 roku, tj. PKD 2007.

Wykres 3. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2016 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do sekcji przetwórstwa przemysłowego 
(sekcja C) w 2016 roku wyniósł 15,9 mld zł. Najwięcej środków w ramach tej sekcji napłynęło 
do działów: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep i pozostałego sprzętu 
transportowego (5,6 mld zł), produkcja maszyn i wyrobów z metali z wyłączeniem urządzeń 
elektrycznych (4,6 mld zł) oraz produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tyto-
niowych (4,2 mld zł). Warto zwrócić uwagę na duży udział reinwestycji zysków w przetwór-
stwie przemysłowym (14,0 mld zł) przy jednoczesnym odpływie netto akcji i innych form 
udziałów kapitałowych (-1,1 mld zł) z tego sektora, głównie w wyniku odsprzedawania przez 
nierezydentów udziałów polskim inwestorom. Z kolei w handlu hurtowym i detalicznym 
łącznie z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (sekcja G) dało się zauważyć odpływ 
środków z tytułu instrumentów dłużnych (-2,0 mld zł), wynikający z dodatniego salda kre-
dytów udzielonych podmiotom z grupy oraz ze spłaty zadłużenia wobec tych podmiotów. 

W 2016 roku napływ nowych4 zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł 
59,3 mld zł i był o 4,0 mld zł niższy niż w 2015 roku (63,3 mld zł). Jednocześnie w 2016 roku 
po raz kolejny odnotowano ujemne wartości transgranicznych fuzji i przejęć. Było to skut-
kiem transakcji, w których zagraniczni inwestorzy bezpośredni odsprzedawali swoje udziały 
inwestorom krajowym. Wartość tych transakcji wyniosła -4,4 mld zł w 2016 roku wobec 
-5,7 mld zł w 2015 roku. W ostatnich latach fuzje i przejęcia obniżały wartość napływu inwe-
stycji bezpośrednich netto, ale ich udział w obrotach był stosunkowo niewielki w porównaniu 
z innymi rozwiniętymi gospodarkami. 

Na wielkość inwestycji bezpośrednich wpłynęły też wzajemne nierozliczone należności i zobo-
wiązania podmiotów powiązanych kapitałowo, wynikające z kredytów handlowych. W 2016 
roku różnica między saldem transakcji z tytułu kredytów handlowych otrzymanych od zagra-
nicznych inwestorów bezpośrednich przez polskie podmioty bezpośredniego inwestowania 
(2,7 mld zł) a saldem transakcji z tytułu kredytów handlowych udzielonych zagranicznym 
inwestorom bezpośrednim przez te podmioty (2,9 mld zł) była ujemna i wyniosła -0,2 mld zł. 
Kwota ta obniżyła wartość napływu netto inwestycji bezpośrednich do Polski.

4 Inwestycje typu greenfield pod względem metodycznym nie są dobrze zdefiniowane i trudno w związku 
z tym dokładnie określić ich wartość. Pewnym ich przybliżeniem są „nowe” inwestycje, obliczone jako 
zagraniczne inwestycje bezpośrednie ogółem pomniejszone o saldo fuzji i przejęć.

Wykres 4. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce z wyszczególnieniem fuzji i przejęć 
w latach 2011−2016 
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1.2.  Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce

Zobowiązania Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2016 roku 
wyniosły 778,6 mld zł i były wyższe o 53,1 mld zł, tj. o 7,3%, niż na koniec 2015 roku. Różnica 
ta wynikała ze zwiększenia zobowiązań z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych, 
jak też zobowiązań z tytułu instrumentów dłużnych. Na koniec omawianego okresu war-
tość pierwszego rodzaju zobowiązań wyniosła 580,1 mld zł (wzrost o 36,8 mld zł, tj. o 6,8%). 
Z kolei zobowiązania z tytułu instrumentów dłużnych osiągnęły 198,5 mld zł i w porównaniu 
z poprzednim rokiem wzrosły o 16,3 mld zł, tj. o 8,9%.

Wzrost wartości zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w postaci akcji i udziałów dotyczył przede wszystkim podmiotów bezpośredniego inwestowa-
nia, które nie są notowane na giełdzie. Ceny akcji spółek notowanych na rynku regulowanym 
Giełdy Papierów Wartościowych oraz w alternatywnym systemie obrotu – NewConnect pozo-
stały prawie niezmienione. Wartość pakietu akcji należących do inwestorów bezpośrednich 

Wykres 5. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 
2000−2016
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Wykres 6. Wartość pakietu akcji w posiadaniu inwestorów bezpośrednich na tle indeksu WIG 
w latach 2015−2016 
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spadła, głównie za sprawą kilku większych transakcji sprzedaży akcji przez zagranicznych 
inwestorów.

W strukturze zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich od 2000 
roku dominują zobowiązania polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania z tytułu 
akcji i innych form udziałów kapitałowych. Ich udział w poszczególnych latach wahał się 
od 74% do 83% wartości zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce; 
w 2016 roku, podobnie jak rok wcześniej, wyniósł 74,5%.

Biorąc pod uwagę fakt, że organizacje międzynarodowe publikują dane zarówno w euro, jak 
i w dolarach amerykańskich, warto też zwrócić uwagę na zmiany stanów wyrażone w tych 
walutach. W 2016 roku zobowiązania Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
wyrażone w złotych i euro wzrosły, natomiast prezentowane w dolarach amerykańskich 
− spadły. Jest to rezultatem ponaddwukrotnie większego osłabienia złotówki w stosunku 
do dolara amerykańskiego niż w stosunku do euro.

W 2016 roku, podobnie jak rok wcześniej, w strukturze geograficznej zobowiązań z tytułu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce dominowały zobowiązania wobec inwe-
storów bezpośrednich z krajów OECD (95,7%). Zobowiązania w stosunku do nierezyden-
tów pochodzących z 28 krajów Unii Europejskiej stanowiły natomiast 92,2% ogólnej kwoty 
zobowiązań. Wskazuje to na stosunkowo dużą koncentrację tych zobowiązań w krajach 
europejskich.

Na koniec 2016 roku największe zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich w Polsce odnotowano wobec inwestorów z Niderlandów (149,9 mld zł, tj. 19,3% ogółu 
zobowiązań), Niemiec (129,4 mld zł, tj. 16,6%), Luksemburga (103,7 mld zł, tj. 13,3%), Francji 
(78,7 mld zł, tj. 10,1%) oraz Hiszpanii (45,4 mld zł, tj. 5,8%). Były to głównie zobowiązania 
z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych.

Na koniec 2016 roku wartość zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w stosunku do krajów graniczących z Polską wyniosła 133,7 mld zł i stanowiła 17,2% ogólnej 
kwoty tych zobowiązań. Przez ostatnie lata ich struktura geograficzna pozostała właści-
wie niezmieniona. Nadal największe były zobowiązania wobec inwestorów bezpośrednich 

Wykres 7. Stan zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach 
2000−2016 wyrażony w różnych walutach
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z Niemiec (129,4 mld zł, tj. 96,8%), Republiki Czeskiej (2,3 mld zł, tj. 1,7%), Federacji Rosyjskiej 
(1,2 mld zł, tj. 0,9%), Litwy (1,1 mld zł, tj. 0,8%) i Słowacji (0,6 mld zł, tj. 0,4%). Z kolei polskie 
podmioty mające inwestorów bezpośrednich z Ukrainy (-0,8 mld zł) i Białorusi (-0,1 mld zł) 
odnotowały należności od tych krajów. Wynikało to przede wszystkim ze skumulowanych 
strat tych podmiotów.

Struktura branżowa zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
od wielu lat pozostaje niezmieniona. 

Na koniec 2016 roku, podobnie jak przed rokiem, najwyższe zobowiązania z tytułu zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich w Polsce miały podmioty związane z przetwórstwem prze-
mysłowym (sekcja C). Wyniosły one 245,4 mld zł i stanowiły 31,5% zobowiązań Polski z tego 

Wykres 8. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2016 roku według kraju pochodzenia inwestora zagranicznego
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tytułu. W tej sekcji, tak jak w roku poprzednim, dominowały zobowiązania przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją pojazdów samochodowych, przyczep, naczep i pozostałego sprzętu 
transportowego (49,0 mld zł), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych 
(48,4 mld zł), maszyn i wyrobów z metali z wyłączeniem urządzeń elektrycznych (44,3 mld zł) 
i produktów rafinacji ropy naftowej, chemikaliów, wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych (41,5 mld zł).

Na kolejnych miejscach pod względem stanu zobowiązań były inwestycje w szeroko rozu-
mianą działalność usługową (467,6 mld zł, tj. 60,0%; sekcje od G do U). W tej grupie 
najwyższe były zobowiązania podmiotów prowadzących działalność finansową i ubez-
pieczeniową (147,9 mld zł, tj. 31,6%, sekcja K) oraz zajmujących się handlem hurtowym 
i detalicznym wraz z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (114,2 mld zł, tj. 
24,4%, sekcja G). Warto też zwrócić uwagę na pozostałe sekcje: działalność profesjonalną, 
naukową i techniczną (64,6 mld zł, tj. 13,8%, sekcja M), działalność związaną z obsługą 
rynku nieruchomości (64,2 mld zł, tj. 13,7%, sekcja L) oraz informację i komunikację 
(48,6 mld zł, tj. 10,4%, sekcja J).

Analiza zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według regionów, w których są 
lokowane, jest interesująca, ale wymaga szczególnej ostrożności. Wynika to ze zniekształcenia 
otrzymanych wyników, będącego konsekwencją przyporządkowania inwestycji do regionów 
według siedziby podmiotu bezpośredniego inwestowania. Obraz zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w tym układzie nie jest w pełni zgodny z ich rzeczywistym rozkładem, tzn. 
według miejsc, gdzie faktycznie ulokowano środki zagranicznych inwestorów bezpośrednich. 
Dostępne dane statystyczne wskazują bowiem miejsce rejestrowania inwestycji, a nie miej-
sce ponoszenia nakładów inwestycyjnych (często są to inne regiony kraju niż ten, w którym 
sprawozdawca ma siedzibę). Dobrze widać to na przykładzie województwa mazowieckiego, 
w którym znajduje się najwięcej podmiotów mających zobowiązania z tytułu zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich (3274 podmioty na koniec 2016 roku). Jednocześnie wiadomo, 
że inwestycje rejestrowane w systemach księgowych firm mających siedzibę w Warszawie 
w rzeczywistości często są dokonywane w innych, czasem odległych miejscach. Interpretując 
prezentowany poniżej regionalny rozkład stanów zobowiązań zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Polsce, należy zatem zachować ostrożność. 

Analiza stanu zobowiązań netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
na koniec 2016 roku w podziale na województwa wskazuje, że województwo mazowieckie 
charakteryzowało się najwyższą wartością zobowiązań z tego tytułu, wynoszącą 422,0 mld zł, 
tj. 54,2% ogółu stanu zobowiązań netto. Wynika to z faktu, że − jak wspomniano − region 
ten odznacza się zdecydowanie największą liczbą inwestycji zarejestrowanych w systemach 
księgowych. Stosunkowo wysoki był też poziom zobowiązań (82,6 mld zł) w województwie 
śląskim. Znaczne zaangażowanie zagranicznych inwestorów bezpośrednich odnotowano 
ponadto w województwach: wielkopolskim (69,9 mld zł), dolnośląskim (44,0 mld zł), małopol-
skim (35,8 mld zł) oraz pomorskim (26,3 mld zł). W pozostałych województwach zobowiązania 
z tego tytułu nie przekraczały 21 mld zł. 

W analizie regionalnej zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce zwracają uwagę 
znaczne należności (aktywa) od podmiotów powiązanych kapitałowo w województwie mazo-
wieckim, śląskim i pomorskim. Świadczy to o rozbudowanych powiązaniach podmiotów 
bezpośredniego inwestowania mających siedzibę w Polsce z innymi podmiotami w grupach 
międzynarodowych.
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Średnia wartość5 inwestycji bezpośrednich w poszczególnych województwach prezentuje 
się nieco inaczej niż wówczas, gdy analizujemy ich łączną kwotę. W tym ujęciu najwyższe 
pozycje zajmują województwa: podkarpackie (161 mln zł), śląskie (138 mln zł), mazowieckie 
(129 mln zł) i wielkopolskie (100 mln zł). Najmniejszą średnią wartość mają inwestycje bez-
pośrednie w województwie opolskim (44 mln zł).

Struktura geograficzna stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w poszczególnych województwach była w 2016 roku, podobnie jak w poprzednich 
latach, dość zróżnicowana.

5 Przez średnią wartość rozumiemy tu iloraz stanu zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich w danym 
województwie i liczby podmiotów z udziałem inwestora bezpośredniego, mających siedzibę w tym 
województwie.

Wykres 10. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w poszczególnych województwach na koniec 2016 roku
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Wykres 11. Struktura geograficzna stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji 
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W województwie mazowieckim inwestycje przedsiębiorców z Niderlandów (75,9 mld zł, tj. 
18,0%), Niemiec (59,1 mld zł, tj. 14,0%) i Luksemburga (40,5 mld zł, tj. 9,6%) stanowiły łącznie 
41,6% stanu zobowiązań w tym województwie z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich. W większości pozostałych województw inwestycje bezpośrednie również pochodziły 
głównie z tych trzech krajów. W województwie dolnośląskim, lubuskim, opolskim, pod-
karpackim, wielkopolskim i zachodniopomorskim dominowały zobowiązania wobec inwe-
storów z Niemiec, w kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim 
– z Niderlandów, a w województwie lubelskim, małopolskim oraz pomorskim – zobowiązania 
względem Luksemburga.

Struktura branżowa stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w poszczególnych województwach na koniec 2016 roku nie była silnie zróżnicowana. 
W niemal wszystkich regionach dominowały inwestycje związane z sekcją przetwórstwa 
przemysłowego (z wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie przeważała działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa). W województwie lubuskim, warmińsko-mazurskim, podkar-
packim, opolskim oraz podlaskim środki lokowane przez inwestorów zagranicznych w pod-
mioty z tej sekcji stanowiły ponad 85% stanu zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich 
w tych województwach. 

Rozpatrując strukturę branżową stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich w rozkładzie regionalnym, należy zwrócić uwagę na znaczny udział podmiotów 
związanych z handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych 
i motocykli (sekcja G). Było to szczególnie widoczne w województwie wielkopolskim (29,0%) 
i małopolskim (23,1%). Z kolei w województwie mazowieckim i śląskim duża część inwestycji 
bezpośrednich (odpowiednio 26,4%, tj. 111,6 mld zł, oraz 24,7%, tj. 20,4 mld zł) była ulokowana 
w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K).

Analiza regionalna zagranicznych inwestycji bezpośrednich wskazuje na znaczną koncentra-
cję branżową i geograficzną stanu zobowiązań. Na koniec 2016 roku, podobnie jak w roku 

Wykres 12. Struktura branżowa stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w poszczególnych województwach na koniec 2016 roku (według wybranych branż – sekcji PKD)
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poprzednim, silną koncentracją branżową inwestycji bezpośrednich charakteryzowały się 
województwa: lubuskie, warmińsko-mazurskie oraz podkarpackie (głównie przetwórstwo 
przemysłowe C). Z kolei znaczną koncentrację geograficzną zaobserwowano w wojewódz-
twach: dolnośląskim, podkarpackim oraz opolskim (z reguły byli tam obecni inwestorzy 
z Niemiec). Silna koncentracja stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich (branżowa czy geograficzna) nie jest korzystna dla polityki gospodarczej regionu. 
Ryzyko wycofania się największego inwestora (np. z konkretnej branży lub kraju) wywołuje 
zwykle zagrożenia i odbija się na kondycji gospodarczej regionu.

1.3.  Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce z perspektywy kraju 
siedziby podmiotu dominującego

Statystyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według kraju, gdzie siedzibę 
ma podmiot dominujący w grupie kapitałowej, do której należy inwestor bezpośredni 
(UIC − ang. ultimate investing country), daje nieco inny obraz struktury geograficznej zobo-
wiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Przy takim podejściu 
silnie zmniejsza się wartość zobowiązań wobec podmiotów z takich krajów, jak Luksemburg 
i Niderlandy. Jeśli kraje te rozpatrujemy jako siedzibę inwestora bezpośredniego, to stany 
zobowiązań okażą się znacznie większe, niż gdy traktujemy je jako kraje, w których siedzibę 
ma podmiot dominujący w grupie. Wynika to z faktu, że spółki zakładane w tych państwach 
często są wykorzystywane jako pośrednie ogniwo w łańcuchu własności w grupach kapitało-
wych w celu swobodniejszego dysponowania docelową inwestycją i korzystniejszego opodat-
kowania dochodów pasywnych. Wiąże się to z wyborem miejsca, w którym istnieją dogodne 
warunki zakładania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zwłaszcza jeśli chodzi 
o rozwiązania podatkowe. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Japonii i Kanady. Jeśli będziemy traktować te kraje jako siedziby podmiotów 
dominujących, to zobowiązania z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce okażą się większe, 
niż gdy uznamy je za siedziby inwestorów bezpośrednich. Oznacza to, że spółki zarządzane 
przez podmioty dominujące z tych krajów inwestowały w Polsce za pośrednictwem podmio-
tów ulokowanych głównie w Niderlandach i Luksemburgu.

Spojrzenie na inwestycje bezpośrednie przez pryzmat kraju podmiotu dominującego w gru-
pie kapitałowej, do której należy inwestor bezpośredni, jest użyteczne z wielu powodów. 
Po pierwsze, pozwala określić siłę rzeczywistych powiązań ekonomicznych pomiędzy kra-
jami. Po drugie, pomaga poznać otoczenie polityczno-prawne, które może determinować tę 
relację. Przykładowo, pozwala ustalić, czy decyzje inwestycyjne są skutkiem umów dotyczą-
cych wzajemnych inwestycji, umów handlowych czy regulacji podatkowych. Zastosowanie 
takiego podejścia pozwala na identyfikację rzeczywistych uwarunkowań przepływu kapitału 
w ramach inwestycji bezpośrednich. Często okazuje się, że podstawą wielu decyzji inwestycyj-
nych nie są warunki (dla danej inwestycji) w kraju podmiotu bezpośredniego inwestowania, 
lecz wynikające z regulacji obowiązujących w kraju podmiotu dominującego w grupie. Z tego 
względu organizacje międzynarodowe zalecają dodatkowe analizowanie zobowiązań z tytułu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich według kraju, w którym siedzibę ma podmiot domi-
nujący w grupie kapitałowej, również na potrzeby swoich opracowań. 

Ranking największych inwestorów bezpośrednich lokujących swoje środki w Polsce, 
uwzględniający poszczególne kraje jako siedziby podmiotu dominującego, jest nieco inny, 
niż kiedy pod uwagę bierze się to, w jakim kraju ma siedzibę inwestor bezpośredni. W przy-
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padku pierwszego kryterium największym inwestorem bezpośrednim w Polsce pozostają 
Niemcy (151,0 mld zł). Kolejne miejsca zajmują Francja (80,5 mld zł) i Stany Zjednoczone 
(79,0 mld zł). Na czwartym miejscu jest Wielka Brytania (44,9 mld zł). Charakterystyczne 
jest, że w 2016 roku Polska była na siódmym miejscu wśród największych inwestorów 
bezpośrednich w Polsce. Zjawisko to, określane mianem roundtripping, należy uwzględ-
niać w interpretacji danych statystycznych o inwestycjach bezpośrednich w przekroju 
geograficznym (patrz ramka 2). 

Niderlandy, rozpatrywane jako kraj, gdzie siedzibę ma inwestor bezpośredni, były w 2016 
roku na pierwszym miejscu, z inwestycjami bezpośrednimi w wysokości 149,9 mld zł. 
Jako siedziba podmiotu dominującego zajmowały dopiero ósme miejsce, z inwestycjami 
w wysokości 61,1 mld zł. Luksemburg w standardowym ujęciu był na trzecim miejscu, 
natomiast przy prezentacji inwestycji bezpośrednich według siedziby podmiotu domi-
nującego w grupie kapitałowej był dopiero siedemnasty. Potwierdza to opinię, że kraj 
ten wciąż jest chętnie wykorzystywany jako pośrednie ogniwo inwestycji bezpośrednich 
w ramach grup kapitałowych.

Zidentyfikowanie kraju siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, do której 
należy inwestor bezpośredni, czasami nastręcza niemałych trudności. Dotyczą one głów-
nie funduszy private equity oraz osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych będących 
inwestorami bezpośrednimi ustalenie ich rezydencji niejednokrotnie jest niemożliwe. Ślad 
urywa się zwykle w krajach określanych jako raje podatkowe, gdzie banki i pośrednicy 
finansowi pilnie strzegą tożsamości swoich klientów. Wynika to w dużej mierze z obowią-
zujących tam regulacji prawnych. Skutkiem tych problemów jest wciąż stosunkowo duży 
udział inwestorów bezpośrednich, dla których kraj będący siedzibą podmiotu dominują-
cego w grupie kapitałowej pozostaje niesklasyfikowany. Standardy międzynarodowe są 
w tej kwestii mało precyzyjne, a prace nad uzgodnieniem zaleceń w tym obszarze wciąż 
trwają. Udział krajów niesklasyfikowanych w zobowiązaniach z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2016 roku był podobny jak w roku poprzed-
nim i wynosił 11,6%. 

Wykres 13. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według 
kraju siedziby inwestora bezpośredniego i kraju siedziby podmiotu dominującego (UIC) na koniec 
2016 roku
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Ramka 2. Roundtripping w Polsce i w innych krajach

W 2016 roku stan zobowiązań Polski wobec podmiotów zagranicznych należących 
do grup kapitałowych, w których podmiot dominujący jest polskim rezydentem, 
wyniósł 34,9 mld zł. W inwestycjach bezpośrednich zjawisko to określa się jako round-
tripping, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „podróż tam i z powrotem”. Celem 
stosowania takiego schematu rozliczeń jest optymalizowanie kosztów inwestycji. 
Polega ono na tym, że inwestor bezpośredni przesyła za granicę swoje środki, które 
następnie wracają do kraju w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W ten 
sposób inwestorzy wykorzystują zróżnicowanie prawnych i ekonomicznych warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach. Dodatkowo korzystają 
z zachęt inwestycyjnych dla nierezydentów, a także z ochrony na mocy dwustronnych 
umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.

Roundtripping obserwuje się we wszystkich krajach prezentujących statystyki według 
siedziby podmiotu dominującego. Ze względu na opóźnienie publikacji tych danych 
najnowsze statystyki obejmują koniec 2015 roku. Publikowane dane wskazują, że poziom 
roundtrippingu w poszczególnych krajach praktycznie się nie zmienia.

Wartość zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich dokonanych w Polsce przez pol-
skich inwestorów za pośrednictwem zagranicznych spółek córek stanowiła 4,7% stanu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Niższe poziomy odnotowano w Islandii 
(1,0%) czy w Austrii (1,6%). We Francji (4,5%) udział ten był podobny jak w Polsce. Wyższe 
udziały odnotowały na koniec 2015 roku Włochy (10,5%), Finlandia (8,1%) i Niemcy (7,9%).

Wykres R2. Roundtripping w wybranych krajach w 2016 roku
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Z roundtrippingiem mamy do czynienia w sytuacji, gdy inwestorzy z danego kraju, 
z opisywanych powyżej względów, decydują się na przeprowadzenie inwestycji w tym 
kraju za pośrednictwem podmiotów zagranicznych. Stosuje się go także wtedy, gdy 
mające siedziby za granicą międzynarodowe koncerny, których inwestorami bezpo-
średnimi są rezydenci, inwestują w danym kraju. Tych dwóch, różnie motywowanych 
typów inwestycji nie można jednak w tej prezentacji rozdzielić.
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1.4. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce

W 2016 roku dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 
79,0 mld zł i były wyższe o 11,5 mld zł, tj. o niemal 17%, niż w 2015 roku6. W porównaniu 
z poprzednimi latami dochody inwestorów bezpośrednich w 2016 r. były rekordowo wysokie.

Największą część dochodów stanowiły dywidendy, wynoszące 36,1 mld zł. Na stosunkowo 
wysokim poziomie pozostały reinwestowane zyski, które osiągnęły 34,2 mld zł. Odsetki 
stanowiły tradycyjnie najmniejszą część dochodów i wynosiły 8,7 mld zł. W przeciwieństwie 
do 2015 roku wzrost wymienionych rodzajów dochodów był stosunkowo równomierny, z tym 
że dochody z tytułu reinwestowanych zysków rosły nieco wolniej.

6 Od 2010 roku dochody z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych są liczone zgodnie z metodą 
current operating performance concept (COPC), która z wyniku osiąganego przez firmy wyłącza zmiany 
wyceny instrumentów finansowych oraz zdarzenia nadzwyczajne, co stabilizuje dochody prezentowane 
przez podmioty gospodarcze. Więcej o metodzie liczenia dochodów napisano w Nocie metodycznej.

Wykres 14. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2016
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Wykres 15. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2016 roku  
według kraju inwestora bezpośredniego
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Struktura geograficzna dochodów odzwierciedlała, tak jak dotychczas, strukturę stanu 
zobowiązań. Najwyższe dochody z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce wygene-
rowali w 2016 roku inwestorzy bezpośredni z Niderlandów. Dochody z tytułu tych inwe-
stycji wyniosły 18,4 mld zł. Wysokie dochody generowały także inwestycje z Niemiec 
(15,3 mld zł) i Luksemburga (11,2 mld zł). Łączne dochody inwestorów z Niderlandów, Niemiec 
i Luksemburga stanowiły 57% ogólnej sumy dochodów uzyskanych z inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w 2016 roku. Tak jak w poprzednich latach były to głównie dochody z udziałów 
posiadanych przez nierezydentów.

Nieco niższe dochody przynosiły inwestycje z Francji (5,4 mld zł) i Włoch (3,6 mld zł). Dochody 
niemal wszystkich (poza Francją) wymienionych powyżej inwestorów bezpośrednich wzrosły 
w stosunku do 2015 roku: w przypadku Niderlandów o 3,2 mld zł (o 21,3%), Niemiec o 1,6 mld zł 
(o 11,8%), Luksemburga o 3,8 mld zł (o 51,8%). Dochody inwestorów z Włoch zwiększyły się 
o 0,2 mld zł i były o 7,3% wyższe niż w 2015 roku. W przypadku Francji odnotowano natomiast 
niemal 17-procentowy spadek dochodów z inwestycji bezpośrednich w Polsce w porównaniu 
z poprzednim rokiem. 

Podobnie jak w 2015 roku około 38,6% dochodów z zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce wygenerowały inwestycje w sekcji przetwórstwo przemysłowe (sekcja C). Wyniosły 
one 30,5 mld zł. Najwyższe dochody w tej sekcji przypadły na: produkcję maszyn i wyrobów 
z metali z wyłączeniem urządzeń elektrycznych (6,8 mld zł), produkcję pojazdów samocho-
dowych, przyczep, naczep i pozostałego sprzętu transportowego (6,1 mld zł) oraz produkcję 
artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (4,9 mld zł). 

Istotną część dochodów z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce stanowiły dochody z sek-
cji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli (sekcja G). 
Wyniosły one 12,1 mld zł. Na uwagę zasługują również dochody w sekcjach: działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K) − 10 mld zł, działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości (sekcja L) − 6,6 mld zł oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(sekcja M) − 5,7 mld zł.

Wykres 16. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2016 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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W analizie dochodów z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce warto zwrócić 
uwagę na wskaźniki dochodowości7 poszczególnych branż. 

W 2016 roku wskaźnik dochodowości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
we wszystkich sekcjach łącznie wyniósł 10,9%. Najwyższe wartości tego wskaźnika wyka-
zywało w ostatnich latach przetwórstwo przemysłowe (sekcja C). Dochodowość w tej sekcji 
osiągnęła w 2016 roku 13,0%. Niższe wartości wskaźnika dochodowości (poniżej średniej dla 
wszystkich sekcji łącznie) odnotowano m.in. w przypadku działalności finansowej i ubezpie-
czeniowej (7,6%; sekcja K).

Wzrost wskaźnika dochodowości w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa może 
zaskakiwać, zważywszy na wprowadzony w lutym 2016 roku podatek od niektórych instytucji 
finansowych (tzw. podatek bankowy). Faktycznie, w przypadku samego sektora bankowego 
dochodowość nieznacznie spadła, natomiast wzrost dochodowości w tej sekcji zawdzięczamy 
innym podmiotom, głównie spółkom holdingowym.

W 2016 roku wskaźnik dochodowości zwiększył się niemal we wszystkich sekcjach. W stosunku 
do poprzedniego roku największy wzrost odnotowano w działalności związanej z obsługą 
rynku nieruchomości (sekcja L), natomiast w przetwórstwie przemysłowym (sekcja C) wskaź-
nik ten pozostał niezmieniony. W przypadku pierwszej sekcji wzrost o 72,2% wynikał głównie 
z osiągania przez podmioty bezpośredniego inwestowania dwukrotnie wyższych dochodów 
niż w roku poprzednim w wyniku zakończenia pojedynczych, dużych projektów deweloper-
skich dotyczących nieruchomości komercyjnych. Zmiana w przypadku przetwórstwa przemy-
słowego była minimalna i sekcja ta w dalszym ciągu cechuje się najwyższą dochodowością.

7 W raporcie przyjęto metodę wyliczania wskaźnika dochodowości jako prostej stopy zwrotu z inwestycji 
w danym roku (iloraz dochodu z roku bieżącego i stanu zobowiązań z roku poprzedniego).

Wykres 17. Wskaźnik dochodowości w podziale na rodzaje działalności gospodarczej podmiotów 
bezpośredniego inwestowania w Polsce w latach 2012−2016
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Polskie inwestycje bezpośrednie 
za granicą

Wartość transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą od 2013 roku wykazuje 
wyraźną tendencję wzrostową. Pomimo niezbyt dużych wartości tych transakcji w kolej-
nych latach Polska pozostaje największym inwestorem zagranicznym w Europie Środkowo-
-Wschodniej. O ile wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą mógłby 
wskazywać na przejście polskiej gospodarki do kolejnych faz rozwoju8, o tyle ich struktura 
budzi pewne wątpliwości (patrz ramka 3).

2.1. Transakcje polskich inwestorów bezpośrednich

W 2016 roku wartość netto transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
wyniosła 31,8 mld zł i w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 13,0 mld zł, tj. o 69,0%. 
O wzroście tym zadecydowały: 

 – zwiększenie wartości transakcji z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych 
o 37,6%, z 16,5 mld zł do 22,7 mld zł,

 – ponad 3-krotny wzrost transakcji z tytułu instrumentów dłużnych, z 2,3 mld zł w 2015 
roku do 7,3 mld zł w 2016 roku,

 – wzrost kwoty reinwestowanych zysków z 0,02 mld zł w 2015 roku do 1,9 mld zł w 2016 
roku.

8 Fazy rozwoju gospodarki w kontekście inwestycji bezpośrednich przedstawił amerykański uczony japoń-
skiego pochodzenia T. Ozawa, a rozwinął brytyjski uczony J.H. Dunning. Opisują one przejście gospodarki 
od rozwoju opartego na wykorzystaniu zasobów naturalnych danego kraju, przez rozwój zawdzięczany 
inwestycjom napływającym z zagranicy, po rozwój stymulowany inwestycjami w innowacje, do fazy dobro-
bytu. W kolejnych fazach zwiększa się  rola inwestycji za granicą. Więcej w J.H. Dunning, “Explaining 
the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Development Approach”, 
Weltwirschaftliches Archiw, vol. 119, 1981.

Wykres 18. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000−2016
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Podobnie jak w poprzednich latach o zmiennej wartości transakcji z tytułu polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą decydowały duże pojedyncze transakcje. W 2016 roku na wartość 
inwestycji bezpośrednich najsilniej wpłynęły reorganizacje funduszy inwestycyjnych, zwią-
zane z listopadowymi zmianami w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 

Zmiany prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych spowodowały, że zamiast 
inwestować za granicą (co wcześniej ujmowano jako inwestycje portfelowe) fundusze te 
inwestowały w te same podmioty za pośrednictwem spółek krajowych (te inwestycje są 
wykazywane jako inwestycje bezpośrednie). Spowodowało to wzrost transakcji z tytułu 
polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o 15,3 mld zł. Powyżej przedstawiono schemat 
takiej reorganizacji.

W 2016 roku najwyższy był poziom transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
w Luksemburgu (19,0 mld zł). Przede wszystkim były to jednak inwestycje związane z reor-
ganizacją funduszy inwestycyjnych. Inwestycje w Szwecji wyniosły 3,9 mld zł i polegały 
głównie na spłacie zobowiązań inwestorów bezpośrednich mających siedzibę w Polsce 
wobec podmiotów bezpośredniego inwestowania. W przypadku i Luksemburga, i Szwecji 
w 2015 roku odnotowano dezinwestycje (wycofywanie zaangażowania kapitałowego pol-
skich inwestorów bezpośrednich). Tak duża zmienność zarówno wartości, jak i kierunku 
przepływu inwestycji w tych i w innych krajach wiązała się w dużej mierze z pojedynczymi 
transakcjami.

W 2016 roku stosunkowo wysoką wartość transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
odnotowano na Węgrzech (3,7 mld zł) i w Kanadzie (2,8 mld zł). Dezinwestycje miały miejsce 
w przypadku Cypru (-6,4 mld zł), Wielkiej Brytanii (-0,9 mld zł) i Norwegii (-0,5 mld zł).

Schemat 1. Schemat przepływów kapitału związanych ze zmianą struktury aktywów funduszy 
inwestycyjnych
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Przekrój branżowy transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
podlegał dość istotnym zmianom. Nie było to jednak skutkiem pojawienia się nowych 
tendencji, lecz wynikiem dużych pojedynczych transakcji dokonywanych przez polskich 
inwestorów. Ze względu na stosunkowo małą wartość transakcji ogółem w polskich 
inwestycjach bezpośrednich za granicą te duże transakcje powodowały zmiany kie-
runków inwestowania. 

W 2016 roku inwestycje o największej wartości trafiły do podmiotów prowadzących dzia-
łalność profesjonalną, naukową i techniczną (9,4 mld zł, sekcja M) oraz, w rezultacie 
spłat instrumentów dłużnych, do podmiotów związanych z informacją i komunikacją 
(6,8 mld zł, sekcja J). Po raz kolejny odnotowano odpływ kapitału do podmiotów zwią-
zanych z górnictwem i wydobywaniem (3,3 mld zł, sekcja B).

Wykres 19. Struktura geograficzna transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2016 roku
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Wykres 20. Struktura branżowa transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2016 roku (sekcje PKD)
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B − Górnictwo i wydobywanie; F – Budownictwo; G − Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych i motocykli; I − Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; 
J − Informacja i komunikacja; K − Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L − Działalność związana 
z obsługą rynku nieruchomości; M − Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N − Działalność 
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; S – Pozostała działalność usługowa.
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Istotny wpływ na polskie inwestycje bezpośrednie za granicą miały fuzje i przejęcia, które 
w 2016 roku osiągnęły rekordową wartość 20,9 mld zł. Ten rekord należy jednak wiązać 
ze wspomnianą reorganizacją funduszy inwestycyjnych: wartość transakcji z tego tytułu 
wyniosła 15,3 mld zł. Pozostałą część polskich inwestycji bezpośrednich za granicą sta-
nowiły tzw. nowe inwestycje9. Pod tym względem 2016 rok także był rekordowy. Wartość 
tych inwestycji wyniosła 10,9 mld zł wobec 8,6 mld zł w poprzednim roku. 

Wartość netto transakcji z tytułu kredytów handlowych w ramach polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą w roku 2016 wyniosła 1,1 mld zł i stanowiła dodatni składnik 
odpływu netto inwestycji bezpośrednich za granicę w postaci instrumentów dłużnych. 
Największy odpływ kredytów handlowych odnotowano w przypadku Litwy i Republiki 
Czeskiej.

2.2. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą

Na koniec 2016 roku należności rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
za granicą wyniosły 122,4 mld zł i były o 15,1 mld zł, tj. o 14,1%, wyższe niż w 2015 roku. 
Wzrost tych należności był przede wszystkim skutkiem transakcji związanych ze zmianami 
w strukturach grup kapitałowych oraz różnic kursowych.

Głównym źródłem należności polskich inwestorów bezpośrednich w 2016 roku były należ-
ności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. Wyniosły one 123,1 mld zł, 
czyli wzrosły o 14,5 mld zł, tj. o 13,3%, w porównaniu z 2015 rokiem. Ujemne należno-
ści netto (zobowiązania) polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu instrumentów 
dłużnych obniżały wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2016 
roku i zamknęły się kwotą -0,7 mld zł. W poprzednim roku wartość tych zobowiązań 
wyniosła -1,4 mld zł. 

9 Nowe inwestycje są to polskie inwestycje bezpośrednie za granicą pomniejszone o saldo fuzji i przejęć.

Wykres 21. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z wyszczególnieniem fuzji i przejęć w latach 
2011−2016 
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Na wzrost należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2016 roku 
silnie wpłynęły zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych i opi-
sane już transakcje związane z reorganizacją struktur inwestycyjnych wykorzystujących 
te fundusze.

W 2016 roku struktura geograficzna należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
za granicą nie zmieniła się istotnie. Na koniec roku krajami o najwyższych należnościach 
były: Luksemburg (44,2 mld zł, tj. 36,1% ogółu należności) oraz Cypr (15,0 mld zł, tj. 12,2%). 
Następne pozycje zajmowały: Szwajcaria (9,1 mld zł, tj. 7,4%), Republika Czeska (8,5 mld zł, 
tj. 6,9%) i Niderlandy (8,1 mld zł, tj. 6,7%). W 2015 roku kolejność tych krajów była nieco inna. 
Najwyższe należności przypadały na podmioty bezpośredniego inwestowania mające sie-
dziby na Cyprze (36,0 mld zł, tj. 33,5%), w Luksemburgu (26,6 mld zł, tj. 24,8%), Niderlandach 
(8,9 mld zł, tj. 8,3%), Szwajcarii (7,5 mld zł, tj. 7,0%) i w Republice Czeskiej (7,1 mld zł, tj. 6,6%). 
Należy jednak podkreślić, że Luksemburg, Cypr czy Szwajcaria swoją wysoką pozycję na liście 
krajów, do których były kierowane polskie inwestycje bezpośrednie, zawdzięczają ulokowaniu 

Wykres 22. Stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 
2000−2016
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Wykres 23. Struktura geograficzna należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2016 roku
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w nich podmiotów specjalnego przeznaczenia wykorzystywanych do optymalizacji struktur 
inwestycyjnych.

W 2016 roku, podobnie jak w poprzednich latach, krajem o najwyższych ujemnych należno-
ściach z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą była Szwecja (-19,6 mld zł). Jest 
to dość typowa sytuacja dla podmiotów bezpośredniego inwestowania zarejestrowanych 
w tym kraju. Zazwyczaj są to spółki córki podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Za ich 
pośrednictwem polscy inwestorzy bezpośredni uzyskiwali dostęp do kapitału np. przez emisję 
obligacji na rynku europejskim.

Podobnie jak w poprzednich latach w strukturze branżowej należności z tytułu polskich inwestycji 
bezpośrednich dominowały należności od zagranicznych podmiotów reprezentujących szeroko 
rozumianą działalność usługową (sekcje od G do U). Na koniec 2016 roku wyniosły one 98,5 mld zł, 
tj. 80,5% należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. W tej grupie 41,8% 
(41,2 mld zł) stanowiły należności od podmiotów prowadzących działalność finansową i ubezpie-
czeniową (sekcja K), 22,2% (21,9 mld zł) należności od podmiotów z grupy działalność profesjo-
nalna, naukowa i techniczna (sekcja M), a 17,1 mld zł, tj. 17,3%, należności od podmiotów z sekcji 
usługi administrowania i działalność wspierająca (sekcja N). Kolejnym źródłem należności polskich 
inwestorów bezpośrednich były zagraniczne podmioty bezpośredniego inwestowania związane 
z przetwórstwem przemysłowym (17,0 mld zł, tj. 13,9%; sekcja C). W 2016 roku, w przeciwieństwie 
do roku poprzedniego, odnotowano najwyższe ujemne należności od podmiotów zajmujących się 
wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych (-5,5 mld zł; sekcja D35) oraz informacją i komunikacją (-0,2 mld zł; sekcja J).  
Dla porównania, na koniec 2015 roku kwoty te wynosiły odpowiednio -5,8 mld zł i -7,5 mld zł. 
W prezentacji według rodzaju działalności gospodarczej (tak jak wcześniej według krajów) wyraź-
nie zaznacza się rola ulokowanych za granicą podmiotów specjalnego przeznaczenia, zaklasyfiko-
wanych do grup: działalność finansowa (sekcja K), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(sekcja M) oraz działalność w zakresie usług administrowania (sekcja N).

Wykres 24. Struktura branżowa należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2016 roku
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administrowania i działalność wspierająca.
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Ramka 3. Kto kontroluje polskie inwestycyjne bezpośrednie za granicą?

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą osiągnęły w 2016 roku rekordową wartość 
122,4 mld zł. Choćby z tego powodu warto się przyjrzeć, kto je naprawdę kontroluje. 
Bliższa analiza danych na temat polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wskazuje, 
że pod kontrolą podmiotów krajowych było 72,2 mld zł, a nierezydenci kontrolowali 
pozostałe 50,2 mld zł. Zarówno w przypadku rezydentów, jak i nierezydentów można 
przeprowadzić bardziej pogłębioną analizę. Największy udział w inwestycjach rezyden-
tów miały w 2016 roku inwestycje kontrolowane przez kapitał będący w rękach prywat-
nych inwestorów, związane z roundtrippingiem. Wyniosły one 34,9 mld zł, a pozostałe 
inwestycje prywatne − 20,5 mld zł. Wartość inwestycji podmiotów będących pod kon-
trolą Skarbu Państwa osiągnęła w tym czasie 16,8 mld zł. Bardziej szczegółowa analiza 
polskich inwestycji bezpośrednich za granicą kontrolowanych przez nierezydentów 
pozwala rozróżnić inwestycje związane z kapitałem w tranzycie dokonywane przez 
podmioty prowadzące rzeczywistą działalność (11,5 mld zł) oraz pozostałe inwestycje 
nierezydentów, wynoszące 38,7 mld zł.

Powyższe dane ilustrują przyporządkowanie poszczególnych inwestycji do struktur własno-
ści prowadzących je podmiotów oraz do sposobów inwestowania. Podmioty pod kontrolą 
państwa zostały wyróżnione na podstawie analizy portfela akcji będących własnością 
Skarbu Państwa w spółkach giełdowych oraz na podstawie listy podmiotów nadzoro-
wanych przez dawne Ministerstwo Skarbu Państwa. Podział na podmioty pod kontrolą 
rezydentów – prywatnych inwestorów i pod kontrolą nierezydentów przeprowadzono 
według siedziby podmiotu dominującego. Osobno zaprezentowano wartości roundtrippingu 
opisywanego we wcześniejszej ramce. Przyjęto, że odpowiadają one wartości zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce, które mają odwrotny kierunek przepływu środków 
transferowanych w ramach roundtrippingu za granicę. Oznacza to, że jest to górna granica 
oszacowań, a wartości pozostałych inwestycji prywatnych rezydentów mogą być zaniżone. 
Ponadto z inwestycji za granicą będących pod kontrolą nierezydentów została wydzielona 
przybliżona wartość kapitału w tranzycie, przepływającego za pośrednictwem podmiotów 
prowadzących rzeczywistą działalność biznesową, w odróżnieniu od podmiotów specjal-
nego przeznaczenia nieujmowanych w statystyce inwestycji bezpośrednich.

Inwestycje bezpośrednie za granicą, intuicyjnie rozumiane jako przepływ kapitału 
za granicę, w rzeczywistości uwzględniają także zaciąganie zobowiązań za granicą, 
przede wszystkim przez ulokowane tam podmioty pozyskujące finansowanie, ale też 
w ramach regularnych obrotów handlowych. W polskich inwestycjach bezpośrednich 
za granicą szczególnie istotna wydaje się ta pierwsza kategoria.

W ostatnich latach największych bezpośrednich inwestycji za granicą dokonywały 
podmioty kontrolowane przez nierezydentów. Wartość ich inwestycji netto (stanów) 
między 2011 a 2016 rokiem wzrosła z 20 mld zł do 39 mld zł, podczas gdy zobowiązania 
utrzymywały się na poziomie około 20 mld zł.

W przypadku podmiotów pod kontrolą Skarbu Państwa wartość zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich netto utrzymywała się w ostatnich latach na poziomie prawie 
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20 mld zł. Należy jednak pamiętać, że kontrola ta może wynikać nie tylko z posiadania 
zwykłej większości głosów, ale także z nałożonych w statutach ograniczeń dotyczących 
prawa głosu akcjonariuszy innych niż państwo (tzw. złota akcja). Wzrost wartości netto 
polskich inwestycji bezpośrednich za granicą realizowanych przez podmioty będące 
pod kontrolą Skarbu Państwa byłby dużo wyższy, gdyby nie zwiększyło się ich zadłuże-
nie wobec ich podmiotów zależnych za granicą, za których pośrednictwem pozyskują 
finansowanie na rynkach zagranicznych. W 2011 roku zadłużenie to wynosiło około 
2 mld zł, w 2016 przekroczyło zaś 18 mld zł.

Odwrotne podejście do finansowania za granicą można zaobserwować u inwesto-
rów prywatnych. Ich zobowiązania względem powiązanych podmiotów za granicą 
zmniejszyły się z 17 mld zł w 2011 roku do 5 mld zł w 2016 roku. Istotnie przyczyniło 
się to do wzrostu inwestycji netto, które w 2011 roku wyniosły -6 mld zł, a na koniec 
2016 roku ponad 20 mld zł.

Wartość inwestycji za granicą kwalifikowanych jako roundtripping, choć nieznaczna 
w porównaniu z zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi w Polsce, stanowiła 
istotną część polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. W latach 2011–2016 utrzy-
mywała się na poziomie około 30 mld zł. W tej grupie inwestycji rośnie znaczenie trans-
feru kapitału z zagranicy do Polski i z Polski za granicę przez podmioty prowadzące 
rzeczywistą działalność produkcyjną i usługową. Jego wartość wzrosła z 1,5 mld zł 
w 2011 roku do 11,5 mld zł na koniec 2016 roku.

Inwestycje bezpośrednie za granicą są tradycyjnie rozumiane jako inwestycje podmio-
tów kontrolowanych z danego kraju w innych podmiotach za granicą. W takim ujęciu 
od wartości prezentowanych zgodnie ze standardem należałoby odjąć inwestycje pod 
kontrolą nierezydentów, wspominany kapitał w tranzycie oraz roundtripping. Po takich 
korektach wartość inwestycji bezpośrednich za granicą dokonywanych przez podmioty 
krajowe wynosi jedynie 37,3 mld zł, czyli 30,5% wartości prezentowanej jako polskie 

Wykres R3. Stan należności netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
według struktury własności w latach 2011–2016
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inwestycje bezpośrednie za granicą. Zestawienie tej kwoty z wartością zobowiązań 
z tytułu inwestycji bezpośrednich pokazuje, że skala ekspansji zagranicznej polskich 
inwestorów (prywatnych i tych pod kontrolą państwa) w dalszym ciągu jest niezbyt 
imponująca. Należy podkreślić, że inwestycje bezpośrednie za granicą są dokony-
wane nie tylko w celu podjęcia działalności za granicą, ale także w celu pozyskania 
finansowania działalności w kraju. Warto także odnotować znaczny, rosnący udział 
nierezydentów kontrolujących polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Polska jest 
dla nich siedzibą podmiotów powołanych w celu kontrolowania inwestycji w innych 
krajach regionu. W dalszym ciągu lokalizacja w Polsce jest także wykorzystywana 
w globalnych strukturach optymalizacyjnych.

2.3. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą

W 2016 roku dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wynio-
sły łącznie 4,9 mld zł. W porównaniu z 2015 rokiem były wyższe o niemal 60% (3,1 mld zł). 
Ten stosunkowo duży przyrost był wynikiem wzrostu reinwestowanych zysków z 0,02 mld zł 
do 1,9 mld zł. Dywidendy i odsetki od dłużnych instrumentów finansowych pozostały podobne 
jak w 2015 roku – odpowiednio: 2,6 mld zł i 0,4 mld zł. 

Istotną przyczyną zwiększenia dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za gra-
nicą była poprawa zysków podmiotów bezpośredniego inwestowania. Przy podobnym jak 
w poprzednim roku poziomie dywidend powodowało to wzrost reinwestowanych zysków. 
Dodatnie saldo dochodów z tytułu odsetek wskazuje na nadwyżkę odsetek otrzymanych 
od podmiotów bezpośredniego inwestowania nad odsetkami, które musieli zapłacić polscy 
inwestorzy bezpośredni z tytułu dłużnych instrumentów finansowych.

Analiza dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w ostatnich latach wskazuje 
na stabilizację poziomu dochodów z dywidend przy wzroście dochodów z tytułu odsetek. 
Stosunkowo dużą zmiennością charakteryzują się natomiast dochody z reinwestowanych 
zysków. Ta zmienność wynika z wpływu wyników pojedynczych podmiotów na dochody 
z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą.

Wykres 25. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000−2016
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W 2016 roku najwyższe dochody osiągnęły zagraniczne podmioty bezpośredniego inwe-
stowania mające siedziby na Litwie (1,1 mld zł), w Luksemburgu (0,9 mld zł), w Niemczech 
(0,8 mld zł), w Republice Czeskiej (0,6 mld zł) i na Cyprze (0,5 mld zł). Największe ujemne salda 
dochodów wykazywały podmioty zarejestrowane w Wielkiej Brytanii (-0,7 mld zł) i w Szwecji 
(-0,5 mld zł). Struktura geograficzna dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
była podobna jak w 2015 roku.

W strukturze branżowej przeważały dochody od podmiotów zajmujących się przetwórstwem 
przemysłowym (2,4 mld zł, sekcja C). Dużo niższe dochody osiągnęły podmioty związane 
z handlem (0,6 mld zł, sekcja G), pośrednictwem finansowym (0,6 mld zł, sekcja K), usługami 
administrowania (0,5 mld zł, sekcja N) oraz z górnictwem i wydobywaniem (0,4 mld zł, sekcja B).

Wykres 26. Struktura geograficzna dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2016 roku
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Wykres 27. Struktura branżowa dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2016 roku
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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
a innowacyjność w polskiej gospodarce

W tym rozdziale przedstawiono analizę zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w branżach postrzeganych jako innowacyjne. Identyfikację tych branż oparto na podejściu 
przedstawionym przez Narodowy Bank Polski w raporcie o potencjale innowacyjnym gospo-
darki10. Według tego podejścia za innowacyjne uznaje się branże o najwyższych nakładach 
na badania i rozwój. Dane te udostępnia Główny Urząd Statystyczny11. 

Powody dokonywania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w danym kraju są różne: moż-
liwość uzyskania dostępu do nowych rynków, poprawa efektywności produkcji, możliwość 
wykorzystania wysokich kwalifikacji pracowników kraju goszczącego do rozwoju nowych 
technologii i tworzenia nowych produktów. Ten ostatni powód zazwyczaj jest kojarzony 
z innowacyjnością i jest najbardziej pożądany spośród motywów realizacji zagranicznych 
projektów inwestycyjnych. 

W ostatnich latach w Polsce rośnie rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branże 
postrzegane jako innowacyjne. Głównych przyczyn tego wzrostu można upatrywać w wyższej 
dochodowości inwestycji w te branże i związanych z tym możliwościach wysokich reinwestycji 
zysków. Najczęściej nie są to nowe inwestycje typu greenfield, lecz inwestycje, które wpływają 
na potencjał i rozwój firm już działających.

Patrząc na rozmieszczenie regionalne tego typu inwestycji w Polsce, można stwierdzić, że 
najwięcej zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branże innowacyjne odnotowano w woje-
wództwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Województwa te zajmują także najwyższe 
pozycje pod względem wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich ogółem. Jeśli chodzi 
o relację inwestycji w branże innowacyjne do inwestycji w pozostałe branże, na czoło wysuwa 
się województwo świętokrzyskie oraz wielkopolskie. W skali kraju występuje znaczne zróż-
nicowanie poziomu inwestycji w branże innowacyjne. W ostatnich latach udział inwestycji 
w te branże znacznie się zwiększył w niektórych województwach.

3.1.  Pojęcie innowacyjności i mechanizmy wpływu inwestycji bezpośrednich 
na innowacyjność

Według definicji OECD12 innowacja to wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi) bądź procesu, nowej metody marketingowej, nowej metody 
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, a także nowej organizacji miejsca pracy lub stosun-
ków z otoczeniem.

10 Mowa o raporcie NBP „Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy” 
z 2016 roku.

11 Główny Urząd Statystyczny, „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w 2015”, 2016.
12 Ostatnia wersja podręcznika poświęconego analizie innowacyjności to: OECD, „Frascati Manual 2015 

Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”, 2015. Ta sama 
definicja jest stosowana we wspominanym raporcie NBP, „Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunko-
wania, determinanty, perspektywy”, 2016.
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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie są jednym ze sposobów transferu wiedzy, technologii 
oraz kreacji innowacyjności podmiotów gospodarczych i, w niektórych przypadkach, całych 
gospodarek. Podmioty realizujące te inwestycje mogą transferować środki różnymi kanałami. 
Koncerny międzynarodowe robią to najczęściej za pośrednictwem przepływów wewnątrz grup 
kapitałowych, w tym w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości dodanej, w których 
uczestniczą zarówno podmioty zagraniczne, jak i krajowe. 

Uczestnictwo firm w międzynarodowych łańcuchach wartości dodanej wiąże się z przeni-
kaniem innowacyjności (głównie produktowej i procesowej) i wpływa na wzrost wydajności 
pracy w gospodarce inwestującej oraz goszczącej. Zdobywanie doświadczeń dzięki inwesty-
cjom bezpośrednim za granicą przyczynia się do wzrostu wydajności spółek matek w krajach 
macierzystych. W kraju goszczącym współpraca lokalnych firm z podmiotami zagranicznymi 
sprzyja rozprzestrzenianiu się innowacji ze względu na konieczność dostosowania technolo-
gicznego do wymagań inwestorów. Wzrost konkurencji związany z pojawieniem się inwesto-
rów na lokalnych rynkach wymusza także zwiększenie wydajności przez pozostałe firmy13.

Oprócz ujmowanych w inwestycjach bezpośrednich transgranicznych przepływów w ramach 
grup kapitałowych mamy także do czynienia z przepływami kapitału poza grupami kapita-
łowymi. Mogą się one wiązać np. z umowami franchisingu, sprzedażą dóbr kapitałowych, 
sprzedażą licencji, pomocą techniczną lub umowami dotyczącymi podwykonawstwa. 

Pozytywne skutki wzrostu innowacyjności występują, gdy firmy z kraju goszczącego uczestni-
czą w etapach produkcji finansowanej przez inwestorów bezpośrednich, szczególnie tam, gdzie 
wytwarzane są produkty zaawansowane technologicznie. Efekty te wzmacnia umiejscowienie 
lokalnych firm w końcowej części łańcucha wartości dodanej − bliżej produktu końcowego. 

Transfer technologii i innowacyjności jest bardziej efektywny, jeśli międzynarodowe korpora-
cje blisko współpracują z lokalnymi firmami, wspierając je technologicznie i organizacyjnie. 
Sam zakup dóbr i usług od dostawców zagranicznych, obecny na początkowych etapach 
inwestycji zagranicznych, znacznie słabiej przyczynia się do wzrostu innowacyjności.

O zdolności gospodarki do absorpcji innowacji za pośrednictwem zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich decyduje poziom kapitału ludzkiego i społecznego oraz uwarunkowania insty-
tucjonalne. Ważne są przy tym motywy inwestorów, związane z nimi sposoby wejścia na rynek 
i wybór branż w zależności od zaawansowania technologicznego. Absorpcji nowych rozwiązań 
sprzyja też zawodowa i terytorialna mobilność pracowników oraz ich wykształcenie.

Z badań dotyczących wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na produktywność 
firm krajowych w Polsce14 wynika, że obecność podmiotów zagranicznych silnie oddziałuje 
na poziom innowacyjności tych firm. Zależy to od powiązań w ramach łańcucha produkcji 
i jest szczególnie widoczne w branżach o dużej intensywności badań i rozwoju. 

13 Pozytywny wpływ inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedstawia m.in. M. Kolasa, „How does 
FDI inflow affect productivity of domestic firms? The role of horizontal and vertical spillovers, absorptive 
capacity and competition”, The Journal of International Trade & Economic Development, An International 
and Comparative Review, Vol. 18, 2008 oraz  B. Javorcik, “Does FDI Bring Good Jobs to Host Countries?”, 
World Bank Research Observer, 30, 2015.

14 Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na produktywność firm krajowych zaprezentował m.in. 
M. Kolasa w pracy: „How does FDI inflow affect productivity of domestic firms?, op. cit. 
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Znaczny wzrost procesów inwestycyjnych (produkcyjnych i usługowych) w gospodarce świa-
towej w ostatnich dekadach skłonił organizacje międzynarodowe do wspólnych badań nad 
sposobami prowadzenia i efektywnością zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Jedną 
z inicjatyw było przygotowanie przez OECD we współpracy z WTO bazy Trade in Value 
Added (TiVA)15. W analizie międzynarodowych łańcuchów wartości OECD uwzględniła także 
inwestycje bezpośrednie w formie fuzji i przejęć, związane z projektami ukierunkowanymi 
na badania, rozwój i innowacje16.

Inwestycje bezpośrednie związane z innowacjami są także przedmiotem zainteresowania 
władz i badaczy w poszczególnych krajach. 

Poniższa analiza opiera się na zagregowanych danych dotyczących inwestycji bezpośrednich. 
Konieczne tu uproszczenia mogą niekiedy utrudniać interpretację wskaźników, pozwalają 
jednak zaobserwować ogólne tendencje związane z inwestycjami bezpośrednimi w podmioty 
działające w branżach definiowanych jako innowacyjne.

3.2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w branżach innowacyjnych

Na potrzeby niniejszego raportu branże innowacyjne17 zostały zidentyfikowane na podstawie 
podobnych kryteriów, jak przyjęte we wspominanym raporcie Narodowego Banku Polskiego 
o potencjale innowacyjnym gospodarki. Zgodnie z tą definicją branże innowacyjne to te, które 
wykazują największe wydatki na badania i rozwój. Grupę tak określonych branż18 rozszerzono 
o podmioty związane z handlem pojazdami mechanicznymi (dział 45 sekcji G) ze względu 
na zaklasyfikowanie do tej branży niektórych producentów pojazdów mechanicznych. 

Wymienione powyżej rodzaje działalności gospodarczej są w niniejszym raporcie traktowane 
jako synonim pojęcia branże innowacyjne. 

W 2016 roku wartość transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branże 
innowacyjne w Polsce wyniosła 24,4 mld zł wobec 16,4 mld zł w 2015 roku i 10,8 mld zł w 2011 
roku. W całym analizowanym okresie transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich w branże innowacyjne miały wartości dodatnie. W pozostałych branżach w 2013 
roku odnotowano natomiast łączne dezinwestycje, co świadczy o ich względnej „odporności” 
na zmiany cyklu koniunkturalnego. Relacja wartości transakcji w branżach innowacyjnych 
do transakcji ogółem wzrosła z poziomu blisko 22,9% w 2011 roku do 44,4% w 2016 roku. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na reinwestycje zysków, które w branżach innowacyjnych 
wyniosły 16,4 mld zł w 2016 roku i stanowiły ponad połowę wartości reinwestycji we wszyst-
kich branżach.

15 Baza ta została zbudowana na podstawie zharmonizowanych krajowych tablic przepływów międzygałęzio-
wych oraz dwustronnych danych o handlu OECD; por. WTO, “Trade in Value Added: Concepts, Methodologies 
and Challenges”, 2012.

16 OECD, “Where to locate innovative activities? Does co-location matter”, Directorate for Science, Technology 
and Innovation Policy Note, December 2016.

17 Ze względu na strukturę danych o inwestycjach bezpośrednich poszczególne branże zaliczamy do inno-
wacyjnych lub pozostałych, korzystając z dostępnych kodów używanych w standardzie wymiany danych 
pomiędzy organizacjami międzynarodowymi. Kody te są powiązane z PKD 2007. Na przykład kod C24_25 
oznacza w PKD 2007 działy 24 i 25 sekcji C.

18 Główny Urząd Statystyczny, „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w 2015”, 2016.
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Inwestorzy zagraniczni, lokując swe środki w branże innowacyjne, wybierali różne rodzaje 
działalności gospodarczej. W 2016 roku największe zainteresowanie budziły podmioty pro-
wadzące działalność w obszarze informacji i komunikacji (J58_62_63)19. We wcześniejszych 

19 Wpłynęła na to pojedyncza transakcja przejęcia przez zagranicznego inwestora podmiotu działającego 
w tej branży.

Wykres 28. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach innowacyjnych 
i pozostałych branżach w Polsce w latach 2011−2016
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Tabela I. Branże innowacyjne zidentyfikowane na potrzeby analizy inwestycji bezpośrednich 
w branże innowacyjne w Polsce w latach 2011−2016

Kod DSD Sekcje i dział 
PKD 2007 Rodzaj działalności gospodarczej

C21 C.21 Produkcja wyrobów farmaceutycznych

C24_25 C.24
C.25

Produkcja metali oraz metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C28 Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych

C29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

C_OTH

C.15
C.23
C.27 
C.31
C.32
C.33

Inne sektory związane z produkcją (łącznie)

G45 G.45
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami razem z naprawą pojazdów 
samochodowych i motocykli

G46 G.46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

J58_62_63
J.58
J.62
J.63

Pozostałe działania związane z informowaniem i komunikacją

J61 J.61 Telekomunikacja

M72 M.72 Badania naukowe i prace rozwojowe
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latach najwięcej zagranicznych inwestycji bezpośrednich trafiało do podmiotów zajmujących 
się produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli (C29). 
Najniższą wartość inwestycji w latach 2011−2016 notowano w przypadku działalności zwią-
zanej z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (M72).

W latach 2011−2016 najsilniejszymi wahaniami cechował się napływ zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich do podmiotów działających w obszarze informacji i komunikacji (sekcja J), 
produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli (C29) oraz 
handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi wraz z naprawą pojazdów 
samochodowych (G45). Z kolei napływ inwestycji do sekcji przetwórstwa przemysłowego 
(działy C21, C26, C28) oraz badań naukowych i prac rozwojowych (M72) był bardziej stabilny. 
Na uwagę zasługuje fakt, że wprawdzie 2013 rok przyniósł spadek transakcji z tytułu zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich ogółem (o blisko 29 mld zł, czyli o 72% w porównaniu 
z 2012 rokiem), jednak w podmiotach działających w branżach innowacyjnych inwestycje te 
utrzymały się na poziomie 17,0 mld zł. W tym samym czasie z pozostałych branż wycofano 
kapitał z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w wysokości 5,5 mld zł. 

Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach innowacyjnych 
osiągnął w 2016 roku 235,5 mld zł i systematycznie rośnie (w 2011 roku 172,6 mld zł). W 2016 
roku relacja zobowiązań branż innowacyjnch z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich w Polsce do zobowiązań ogółem z tego tytułu wynosiła 30,2% wobec 30,7% w 2011 r. 
O ile w okresie 2011−2016 co roku notowano wzrost zobowiązań w branżach innowacyjnych, 
o tyle w pozostałych branżach, podobnie jak w przypadku transakcji, obserwujemy różne 
tendencje. W szczególności na skutek spadku wycen firm w pozostałych branżach udział 
branż innowacyjnych w zobowiązaniach z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce przejściowo wzrósł do 32,4%. 

Spośród badanych branż innowacyjnych najwyższe zobowiązania z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich notowano w sekcjach: przetwórstwa przemysłowego, handlu i dzia-
łalności związanej z informacją i komunikacją. Na niższym poziomie agregacji zwraca uwagę 
stosunkowo wysoki udział zobowiązań w przypadku handlu hurtowego z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodowymi (G46), telekomunikacji (J61) oraz produkcji pojazdów samo-

Wykres 29. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach innowacyjnych 
w Polsce w latach 2011−2016
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Do C innowacyjne zaliczono następujące branże innowacyjne: C21, C24_25, C26, C28, C29, C_OTH,  
do J innowacyjne: J58_62_63 i J61, a do pozostałych branż innowacyjnych: G45, G46 oraz M72.
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chodowych (C29). Odnotowano tu najwyższy wzrost zobowiązań z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w latach 2011−2016. Stosunkowo wysoki wzrost zobowiązań z tego 
tytułu zaobserwowano także w dziale badań naukowych i działalności rozwojowej, ale ich 
wartość nadal jest marginalna.

Największą część zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach 
postrzeganych jako innowacyjne (podobnie jak w pozostałych) stanowią udziały kapitałowe. 
W branżach innowacyjnych ich udział w zobowiązaniach ogółem jest jednak większy. Wyższy 
udział zobowiązań z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w całości zobowiązań 
wynikał głównie z wysokich reinwestycji zysków. Stosunek udziałów kapitałowych do zobo-
wiązań ogółem w branżach innowacyjnych był wyższy niż w pozostałych branżach w całym 
analizowanym okresie. Różnica pomiędzy tymi wskaźnikami dla branż innowacyjnych i pozo-
stałych wzrosła od 7,7% w 2011 roku do 12,4% w 2016 roku.

Średni dochód z inwestycji bezpośrednich w latach 2011−2016 wyniósł 62,8 mld zł. Większa 
jego część (36,8 mld zł) pochodziła z pozostałych branż, jednak udział branż innowacyjnych 

Wykres 30. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach 
innowacyjnych i pozostałych branżach w Polsce w latach 2011−2016
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Wykres 31. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach 
innowacyjnych w Polsce w latach 2011−2016
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w dochodach był znacznie większy niż w zobowiązaniach. Wskazuje to na wyższą dochodowość 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branże innowacyjne niż w pozostałe.

Spośród branż innowacyjnych najwyższe dochody osiągano z inwestycji w: handel hurtowy 
(średnia w latach 2011−2016 wyniosła 6,1 mld zł; G46), pozostałą działalność produkcyjną 
(4,7 mld zł; C_OTH) oraz produkcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłącze-
niem motocykli (4,4 mld zł; C29). Najniższe dochody przyniosły inwestycje w: badania naukowe 
i prace rozwojowe (0,2 mld zł; M72), handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi 
wraz z naprawą pojazdów samochodowych (0,6 mld zł; G45) oraz produkcję komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych (0,6 mld zł; C26). 

W latach 2011−2016 w strukturze dochodów z zagranicznych inwestycji bezpośrednich dochody 
z pozostałych branż (58,6%) przeważały nad dochodami z branż innowacyjnych (41,4%). 

W latach 2011−2016 struktura dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
była odmienna w branżach innowacyjnych niż w pozostałych branżach. W pierwszej gru-
pie średni udział reinwestowanych zysków wynosił 52,8%, dywidend 41,0%, a odsetek 6,2%. 

Wykres 32. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach innowacyjnych 
i pozostałych branżach w Polsce w latach 2011−2016
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Wykres 33. Struktura dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w podziale na branże innowacyjne i pozostałe w latach 2011−2016 
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W przypadku pozostałych branż dywidendy stanowiły 56,5% dochodów, reinwestowane 
zyski 27%, a odsetki 16,5%. Uwagę zwraca znacznie niższy poziom reinwestycji zysków niż 
w branżach innowacyjnych. 

Istotną cechą wyróżniającą branże innowacyjne na tle pozostałych branż jest ich dochodo-
wość. Z analizy wskaźników dochodowości w latach 2012−2016 wynika, że osiągnięta przez 
inwestorów zagranicznych dochodowość (średnio 12,9%) całego zainwestowanego kapitału 
w branżach innowacyjnych była blisko dwukrotnie wyższa niż w pozostałych branżach (śred-
nio 6,4%). Było to zapewne jednym z motywów lokowania inwestycji zagranicznych właśnie 
w tych branżach.

Interesujące wyniki przynosi analiza zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w bran-
żach innowacyjnych na poziomie regionalnym. Ich udział w całości inwestycji bezpośrednich 
w poszczególnych województwach był zróżnicowany i w ostatnich latach podlegał pewnym 
zmianom20. 

Największy udział inwestycji bezpośrednich w branże innowacyjne w stanie zobowiązań z tego 
tytułu zaobserwowano w trzech województwach: mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. 
Na koniec 2016 roku w województwie mazowieckim ulokowanych było 37,0% takich inwestycji, 
w województwie śląskim 18,1%, a w województwie wielkopolskim 11,4%. Największy wzrost 
udziału inwestycji bezpośrednich w branże inwestycyjne w latach 2011−2016 odnotowano 
w województwie mazowieckim, wielkopolskim oraz podkarpackim.

W województwach, w których udział zobowiązań branż innowacyjnych był najwyższy, inwe-
storzy nie koncentrowali się na jednym rodzaju działalności. W pozostałych województwach 
zagraniczne inwestycje bezpośrednie były lokowane w niektóre rodzaje działalności.

Utrzymująca się koncentracja inwestycji bezpośrednich w branże innowacyjne w kilku woje-
wództwach nie odzwierciedla udziału ani roli inwestycji bezpośrednich w branże innowacyjne 
w zobowiązaniach z tego tytułu w poszczególnych województwach. 

20 Analiza ta dotyczy podmiotów bezpośredniego inwestowania działających w wytypowanych branżach 
innowacyjnych, zgodnie z przedstawionymi kryteriami. Przy takim bardziej szczegółowym podziale przy-
pisanie inwestycji bezpośrednich do poszczególnych województw jest bardziej istotne. 

Wykres 34. Wskaźniki dochodowości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w podziale 
na branże w latach 2012−2016
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W 2016 roku największy udział inwestycji w branże innowacyjne w całości inwestycji bez-
pośrednich odnotowano w województwie świętokrzyskim (74,6%) oraz opolskim (57,5%). 
Najniższy udział tych inwestycji był w województwie podlaskim (12,3%). 

Wykres 35. Stany zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branże 
innowacyjne w podziale według województw w 2016 roku (w %)
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Wykres 36. Udziały stanów zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branże 
innowacyjne w stanie zobowiązań ogółem w danym województwie w 2016 roku (w %)
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Uwaga: średni udział stanów zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branże 
innowacyjne w stanie zobowiązań ogółem w danym województwie w 2016 roku wyniósł 40,5%.
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W latach 2011−2016 wyraźnie wzrosło zaangażowanie w branże innowacyjne w wojewódz-
twach: wielkopolskim (z 36,9% do 42,4%) i kujawsko-pomorskim (z 23,3% do 32,8%), natomiast 
obniżyło się w województwach: opolskim (z 62,6% do 57,5%), śląskim (z 62,7% do 52,0%) 
i zachodniopomorskim (z 28,9% do 27,6% ). Województwo warmińsko-mazurskie w 2011 roku 
miało najmniejszy udział zobowiązań z tytułu inwestycji w branże innowacyjne (10,1%), 
natomiast w 2016 roku osiągnęło już 22,8%. 

Należy podkreślić, że w województwie mazowieckim stan zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich w branże innowacyjne jest najwyższy, jednak ich udział kształtuje się poniżej 
średniej krajowej. 

Analizując udział poszczególnych branż innowacyjnych w stanie zobowiązań z tytułu zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich, można zauważyć, że inwestorzy zagraniczni w części 
województw w dalszym ciągu specjalizowali się w wybranych branżach (jednak zmieniała 
się skala zaangażowania). Tylko w nielicznych województwach decydowali się wejść na nowe 
obszary działalności. Przykładem utrzymującej się koncentracji w wybranych branżach jest 
województwo śląskie z produkcją metali oraz metalowych wyrobów gotowych (C24_25), 
a także województwo mazowieckie z handlem hurtowym (G46). 





Nota metodyczna

Nota metodyczna



Narodowy Bank Polski56

Nota metodyczna

Standard statystyki inwestycji bezpośrednich

Światowym standardem statystyki inwestycji bezpośrednich jest dokument Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) The Benchmark Definition of Foreign Direct 
Investment (Benchmark Definition), opracowany po raz pierwszy w 1983 roku. W 2008 roku 
powstała jego czwarta, obecna wersja21. Aktualny standard statystyki inwestycji bezpośred-
nich stosuje coraz więcej krajów.

OECD Benchmark Definition of Foreign Investment 4th edition jest w pełni spójny z koncep-
cją i definicjami inwestycji bezpośrednich zawartymi w aktualnej, szóstej edycji standardu 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dotyczącego bilansu płatniczego i międzynaro-
dowej pozycji inwestycyjnej22. Jest także zgodny z koncepcją systemu rachunków narodowych 
SNA 2008 i jego europejskim odpowiednikiem ESA 201023. 

Narodowy Bank Polski od 1996 roku publikuje dane o zagranicznych inwestycjach bezpośred-
nich zgodnie ze standardami międzynarodowymi, stopniowo wdrażając ich kolejne wersje.

Publikacja OECD koncentruje się na zagranicznych inwestycjach bezpośrednich. Definiuje 
sposoby przedstawiania należności i zobowiązań oraz transakcji dotyczących tych inwesty-
cji, 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 sposoby prezentowania inwe-
stycji bezpośrednich, m.in.:

 – prezentację zgodnie ze zrewidowaną zasadą kierunkowości (nowy sposób ujmowania 
podmiotów mających status „inny w grupie”), 

 – wyróżnienie inwestycji bezpośrednich według kraju siedziby podmiotu dominującego,
 – prezentację w podziale na aktywa/pasywa.

Opierając się na prezentowanym standardzie, Narodowy Bank Polski publikuje dane zgodnie 
z zapotrzebowaniem użytkowników. Wypełnia międzynarodowe zobowiązania, przekazując 
organizacjom międzynarodowym dane o inwestycjach bezpośrednich, zgodne z potrzebami 
tych instytucji.

Standard statystyki inwestycji bezpośrednich dopuszcza różne metody zbierania danych 
i wyceny aktywów. Między danymi występują zatem różnice będące wynikiem zastosowania 
odmiennych metod. Pamiętając o tym, poniżej zwracamy uwagę na kilka najważniejszych 
zagadnień z tym związanych. Wynikają one przede wszystkim z dodatkowego uszczegóło-
wienia niektórych zasad na poziomie Unii Europejskiej.

21 OECD, „OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – 4th edition”, 2008.
22 IMF, „Balance of Payments and International Investment Position Manual − 6th edition”, 2007.
23 European System of Accounts (Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych) wprowadzony 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 549/2013.
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Światowy standard statystyki inwestycji bezpośrednich zaleca metodę wyceny aktywów 
i pasywów finansowych według ich wartości rynkowej, dopuszczając jednocześnie inne 
metody wyceny, będące przybliżeniem wartości rynkowej. Zgodnie z zasadami przyjętymi 
w UE Polska prezentuje akcje notowane na giełdzie według ich wyceny rynkowej, natomiast 
pozostałe formy udziałów kapitałowych − według wartości kapitałów własnych przypadają-
cych na udziałowca.

Zgodnie z decyzją podjętą na forum UE, inaczej niż w ogólnie obowiązującym standardzie, 
aktywa i zobowiązania funduszy inwestycyjnych nie są ujmowane w inwestycjach bezpo-
średnich, nawet jeżeli przekroczą próg 10% głosów.

W relacjach między powiązanymi podmiotami w Polsce nie ma rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych, a zatem nie są one prezentowane w polskiej statystyce inwestycji bezpośrednich. 
Jednocześnie kwestia ta jest monitorowana i w razie potrzeby dane mogą zostać uzupełnione 
o ten instrument.

Źródła danych o inwestycjach bezpośrednich

Podstawowym źródłem danych o inwestycjach bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycjach 
bezpośrednich za granicą są sprawozdania podmiotów przesyłane do Narodowego Banku 
Polskiego. 

Dane te są dostarczane do NBP w ramach sprawozdawczości na potrzeby bilansu płatniczego 
i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przez banki oraz przez pozostałych rezydentów24. 
Dane są zbierane od rezydentów, u których suma aktywów i pasywów zagranicznych prze-
kracza: 7 mln zł (osoby fizyczne) lub 10 mln zł (pozostali rezydenci inni niż firmy inwesty-
cyjne). Firmy inwestycyjne (w tym banki) składają sprawozdania niezależnie od wielkości 
posiadanych aktywów i pasywów zagranicznych. Przekazywane informacje dotyczą własnych 
transakcji poszczególnych podmiotów. Jedynie w przypadku firm inwestycyjnych (w tym 
banków) prowadzących rachunki papierów wartościowych dostarczane są także dane zbiorcze 
dotyczące klientów tych instytucji. 

Informacje są zbierane z częstotliwością miesięczną, kwartalną i roczną.

Źródłem danych o inwestycjach bezpośrednich opartych na papierach wartościowych są 
sprawozdania przesyłane przez polskich inwestorów (na temat aktywów) i emitentów lub 
pośredników finansowych (na temat pasywów). Zawierają one dane w podziale na poszcze-
gólne papiery wartościowe. Dane te są zbierane metodą „papier po papierze”25. 

24 Podstawę prawną zbierania danych o inwestycjach bezpośrednich w Polsce stanowią: Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi 
Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwe-
stycyjnej (Dz.U. z 18 sierpnia 2017 roku, poz. 1548) 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 z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. NBP z 19 listopada 2009 roku, 
nr 18, poz. 20).

25 Sprawozdawca podaje wartość transakcji/stanów należności lub zobowiązań i identyfikator każdego papieru 
wartościowego, na podstawie którego są pozyskiwane pozostałe informacje.
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Dane o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w spółkach mających zdematerializowane 
akcje są zbierane według serii akcji (numerów ISIN26), na podstawie dostępnych sprawozdań 
finansowych emitentów oraz miesięcznych sprawozdań banków powierniczych i domów 
maklerskich. 

Dodatkowym źródłem danych do statystyki inwestycji bezpośrednich są informacje prasowe, 
sprawozdania finansowe podmiotów oraz bezpośrednie kontakty z podmiotami. Informacje 
uzyskiwane w ten sposób służą głównie do weryfikacji oraz aktualizacji rejestru podmiotów 
sprawozdawczych.

Metoda kompilacji i prezentacji danych o zagranicznych inwestycjach 
bezpośrednich

Dane na potrzeby statystyki zagranicznych inwestycji bezpośrednich są dostarczane przez 
podmioty sprawozdawcze w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu sprawozdaw-
czego, a następnie weryfikowane i przetwarzane przez przeznaczony do tego wewnętrzny 
system elektroniczny Narodowego Banku Polskiego. 

Do weryfikacji i kompilacji danych o papierach wartościowych z kodem ISIN wykorzystuje 
się dodatkowo dane zawarte w bazie CSDB Europejskiego Banku Centralnego, informa-
cje z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz informacje uzyskiwane 
od samych emitentów27.

W niniejszym raporcie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w statystyce inwestycji bezpo-
średnich, dane są prezentowane zgodnie z zasadą kierunkowości28, z wyłączeniem krajowych 
podmiotów specjalnego przeznaczenia. Na potrzeby bilansu płatniczego i międzynarodowej 
pozycji inwestycyjnej informacje o inwestycjach bezpośrednich zaprezentowano według 
zasady bilansowej (aktywa/pasywa) z uwzględnieniem krajowych podmiotów specjalnego 
przeznaczenia. Na skutek tej rozbieżności w sposobie prezentacji niemożliwe jest proste 
porównywanie danych o inwestycjach bezpośrednich z tych dwóch źródeł. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników danych, w aneksie statystycznym zawarto 
porównanie prezentacji według zasady bilansowej i prezentacji zgodnej z zasadą kierunko-
wości dla podmiotów innych niż podmioty specjalnego przeznaczenia, czyli dla podmiotów 
z rocznej statystyki inwestycji bezpośrednich.

Stany należności z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich ujmowane według zasady 
bilansowej są wyższe niż stany inwestycji za granicą prezentowane zgodnie z zasadą kie-
runkowości. Analogicznie stany zobowiązań według zasady bilansowej są wyższe niż stany 
zobowiązań z tytułu inwestycji w kraju zgodnie z zasadą kierunkowości. 

26 International Securities Identification Number jest międzynarodowym kodem identyfikacyjnym, nadawa-
nym papierom wartościowym emitowanym na rynkach finansowych. Jest to alfanumeryczny kod liczący 
12 znaków, o strukturze zdefiniowanej zgodnie ze standardem ISO 6166.

27 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/centralisedsecuritiesdata 
base201002en.pdf.

28 Prezentacja danych o inwestycjach bezpośrednich zgodnie z zasadą kierunkowości wprowadza podział 
na krajowe inwestycje bezpośrednie za granicą oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju.
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Różnica między wartościami wynikającymi z tych dwóch sposobów prezentacji, czyli odpo-
wiednio pomiędzy aktywami inwestycji bezpośrednich a krajowymi inwestycjami bezpo-
średnimi za granicą oraz pasywami inwestycji i zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi 
w kraju, jest równa wartości zagranicznych aktywów będących pod ostateczną kontrolą niere-
zydentów i zobowiązań względem nierezydentów, które ostatecznie kontrolowane są z kraju.

Pozycja netto jest taka sama w obu prezentacjach. Jest to różnica między aktywami a pasy-
wami inwestycji bezpośrednich, równa różnicy między prezentowanymi według zasady 
kierunkowości inwestycjami bezpośrednimi za granicą i zagranicznymi inwestycjami bez-
pośrednimi w kraju.

Słownik pojęć

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych (ang. equity) są to udziały, akcje i inne formy 
udziału w kapitałach własnych podmiotu, łącznie z wydzielonymi funduszami oddziałów.

Dochody z inwestycji bezpośrednich (ang. direct investment income) są to dochody z kapitału 
zaangażowanego w te inwestycje, czyli dochody z akcji i innych form udziałów kapitałowych oraz 
dochody z instrumentów dłużnych. Dochód jest naliczany zgodnie z zasadą memoriałową, czyli 
niezależnie od terminu płatności. Dochody z instrumentów dłużnych wyemitowanych i posiada-
nych przez podmioty pośrednictwa finansowego nie są uwzględniane w dochodach z inwestycji 
bezpośrednich; analogicznie instrumenty te nie są zaliczane do omawianych inwestycji.

Fuzje i przejęcia (ang. mergers and acquisitions) są to transakcje, w wyniku których docho-
dzi do połączenia działających wcześniej niezależnych firm i utworzenia nowej firmy lub 
przejęcia udziałów innej firmy oraz utrzymywania nad nią kontroli, przy jednoczesnym 
zachowaniu odrębności organizacyjnej. W statystyce inwestycji bezpośrednich fuzje i przeję-
cia definiuje się jako transakcje, których przedmiotem są istniejące (niepochodzące z nowej 
emisji) udziały, jeśli w ich wyniku nabywca kontroluje więcej niż 10% głosów w organie 
stanowiącym innego podmiotu.

Grupa podmiotów powiązanych kapitałowo (ang. enterprise group) jest to grupa tworzona 
przez podmiot dominujący oraz podmioty, w których jest on inwestorem bezpośrednim. 
Są one połączone relacją inwestycji bezpośrednich. W przypadku gdy podmiot dysponuje 
głosami w organie stanowiącym innego podmiotu za pośrednictwem podmiotu przez siebie 
kontrolowanego, przyjmuje się, że dysponuje on wszystkimi głosami podmiotu pośredniczą-
cego. 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 znaj-
dują się w tej samej grupie podmiotów powiązanych kapitałowo, ale nie są dla siebie pod-
miotami 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 formy inwestowania inne niż 
nabycie udziałów lub akcji albo reinwestowanie zysków związanych z tymi udziałami lub 
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akcjami. Do instrumentów dłużnych zalicza się m.in. kredyty i pożyczki, dłużne papiery 
wartościowe oraz pozostałe nierozliczone płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi 
relacją inwestycji bezpośrednich.

Inwestor bezpośredni (ang. direct investor) jest to podmiot, który bezpośrednio lub pośred-
nio, sam lub razem z kontrolowanymi przez siebie podmiotami ma co najmniej 10% głosów 
w organie stanowiącym innego podmiotu.

Inwestycje bezpośrednie za granicą (ang. outward direct investment) są to inwestycje inwe-
storów bezpośrednich będących rezydentami w podmioty bezpośredniego inwestowania 
– nierezydentów. Dotyczy to sytuacji, kiedy rezydenci (inwestorzy bezpośredni) wywierają 
wpływ nierezydentów (podmioty bezpośredniego inwestowania) lub ich kontrolują.

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, ma co najmniej 10% głosów. 
Podmiotem bezpośredniego inwestowania jest także podmiot kontrolowany przez inny pod-
miot bezpośredniego inwestowania.

Podmiot dominujący w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo (ang. ultimate 
controlling parent) jest to podmiot wpływający na inne podmioty, w szczególności podmiot, 
który sprawuje nad nimi kontrolę.

Podmioty specjalnego przeznaczenia (ang. special purpose entities – SPE) w statystyce 
związanej z bilansem płatniczym i międzynarodową pozycją inwestycyjną są to podmioty 
tworzone w celu prowadzenia działalności finansowej na rzecz pozostałych przedsiębiorstw 
z grupy kapitałowej. Bardzo często nie zatrudniają pracowników ani nie prowadzą działalno-
ści operacyjnej na terenie kraju, w którym się znajdują. Najczęściej zajmują się działalnością 
holdingową oraz pozyskiwaniem kapitału w imieniu i na rzecz innych podmiotów z grupy 
kapitałowej. W przypadku tej pierwszej funkcji podmiot specjalnego przeznaczenia jest wła-
ścicielem innych podmiotów w grupie i transakcje z jego udziałem dotyczą przede wszystkim 
udziałów w spółkach zależnych. Druga z wymienionych funkcji wiąże się z pozyskiwaniem 
kapitału z emisji papierów wartościowych, zaciąganiem kredytów oraz pozyskiwaniem kapi-
tału z innych źródeł, a następnie przekazywaniem zdobytych w ten sposób środków innym 
spółkom 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 oznacza, że w danym okresie podmioty bezpo-
średniego inwestowania odnotowały straty lub że kwota zadeklarowanych dywidend prze-
wyższyła zysk.

Sprawowanie kontroli (ang. control) należy rozumieć jako dysponowanie bezpośrednio  
i/lub pośrednio więcej niż 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.
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Superdywidendy, dywidendy likwidacyjne (ang. superdividends / liquidating dividends) są 
to dywidendy powstałe w wyniku ponownego podziału zysku z lat poprzednich. Zwykle 
są wyższe niż regularnie wypłacane dywidendy. Zgodnie z obecnymi standardami kwalifi-
kuje się je jako odpływ kapitału, a nie jako dochody.

Transakcje inwestycji bezpośrednich (ang. direct investment’s flows) są to przepływy finan-
sowe pomiędzy podmiotami z grupy podmiotów powiązanych kapitałowo w danym okresie.

Transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia (ang. transactions of special purpose 
entities) polegają na tym, że w danym okresie sprawozdawczym notuje się napływ zagra-
nicznych środków, powiększających kapitał udziałowy podmiotów specjalnego przeznacze-
nia, które następnie przekazują te środki do zagranicznych oddziałów lub spółek zależnych 
poza granicami danego kraju. Transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia są odnoto-
wywane symetrycznie, zarówno w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w kraju, jak 
i w inwestycjach 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 inwe-
storów bezpośrednich będących nierezydentami w podmioty bezpośredniego inwestowania 
– rezydentów. Dotyczy to sytuacji, kiedy nierezydenci (inwestorzy bezpośredni) wywierają 
wpływ na rezydentów (podmioty bezpośredniego inwestowania) lub kontrolują ich.

Zysk (strata) z działalności bieżącej (ang. current operating performance) jest to zysk lub 
strata z działalności operacyjnej powiększona o należne odsetki, pomniejszone o naliczone 
odsetki, powiększona o niewypłacony zysk podmiotów bezpośredniego inwestowania 
i pomniejszona o straty tych podmiotów. 
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W aneksie zaprezentowano wybrane dane z tabel dotyczących inwestycji bezpośrednich. 
Szczegółowe tabele (także w EUR oraz USD) są dostępne 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

Tabela 1. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2016 
(w mln zł)

Rok Akcje i inne formy 
udziałów kapitałowych 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 25 978,5 22 620,0 -4 193,9 44 404,7 

2005 9 569,8 10 937,0 6 034,6 26 541,3 

2006 10 558,1 17 646,0 17 032,2 45 236,3 

2007 16 154,1 25 610,0 13 141,5 54 905,7 

2008 19 796,9 -2 301,0 12 096,9 29 592,8 

2009 10 692,3 15 497,0 5 134,8 31 324,1 

2010 1 612,8 22 448,0 14 523,8 38 584,6 

2011 -804,9 21 572,0 26 416,7 47 183,8 

2012 12 447,0 18 254,1 9 756,6 40 457,7 

2013 -5 674,7 14 732,2 2 401,2 11 458,7 

2014 13 297,0 25 939,5 5 774,8 45 011,3

2015 21 879,0 29 145,1 6 539,4 57 563,4

2016 8 427,3 34 224,0 12 263,2 54 914,4
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Tabela 2. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
roku w latach 2000−2016 (w mln zł)

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 206 089,5 45 409,4 251 499,0

2005 232 454,3 49 144,2 281 598,5

2006 269 723,2 67 288,9 337 012,1

2007 323 225,0 77 016,1 400 241,1

2008 340 238,2 99 344,2 439 582,4

2009 373 166,4 103 971,0 477 137,5

2010 441 739,2 114 332,4 556 071,7

2011 424 678,7 137 225,3 561 904,0

2012 472 597,9 144 077,8 616 675,7

2013 540 261,4 149 989,1 690 250,5

2014 569 116,5 172 600,0 741 716,5

2015 543 296,5 182 255,0 725 551,5

2016 580 101,0 198 545,1 778 646,1

Tabela 3. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2016 
(w mln zł)

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 24 945,0 21 572,0 5 256,2 51 773,2

2012 27 518,2 18 254,1 6 258,3 52 030,6

2013 36 267,7 14 732,2 7 234,8 58 234,7

2014 29 592,4 25 939,5 8 595,7 64 127,6

2015 30 091,6 29 145,1 8 270,1 67 506,9

2016 36 079,2 34 224,0 8 670,4 78 973,6
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Tabela 4. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2016 roku 
w podziale geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis

Akcje i inne 
formy udziałów 
kapitałowych

Reinwestycje 
zysków

Instrumenty 
dłużne Ogółem

W0 Wszystkie kraje 8 427,3 34 224,0 12 263,2 54 914,4

w tym

NL Niderlandy 8 088,7 9 005,5 3 095,4 20 189,6

DE Niemcy 576,7 8 395,0 4 739,8 13 711,5

LU Luksemburg 767,8 3 150,5 4 783,0 8 701,3

FR Francja 627,2 1 459,8 1 982,9 4 069,9

AT Austria 1 566,0 675,6 1 788,3 4 029,9

CH Szwajcaria 1 074,0 1 606,1 859,2 3 539,3

GB Wielka Brytania 1 190,8 1 121,2 -219,8 2 092,1

BE Belgia 224,1 782,8 1 003,2 2 010,1

NO Norwegia 983,8 -66,7 -93,7 823,4

JP Japonia 274,5 -4,2 101,1 371,3

CY Cypr -412,9 717,5 42,2 346,8

CA Kanada -63,8 43,1 -134,3 -155,0

SK Słowacja -79,8 87,4 -169,6 -162,0

MX Meksyk 0,0 0,0 -163,7 -163,7

FI Finlandia 141,8 176,5 -486,2 -167,8

HK Hongkong -2,7 23,1 -272,5 -252,1

SA Arabia Saudyjska 0,0 -0,6 -266,6 -267,2

DK Dania -610,6 557,6 -260,4 -313,4

HU Węgry 122,5 14,2 -503,1 -366,3

ES Hiszpania -400,2 609,7 -956,9 -747,3

IT Włochy -3 111,6 1 590,5 -128,4 -1 649,5

IE Irlandia 334,3 9,9 -2 603,1 -2 258,9

w tym strefy ekonomiczne

B5 Unia Europejska (28 krajów) 9 052,3 30 943,9 10 444,8 50 441,0

I8 Strefa euro (19 krajów) 8 155,8 27 345,5 13 114,3 48 615,7

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 2 096,4 1 553,7 801,5 4 451,6

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) 8 917,9 33 178,0 12 406,0 54 501,9

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego 
Handlu (NAFTA) -3 257,8 1 391,0 1 673,9 -192,8

R14 CIS -28,7 -34,5 143,8 80,7

R4 ASEAN 7,2 65,7 -110,4 -37,5

R5 OPEC -2,0 40,4 -295,9 -257,5

A8 Ameryka Łacińska 4,4 -0,4 -139,9 -135,9

R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie i Pacyfiku 
(ACP) 1,9 -6,6 43,0 38,2

9A Organizacje międzynarodowe bez instytu-
cji Unii Europejskiej 0,0 0,0 0,0 0,0
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Tabela 5. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2016 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej (w mln zł)

Kod 
DSD Opis

Akcje i inne 
formy udziałów 
kapitałowych

Reinwestycje 
zysków

Instrumenty 
dłużne Ogółem

FDI_T Ogółem 8 427,3 34 224,0 12 263,2 54 914,4

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 21,9 207,4 69,4 298,7

B Górnictwo i wydobywanie 452,2 -396,3 104,0 159,9

C Przetwórstwo przemysłowe -1 095,4 13 949,0 3 064,5 15 918,1

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

192,1 -1 127,3 -988,3 -1 923,4

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

46,9 86,3 -106,9 26,3

F Budownictwo 2 481,5 448,2 162,4 3 092,1

GTU Usługi (łącznie) 6 328,0 21 056,7 9 478,5 36 863,2

w tym:

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych i motocykli 2 061,9 5 874,9 -1 958,7 5 978,0

H Transport i gospodarka magazynowa -107,5 925,8 -864,1 -45,8

I Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznym 365,5 57,2 -406,8 15,9

J Informacja i komunikacja 493,4 4 061,0 5 242,9 9 797,3

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa -1 030,6 3 515,7 1 686,0 4 171,1

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 2 150,2 2 539,2 1 150,4 5 839,8

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 5 404,5 2 458,3 2 560,4 10 423,2

N Działalność w zakresie usług administro-
wania i działalność wspierająca -3 009,2 1 589,4 1 773,5 353,8

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna -2,0 26,4 64,3 88,7
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Tabela 6. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2016 roku w podziale geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis Akcje i inne formy 

udziałów kapitałowych Instrumenty dłużne Ogółem

W0 Wszystkie kraje 580 101,0 198 545,1 778 646,1

w tym:

NL Niderlandy 123 111,1 26 833,4 149 944,5

DE Niemcy 105 705,6 23 651,1 129 356,7

LU Luksemburg 72 986,8 30 758,0 103 744,8

FR Francja 41 182,6 37 546,7 78 729,3

ES Hiszpania 30 608,8 14 783,8 45 392,6

GB Wielka Brytania 32 894,1 6 698,4 39 592,5

IT Włochy 32 629,5 -175,1 32 454,4

AT Austria 22 266,0 9 027,2 31 293,3

BE Belgia 11 707,7 15 504,9 27 212,6

CY Cypr 20 064,3 5 922,9 25 987,2

CH Szwajcaria 16 342,4 4 844,0 21 186,4

US Stany Zjednoczone 12 178 7 436 19 614

SE Szwecja 14 968 623 15 591

DK Dania 11 460 1 947 13 407

FI Finlandia 3 668 2 344 6 011

IE Irlandia 1 244 4 336 5 580

NO Norwegia 4 056 1 220 5 276

PT Portugalia 4 414 103 4 517

JP Japonia 1 911 1 307 3 218

KR Republika Korei (Korea Południowa) 4 030 -1 103 2 927

CZ Republika Czeska 1 148 1 159 2307

MT Malta 1 784 301 2 085

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 535 717,6 182 083,5 717 801,1

I8 Strefa euro (19 krajów) 473 296,7 171 589,3 644 886,1

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 20 577,3 6 181,4 26 758,7

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) 554 753,8 190 678,9 745 432,7

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego 
Handlu (NAFTA) 15 250,7 7 219,4 22 470,1

R14 CIS 550,8 -327,2 223,7

R4 ASEAN 262,3 -54,9 207,4

R5 OPEC 126,4 -69,8 56,6

A8 Ameryka Łacińska 2 008,7 -205,8 1 802,9

R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie i Pacyfiku 
(ACP) -20,0 79,7 59,7

9A Organizacje międzynarodowe bez instytucji 
Unii Europejskiej 0,0 0,0 0,0
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Tabela 7. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2016 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej (w mln zł)

Kod 
DSD Opis Akcje i inne formy udzia-

łów kapitałowych Instrumenty dłużne Ogółem

FDI_T Ogółem 580 101,0 198 545,1 778 646,1

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 2 438,3 1 332,6 3 770,9

B Górnictwo i wydobywanie 395,2 1 465,4 1 860,6

C Przetwórstwo przemysłowe 221 966,4 23 450,2 245 416,6

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

9 445,1 12 250,3 21 695,4

E Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działal-
ność związana z rekultywacją

1 139,9 551,8 1 691,7

F Budownictwo 14 415,9 22 231,4 36 647,3

GTU Usługi (łącznie) 330 300,2 137 263,7 467 563,9

w tym:

G Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodo-
wych i motocykli

88 391,5 25 758,7 114 150,3

H Transport i gospodarka 
magazynowa 8 952,6 819,7 9 772,3

I Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznym

3 587,7 347,9 3 935,6

J Informacja i komunikacja 29 048,7 19 535,8 48 584,5

K Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 134 295,8 13 559,5 147 855,3

L Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości 18 822,8 45 373,8 64 196,6

M Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 39 929,5 24 666,3 64 595,8

N Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca

5 399,6 4 209,9 9 609,6

Q Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 1 222,6 1 892,6 3 115,2
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Tabela 8. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2016 roku 
w podziale geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis Dywidendy Reinwestowane 

zyski Odsetki Ogółem

W0 Wszystkie kraje 36 079,2 34 224,0 8 670,4 78 973,6

w tym:

NL Niderlandy 8 043,1 9 005,5 1 363,1 18 411,8

DE Niemcy 6 397,9 8 395,0 528,6 15 321,4

LU Luksemburg 6 665,6 3 150,5 1 390,9 11 207,0

FR Francja 2 459,9 1 459,8 1 513,8 5 433,5

IT Włochy 1 946,6 1 590,5 33,3 3 570,5

US Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1 859,1 1 347,9 356,5 3 563,6

ES Hiszpania 1 464,7 609,7 1 044,7 3 119,1

GB Wielka Brytania 1 638,6 1 121,2 333,7 3 093,5

CH Szwajcaria 847,3 1 606,1 151,3 2 604,6

SE Szwecja 843,6 1 479,1 260,5 2 583,2

CY Cypr 988,4 717,5 249,7 1 955,6

AT Austria 814,0 676,0 320,0 1 809,0

BE Belgia 276,0 783,0 452,0 1 511,0

DK Dania 497,0 558,0 60,0 1 115,0

FI Finlandia 336,0 177,0 145,0 657,0

IE Irlandia 323,0 10,0 199,0 532,0

CZ Republika Czeska 10,0 427,0 72,0 509,0

PT Portugalia 42,0 404,0 7,0 453,0

KR Republika Korei (Korea Południowa) 13,0 225,0 2,0 240,0

MT Malta 37,0 174,0 28,0 239,0

JP Japonia 138,0 -4,0 13,0 146,0

KY Kajmany 0,0 -143,7 11,4 -132,3

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 32 967,5 30 943,9 8 022,7 71 934,1

I8 Strefa euro (19 krajów) 29 888,9 27 345,5 7 291,4 64 525,7

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu 
(EFTA)

955,1 1 553,7 202,7 2 711,5

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD)

34 956,9 33 178,0 8 333,1 76 467,9

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego 
Handlu (NAFTA)

1 919,7 1 391,0 364,5 3 675,2

R14 CIS 56,5 -34,5 22,5 44,5

R4 ASEAN 2,8 65,7 -5,7 62,8

R5 OPEC 0,0 40,4 8,7 49,2

A8 Ameryka Łacińska 0,6 -0,4 2,0 2,2

R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie 
i Pacyfiku (ACP)

0,0 -6,6 1,9 -4,8
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Tabela 9. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2016 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej (w mln zł)

Kod 
DSD Opis Dywidendy Reinwestowane 

zyski Odsetki Ogółem

FDI_T Ogółem 36 079,2 34 224,0 8 670,4 78 973,6

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 137,0 207,4 43,5 387,9

B Górnictwo i wydobywanie 36,9 -396,3 65,9 -293,5

C Przetwórstwo przemysłowe 14 989,9 13 949,0 1 534,9 30 473,9

D35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i powie-
trze do układów klimatyzacyjnych

274,9 -1 127,3 595,2 -257,1

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

72,0 86,3 22,1 180,4

F Budownictwo 1 181,7 448,2 1 208,9 2 838,7

GTU Usługi (łącznie) 19 386,8 21 056,7 5 189,3 45 632,7

w tym:

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych i motocykli 5 638,0 5 874,9 586,9 12 099,8

H Transport i gospodarka magazynowa 1 230,6 925,8 59,3 2 215,7

I Działalność związana z zakwaterowa-
niem i usługami gastronomicznym 274,6 57,2 20,1 351,9

J Informacja i komunikacja 775,9 4 061,0 492,2 5 329,1

K Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 6 094,3 3 515,7 341,1 9 951,0

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 1 692,1 2 539,2 2 389,5 6 620,8

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 2 251,8 2 458,3 976,4 5 686,5

N Działalność w zakresie usług admini-
strowania i działalność wspierająca 1 329,4 1 589,4 170,8 3 089,6

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11,1 26,4 85,3 122,8
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Tabela 10. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000−2016 
(w mln zł)

Rok Akcje i inne formy 
udziałów kapitałowych 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 822,5 83,0 -298,9 606,7

2005 4 069,8 182,0 105,6 4 357,3

2006 11 702,1 1 806,0 -1 537,8 11 970,3

2007 5 995,1 -229,0 -1 115,5 4 650,7

2008 2 858,9 576,0 1 042,9 4 477,8

2009 10 046,3 -4 304,0 -106,2 5 636,1

2010 2 504,8 921,0 15 109,8 18 535,6

2011 1 940,2 636,2 464,8 3 041,2

2012 5 573,8 4 215,0 -341,6 9 447,2

2013 4 029,9 -671,8 -4 784,2 -1 426,1

2014 17 480,8 1 609,6 -9 948,2 9 142,2

2015 16 469,2 21,8 2 339,8 18 830,7

2016 22 656,8 1 852,9 7 323,1 31 832,9

Tabela 11. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec roku 
w latach 2000−2016 (w mln zł)

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 5 905,5 -3 817,6 2 088,0

2005 9 324,3 -3 530,8 5 793,5

2006 17 269,2 -4 457,1 12 812,1

2007 21 925,0 -4 199,9 17 725,1

2008 28 387,2 -4 085,8 24 301,4

2009 36 753,4 -3 964,0 32 789,5

2010 43 566,2 5 064,4 48 630,7

2011 56 053,9 8 629,3 64 683,2

2012 72 050,8 8 855,3 80 906,1

2013 84 492,1 -984,4 83 507,7

2014 101 476,9 -4 128,5 97 348,4

2015 108 624,3 -1 374,7 107 249,6

2016 123 110,5 -712,0 122 398,4
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Tabela 12. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000–2016 
(w mln zł)

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 -1 218,8 636,2 -191,2 -773,8

2012 474,3 4 215,0 -359,2 4 330,1

2013 1 912,9 -671,8 43,3 1 284,4

2014 3 329,5 1 609,6 97,5 5 036,6

2015 2 653,0 21,8 397,1 3 071,9

2016 2 624,8 1 852,9 396,4 4 874,2
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Tabela 13. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2016 roku w podziale 
geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis

Akcje i inne 
formy udziałów 
kapitałowych

Reinwestycje 
zysków

Instrumenty 
dłużne Ogółem

W0 Wszystkie kraje 22 656,8 1 852,9 7 323,1 31 832,9

w tym:

LU Luksemburg 18 844,0 408,1 -203,4 19 048,8

SE Szwecja 1,6 49,9 3 850,3 3 901,8

HU Węgry 2 982,8 186,8 487,6 3 657,2

CA Kanada 1 831,2 -9,9 948,1 2 769,4

NL Niderlandy 809,4 -7,1 448,5 1 250,8

CH Szwajcaria 1 044,0 16,0 175,8 1 235,9

DK Dania 1,1 1,8 1 119,3 1 122,2

DE Niemcy 1 582,3 470,8 -1 002,8 1 050,3

LT Litwa -63,6 451,2 570,8 958,5

CL Chile 0,0 -0,2 867,2 867,1

MT Malta 538,1 132,3 41,0 711,3

BG Bułgaria 53,0 1,0 502,0 556,0

RS Serbia 241,0 32,0 244,0 517,0

CZ Republika Czeska 1 055,0 392,0 -945,0 502,0

RO Rumunia 124,0 -164,0 539,0 ,0499,0

HR Chorwacja 200,0 7,0 252,0 459,0

BS Bahamy 0,0 0,0 335,0 335,0

SK Słowacja 79,0 89,0 127,0 295,0

NO Norwegia 140,2 -117,3 -492,5 -469,6

IE Irlandia 1,9 -3,9 -818,3 -820,4

GB Wielka Brytania -780,7 -771,9 613,3 -939,3

CY Cypr -6 653,5 0,5 223,2 -6 429,8

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 19 259,4 1 431,9 5 620,4 26 311,7

I8 Strefa euro (19 krajów) 15 621,5 1 730,4 -798,3 16 553,7

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 1 184,2 -97,7 -318,1 768,5

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) 28 118,2 959,6 4 933,0 34 010,8

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego 
Handlu (NAFTA) 1 875,8 -52,9 880,8 2 703,6

R14 CIS 30,0 421,6 -272,0 179,6

R4 ASEAN -4,1 -11,6 -16,9 -32,6

R5 OPEC -0,6 131,5 -36,4 94,5

A8 Ameryka Łacińska 1,4 -15,3 868,0 854,1
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Tabela 14. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2016 roku w podziale 
na rodzaje działalności gospodarczej (w mln zł)

Kod 
DSD Opis

Akcje i inne 
formy udziałów 
kapitałowych

Reinwestycje 
zysków

Instrumenty 
dłużne Ogółem

FDI_T Ogółem 22 656,8 1 852,9 7 323,1 31 832,9

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo -10,0 2,8 -44,8 -52,0

B Górnictwo i wydobywanie 1 999,9 -162,3 1 481,6 3 319,2

C Przetwórstwo przemysłowe 1 985,5 1 584,0 -3 459,9 109,7

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

-64,9 19,5 62,7 17,4

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

1,1 -1,0 9,7 9,8

F Budownictwo 2 113,9 -26,5 26,6 2 114,0

GTU Usługi (łącznie) 16 228,6 429,3 8 958,9 25 616,8

w tym:

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojaz-
dów samochodowych i motocykli 3 632,5 177,3 101,7 3 911,5

H Transport i gospodarka magazynowa 0,3 8,9 436,1 445,3

I Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznym 165,0 129,8 329,8 624,7

J Informacja i komunikacja 65,6 46,1 6 704,0 6 815,7

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 206,0 310,1 -1 001,4 514,6

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 957,7 120,9 1 894,3 2 972,9

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 9 907,0 -578,2 38,9 9 367,8

N Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 585,1 382,8 509,4 1 477,4

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,2 -0,6 2,9 2,5
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Tabela 15. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2016 
roku w podziale geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis

Akcje i inne 
formy udziałów 
kapitałowych

Instrumenty dłużne Ogółem

W0 Wszystkie kraje 123 110,5 -712,0 122 398,4

w tym:

LU Luksemburg 45 762,0 -1 539,8 44 222,2

CY Cypr 14 757,7 218,2 14 975,9

CH Szwajcaria 8 022,6 1 071,6 9 094,2

CZ Republika Czeska 7 316,2 1 169,7 8 485,9

NL Niderlandy 7 960,0 182,0 8 142,0

HU Węgry 4 950,4 751,5 5 701,9

CA Kanada 1 829,3 3 669,1 5 498,4

DE Niemcy 4 640,3 826,0 5 466,3

LT Litwa 3 291,5 1 110,5 4 402,0

US Stany Zjednoczone 2 504,9 1 185,9 3 690,7

GB Wielka Brytania 2 758,2 925,3 3 683,5

RU Federacja Rosyjska 1 981,0 1 044,0 3 026,0

MT Malta 3 019,0 1,0 3 021,0

FR Francja 2 852,0 65,0 2 917,0

RO Rumunia 1 002,0 1 467,0 2 469,0

SK Słowacja 1 210,0 506,0 1 716,0

NO Norwegia -126,0 1 609,0 1 484,0

CL Chile 14,0 1 349,0 1 363,0

TR Turcja -44,0 1 243,0 1 199,0

DK Dania 86,0 1 103,0 1 189,0

IL Izrael 1 132,0 -22,0 1 110,0

SE Szwecja 793,4 -20 440,8 -19 647,4

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 103 337,3 -14 004,0 89 333,2

I8 Strefa euro (19 krajów) 86 481,2 -26,2 86 455,0

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 7 902,5 2 669,6 10 572,1

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) 94 637,5 -7 654,2 86 983,3

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego 
Handlu (NAFTA) 4 339,4 4 914,0 9 253,5

R14 CIS 3 240,6 800,0 4 040,6

R4 ASEAN 285,3 551,9 837,2

R5 OPEC 755,2 -42,3 712,9

A8 Ameryka Łacińska 77,1 1 511,6 1 588,6

R6 Kraje Afrykańskie, Karaibskie i Pacyfiku 
(ACP) 694,4 681,9 1 376,3

9A Organizacje międzynarodowe bez instytucji 
Unii Europejskiej 0,0 0,0 0,0
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Tabela 16. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec  
2016 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej (w mln zł)

Kod 
DSD Opis

Akcje i inne 
formy udziałów 
kapitałowych

Instrumenty dłużne Ogółem

FDI_T Ogółem 123 110,5 -712,0 122 398,4

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 10,9 -1,1 9,8

B Górnictwo i wydobywanie 2 611,9 6 262,7 8 874,6

C Przetwórstwo przemysłowe 16 374,8 667,3 17 042,1

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

185,5 -5 716,8 -5 531,3

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

18,0 3,2 21,2

F Budownictwo 2 645,4 -596,0 2 049,4

GTU Usługi (łącznie) 100 556,0 -2 054,3 98 501,7

w tym:

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojaz-
dów samochodowych i motocykli 9 693,4 1 307,1 11 000,5

H Transport i gospodarka magazynowa 2 221,9 403,0 2 624,9

I Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznym 1 211,3 -122,0 1 089,3

J Informacja i komunikacja 2 404,8 -2 626,2 -221,4

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 46 899,9 -5 669,8 41 230,1

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 740,7 1 551,6 2 292,3

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 19 669,1 2 221,5 21 890,5

N Działalność w zakresie usług administrowa-
nia i działalność wspierająca 16 381,0 670,2 17 051,2

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 33,4 -9,4 23,9
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Tabela 17. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2016 roku w podziale 
geograficznym (w mln zł)

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane 
zyski Odsetki Ogółem

W0 Wszystkie kraje 2 624,8 1 852,9 396,4 4 874,2

w tym:

LT Litwa 691,6 451,2 2,1 1 145,0

LU Luksemburg 259,0 408,1 262,0 929,1

DE Niemcy 296,8 470,8 9,3 776,9

CZ Republika Czeska 148,0 392,0 63,4 603,3

CY Cypr 483,9 0,5 31,8 516,1

UA Ukraina 9,9 297,7 11,1 318,7

HU Węgry 45,2 186,8 -8,3 223,7

MT Malta 82,6 132,3 0,1 215,0

SK Słowacja 119,3 89,0 3,5 211,8

CA Kanada 0,0 -9,9 184,8 174,9

RU Federacja Rosyjska 31,5 89,7 15,4 136,6

AE Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,0 133,0 -3,0 130,0

NL Niderlandy 67,0 -7,0 67,0 127,0

CH Szwajcaria 84,0 16,0 21,0 121,0

TR Turcja 1,0 90,0 12,0 102,0

CL Chile 0,0 0,0 88,0 87,0

NO Norwegia 0,0 -117,3 65,4 -51,9

LK Sri Lanka 0,0 -52,1 0,0 -52,1

PK Pakistan 0,0 -91,7 0,0 -91,7

RO Rumunia 22,4 -164,3 19,3 -122,6

SE Szwecja 23,2 49,9 -529,2 -456,1

GB Wielka Brytania 25,3 -771,9 8,4 -738,3

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 2 403,8 1 431,9 -124,2 3 711,5

I8 Strefa euro (19 krajów) 2 133,1 1 730,4 301,4 4 165,0

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 84,1 -97,7 86,3 72,8

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) 1 266,8 959,6 200,7 2 427,1

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego 
Handlu (NAFTA) 52,9 -52,9 210,5 210,5

R14 CIS 65,5 421,6 45,6 532,7

R4 ASEAN 3 -11,6 48,6 39,9

R5 OPEC 0,0 131,5 -1,6 129,9

A8 Ameryka Łacińska 0,0 -15,3 94,8 79,4
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Tabela 18. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2016 roku w podziale 
na rodzaje działalności gospodarczej (w mln zł)

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane 
zyski Odsetki Ogółem

FDI_T Ogółem 2 624,8 1 852,9 396,4 4 874,2

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 0,0 2,8 0,0 2,8

B Górnictwo i wydobywanie 9,7 -162,3 558,9 406,3

C Przetwórstwo przemysłowe 828,8 1 584,0 -34,0 2 378,8

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

-0,8 19,5 -191,2 -172,5

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

0,2 -1,0 0,2 -0,6

F Budownictwo 36,6 -26,5 -40,1 -30,0

GTU Usługi (łącznie) 1 719,7 429,3 103,1 2 252,1

w tym:

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych i motocykli 373,3 177,3 58,0 608,6

H Transport i gospodarka magazynowa 3,7 8,9 4,8 17,4

I Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznym 28,0 129,8 -20,7 137,1

J Informacja i komunikacja 94,8 46,1 -3,9 137,0

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 350,8 310,1 -89,8 571,1

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 17,0 120,9 80,0 217,8

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 538,4 -578,2 53,9 14,1

N Działalność w zakresie usług administrowa-
nia i działalność wspierająca 129,4 382,8 0,7 512,9

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,6 -0,6 -0,2 -0,2
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Tabela 19. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2016 roku w podziale geograficznym wg kraju siedziby podmiotu dominującego i kraju siedziby 
inwestora (w mln zł)

Kraj Wg kraju siedziby pod-
miotu dominującego % ogółem Wg kraju inwestora % ogółem

Niemcy 151 026,9 19,4 129 356,7 16,6

Stany Zjednoczone 79 033,1 10,2 19 613,9 2,5

Francja 80 456,3 10,3 78 729,3 10,1

Wielka Brytania 44 861,6 5,8 39 592,5 5,1

Włochy 33 226,8 4,3 32 454,4 4,2

Polska 34 907,8 4,5 0,0 –

Hiszpania 35 675,9 4,6 45 392,6 5,8

Niderlandy 61 133,2 7,9 149 944,5 19,3

Austria 23 011,4 3,0 31 293,3 4,0

Szwajcaria 24 679,0 3,2 21 186,4 2,7

Japonia 13 199,0 1,7 3 218,4 0,4

Szwecja 14 099,3 1,8 15 590,7 2,0

Dania 12 067,1 1,5 13 406,8 1,7

Portugalia 9 432,1 1,2 4 516,6 0,6

Belgia 6 966,2 0,9 27 212,6 3,5

Kanada 7 587,0 1,0 1 015,8 0,1

Luksemburg 7 721,6 1,0 103 744,8 13,3

Finlandia 7 754,3 1,0 6 011,3 0,8

Cypr 0,0  – 25 987,2 3,3

Kraj nieznany 90 429,2 11,6 0,0  –

Pozostałe kraje 41 280,4 5,3 30 378,3 3,9

Ogółem 778 548,0 100,0 778 646,1 100,0
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Tabela 20. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2016 roku w podziale na województwa (w mln zł)

Województwo Ogółem
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Dolnośląskie 43 974,4 28 279,5 5 532,4 5 322,1 4 840,4 14 967,9 5 829,1 4 167,0 19 010,4

Kujawsko-pomorskie 11 489,7 9 155,8 27,6 1 779,6 526,7 2 531,6 3 624,8 498,3 4 835,1

Lubelskie 6 113,2 4 796,9 0,0 460,3 856,1 749,6 202,1 1 952,1 3 209,4

Lubuskie 7 917,6 7 142,9 0,0 68,0 706,7 1 808,3 50,3 313,6 5 745,4

Łódzkie 20 839,4 14 704,9 1 012,1 3 088,7 2 033,7 3 975,6 5 282,4 3 053,1 8 528,3

Małopolskie 35 751,7 17 430,9 1 158,5 8 250,7 8 911,5 3 565,7 4 880,0 10 279,6 17 026,4

Mazowieckie 422 161,0 35 450,7 111 613,1 65 231,7 209 865,5 59 095,9 75 945,1 40 520,9 246 599,1

Opolskie 6 159,5 5 331,4 36,5 389,0 402,7 1 827,4 1 677,4 178,2 2 476,5

Podkarpackie 15 961,1 13 999,0 0,0 363,4 1 598,6 4 818,9 3 620,8 1 196,8 6 324,6

Podlaskie 2 268,0 1 932,6 1,4 103,8 230,2 116,0 202,7 172,5 1 776,7

Pomorskie 26 294,0 7 541,1 3 519,2 2 461,6 12 772,0 4 396,1 4 638,6 7 372,0 9 887,2

Śląskie 82 551,6 48 667,0 20 426,5 4 189,1 9 268,9 9 228,6 25 136,8 14 009,1 34 177,1

Świętokrzyskie 7 343,8 4 701,8 0,0 167,5 2 474,5 871,7 953,8 467,0 5 051,3

Warmińsko-mazurskie 4 382,3 3 846,9 0,0 119,2 416,2 392,7 162,9 89,6 3 737,1

Wielkopolskie 69 870,1 36 554,1 2 019,0 20 271,3 11 025,6 19 450,9 15 275,5 14 076,6 21 067,1

Zachodniopomorskie 15 568,9 8 538,5 172,3 3 221,7 3 636,4 3 075,5 2 857,2 809,2 8 826,9

Ogółem 778 646,1 248 074,2 145 518,6 115 487,6 269 565,7 130 872,2 150 339,5 99 155,7 398 278,6

Tabela 21. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach innowacyjnych 
i pozostałych branżach w Polsce w latach 2011−2016 (w mln zł)

Rok Branże innowacyjne Pozostałe branże

2011 10 823,8 36 360,0

2012 9 628,9 30 828,8

2013 16 946,6 -5 487,9

2014 17 272,9 27 738,4

2015 16 411,0 41 152,4

2016 24 382,5 30 531,9
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Tabela 22. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach 
innowacyjnych i pozostałych branżach w Polsce w latach 2011−2016 (w mln zł)

Rok Branże innowacyjne Pozostałe branże

2011 172 646,9 389 257,1

2012 177 596,8 439 078,9

2013 192 574,3 497 676,2

2014 207 394,5 534 322,0

2015 235 054,7 490 496,8

2016 235 462,1 543 184,0

Tabela 23. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach innowacyjnych 
w Polsce w latach 2011−2016 (w mln zł)

Branże innowacyjne 2011 2012 2013 2014 2015 2016

C – innowacyjne 9 001,7 5 734,6 2 550,1 5 612,5 8 570,6 11 753,2

J – innowacyjne 2 272,1 580,0 8 531,9 6 215,5 2 797,0 8 979,6

Pozostałe branże 
innowacyjne -450,0 3 314,3 5 864,6 5 444,9 5 043,4 3 649,7

C – innowacyjne oznacza działy 15, 21, 23–29 i 31–33 z sekcji C w PKD 2007,
J – innowacyjne oznacza działy 58 oraz 61–63 sekcji J wg PKD 2007.

Tabela 24. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w branżach innowacyjnych 
i pozostałych branżach w Polsce w latach 2011−2016 (w mln zł)

Rok Branże innowacyjne Pozostałe branże

2011 22 056,6 32 759,6

2012 21 407,7 31 071,1

2013 26 656,6 32 186,7

2014 26 347,4 37 780,2

2015 29 507,8 37 999,1

2016 30 063,5 48 910,1

Tabela 25. Wskaźniki dochodowości z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w podziale 
na branże w Polsce w latach 2011−2016 (w %)

Rok Branże innowacyjne Pozostałe branże Ogółem

2011 11,4 6,1 7,6

2012 14,0 5,6 7,9

2013 12,7 6,0 7,9

2014 13,5 5,8 8,0

2015 12,9 8,3 9,7

2016 11,4 6,1 7,6
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Tabela 26. Transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia z tytułu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2016 (w mln zł)

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 43 279,8 45 011,3 -1 731,4

2015 54 460,3 57 563,4 -3 103,2

2016 55 389,4 54 914,4 475,0

Tabela 27. Stan zobowiązań podmiotów specjalnego przeznaczenia z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2016 (w mln zł)

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 748 641,7 741 716,5 6 925,2

2015 729 271,0 725 551,5 3 719,5

2016 782 784,1 778 646,1 4 138,0
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Tabela 28. Dochody podmiotów specjalnego przeznaczenia z tytułu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2016 (w mln zł)

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 51 773,2 2 332,9

2012 52 802,9 52 030,6 772,3

2013 58 235,6 58 234,7 0,9

2014 64 708,9 64 127,6 581,3

2015 68 079,8 67 506,9 573,0

2016 79 576,9 78 973,6 603,3

Tabela 29. Transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia z tytułu zagranicznych inwestycji  
bezpośrednich za granicą w latach 2000−2016 (w mln zł)

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 9 709,0 9 142,2 566,8

2015 12 842,8 18 830,7 -5 987,9

2016 32 234,0 31 832,9 401,1
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Tabela 30. Stan należności podmiotów specjalnego przeznaczenia z tytułu  polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą w latach 2000−2016 (w mln zł)

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 105 090,6 97 348,4 7 742,2

2015 108 978,5 107 249,6 1 728,9

2016 124 199,6 122 398,4 1 801,1

Tabela 31. Dochody podmiotów specjalnego przeznaczenia z tytułu  polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą w latach 2000−2016 (w mln zł)

Rok Ogółem Z wyłączeniem podmiotów spe-
cjalnego 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 -773,8 2 288,3

2012 5 416,3 4 330,1 1 086,1

2013 1 280,2 1 284,4 -4,2

2014 5 511,2 5 036,6 474,5

2015 3 565,9 3 071,9 494,0

2016 5 393,5 4 874,2 519,3
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Tabela 32. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
z wyszczególnieniem fuzji i przejęć w latach 2011−2016 (w mln zł)

Rok Ogółem Nowe inwestycje Fuzje i przejęcia

2011 47 183,8 46 161,4 1 022,4

2012 40 457,7 47 241,2 -6 783,5

2013 11 458,7 30 538,5 -19 079,8

2014 46 742,3 44 824,5 1 917,8

2015 57 563,4 63 308,4 -5 745,0

2016 54 914,4 59 333,4 -4 419,0

Tabela 33. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą z wyszczególnieniem 
fuzji i przejęć w latach 2011−2016 (w mln zł)

Rok Ogółem Nowe inwestycje Fuzje i przejęcia

2011 3 041,2 1 972,7 1 068,6

2012 9 447,2 5 870,6 3 576,6

2013 -1 426,1 -3 153,3 1 727,2

2014 9 142,2 -1 029,0 10 171,2

2015 18 830,7 8 558,7 10 272,0

2016 31 832,9 10 937,9 20 895,0

Tabela 34. Wskaźnik dochodowości w podziale na rodzaje działalności gospodarczej podmiotów 
bezpośredniego inwestowania w Polsce w latach 2012−2016

Kod DSD Opis 2012 2013 2014 2015 2016

FDI_T Ogółem 9,4 9,4 9,3 9,1 10,9

w tym:

C Przetwórstwo przemysłowe 10,9 10,8 12,7 13,0 13,0

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojaz-
dów samochodowych i motocykli

10,0 10,3 11,1 10,3 10,9

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8,3 5,6 6,5 5,8 7,6

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości

4,7 7,4 6,1 6,4 11,0
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Tabela 35. Stan zobowiązań Polski z tytułu inwestycji bezpośrednich na koniec roku według zasady 
aktywa/pasywa oraz zgodnie z zasadą kierunkowości w latach 2011−2016 (w mln zł)
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