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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 Narodowy Bank Polski na potrzeby analizy wieloaspektowych powiązań gospo-
darczych Polski z zagranicą, zwłaszcza na potrzeby bilansu płatniczego i międzynarodowej 
pozycji inwestycyjnej. W opracowaniu wykorzystano dane dostępne 30 sierpnia 2019 roku.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie są istotną częścią transgranicznych przepływów kapi-
tałowych i stanowią ważną część rachunku finansowego w bilansie płatniczym państwa. 
Jednocześnie stanowią ważny czynnik globalizacji gospodarki światowej.

Raport prezentuje informacje o inwestycjach bezpośrednich w różnych przekrojach, co jest 
odpowiedzią na duże zainteresowanie tą problematyką. Zawarte w nim dane statystyczne 
zostały zaprezentowane zgodnie z obowiązującym standardem międzynarodowym. Według 
tego standardu podstawowym kryterium podziału inwestycji bezpośrednich jest umiejsco-
wienie centrum ich kontroli − w kraju lub za granicą. W konsekwencji inwestycje bezpo-
średnie z punktu widzenia danej gospodarki dzielą się na inwestycje kontrolowane przez 
nierezydentów oraz inwestycje kontrolowane przez rezydentów. W przypadku Polski mówimy 
o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycjach bezpośrednich 
za granicą. Powyższy sposób prezentacji różni się od tego, który został przyjęty w bilansie
płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, gdzie inwestycje bezpośrednie są poka-
zywane w podziale na aktywa i pasywa.

Przedstawione w raporcie rocznym dane o inwestycjach bezpośrednich nie uwzględniają 
transakcji, stanów i dochodów podmiotów specjalnego przeznaczenia zarejestrowanych 
w Polsce. Pomimo formalnej zgodności z obowiązującą definicją inwestycji bezpośrednich 
operacje dokonywane przez te podmioty nie odpowiadają tradycyjnemu rozumieniu inwe-
stycji bezpośrednich.

Sposób prezentacji danych przyjęty w raporcie jest zgodny z zaleceniami instytucji zajmu-
jących się gromadzeniem i analizą danych na temat inwestycji bezpośrednich na poziomie 
międzynarodowym.

Niektóre informacje ze względu na przydatność do celów analitycznych zaprezentowano 
w bardziej szczegółowych podziałach, wykraczających poza standardowy zakres.

Wyjaśnienia dotyczące metody prezentacji danych o inwestycjach bezpośrednich zawarto 
w Nocie metodycznej, stanowiącej integralną część raportu. Pojęcia używane w raporcie zostały 
wyjaśnione w Słowniku pojęć, będącym częścią Noty metodycznej.
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Synteza

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2018 roku po znacznym spadku 
w poprzednim roku powrócił do wartości notowanych po kryzysie finansowym. Głównym 
źródłem tego napływu, podobnie jak we wcześniejszych latach, były reinwestowane zyski.

W polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą odnotowano spadek wynikający ze zmian doko-
nanych w celu uproszczenia struktur organizacyjnych wykorzystywanych w tych inwestycjach.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce

Napływ netto zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2018 r. wyniósł 50,4 mld zł 
i był o 45% większy niż w poprzednim roku. Wzrost ten wynikał w dużej mierze z efektu 
bazy. Napływ w 2017 roku obniżyła pojedyncza duża transakcja, w wyniku której inwestor 
zagraniczny sprzedał rezydentom akcje jednego z banków.

Najważniejszym składnikiem napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2018 r. 
były reinwestowane zyski, których wartość wyniosła 37,8 mld zł. Do zwiększenia ich poziomu 
przyczyniły się ponadto inwestycje w formie instrumentów udziałowych (11,2 mld zł) oraz 
w formie instrumentów dłużnych (1,4 mld zł).

Największy napływ inwestycji bezpośrednich do Polski odnotowano z Niderlandów 
(31,6 mld zł) oraz z Luksemburga (7,4 mld zł) i z Niemiec (6,7 mld zł). Największy odpływ 
kapitału nastąpił do Hiszpanii (-7,2 mld zł) i Szwecji (-2,5 mld zł).

Duży napływ kapitału z Niderlandów i równie silny odpływ kapitału do Hiszpanii są ze sobą 
powiązane. Ich przyczyną była zmiana sposobu finansowania długu w jednej z grup kapita-
łowych, działającej w obszarze obsługi nieruchomości komercyjnych. Podmioty z tej grupy 
spłaciły swoje zadłużenie względem powiązanych podmiotów z Hiszpanii, zaciągając na ten 
cel pożyczki od powiązanych podmiotów z Niderlandów.

Odpływ kapitału do Szwecji w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce wyni-
kał z likwidacji struktury wykorzystanej kilka lat temu do sfinansowania przez polskich 
inwestorów transakcji przejęcia w Polsce. Likwidacja tej struktury polegała na przekazaniu 
udziałów posiadanych przez szwedzką spółkę jej polskiemu właścicielowi. Odnotowano to jako 
wycofanie szwedzkich inwestycji z Polski, a po drugiej stronie – jako zmniejszenie polskich 
inwestycji bezpośrednich w Szwecji. Napływ kapitału z Niemiec podobnie jak w poprzednich 
latach miał przede wszystkim formę reinwestycji zysków.

W ujęciu branżowym największy napływ inwestycji bezpośrednich nastąpił w obszarze prze-
twórstwa przemysłowego (21,5 mld zł, sekcja C) oraz w działalności handlowej (14,0 mld zł, 
sekcja G). Odpływ kapitału zagranicznego netto odnotowano natomiast w działalności zwią-
zanej z informacją i komunikacją (-5,4 mld zł, sekcja J). Napływ do działalności handlowej 
został zdominowany przez pojedynczą transakcję, w której polscy właściciele wprowadzili 
do struktury organizacyjnej podmiot z Malty. Odpływ związany z działalnością informacyjną 
dotyczył natomiast wspomnianej już struktury z udziałem szwedzkich podmiotów.



Synteza

9Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2018 roku

W 2018 roku wartość inwestycji innych niż fuzje i przejęcia wyniosła 50,9 mld zł. Ich poziom 
był nieznacznie wyższy niż przed rokiem. Po raz kolejny zaobserwowano ujemną wartość salda 
fuzji i przejęć. Tym razem była ona nieznaczna i wyniosła -0,5 mld zł. Złożyły się na nią reor-
ganizacje w grupach związanych z obsługą nieruchomości (odpływ kapitału) i wspomniana 
już reorganizacja w podmiotach związanych z handlem (napływ kapitału).

Wartość zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 
2018 roku wyniosła 859,1 mld zł i była wyższa o 2,7% niż na koniec poprzedniego roku. 
Zobowiązania z tytułu instrumentów dłużnych wzrosły o 4,2%, natomiast w przypadku 
akcji i innych form udziałów kapitałowych wzrost był mniejszy i wyniósł 2,2%. Przyczynił 
się do tego spadek cen akcji i w konsekwencji spadek o 10,3% wartości inwestycji w spółki 
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Wartość akcji i udziałów podmiotów 
nieobecnych na GPW zwiększyła się natomiast o 5,1%, głównie za sprawą reinwestycji zysków.

Biorąc pod uwagę podział geograficzny zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich według kraju będącego siedzibą podmiotu dominującego, największymi inwestorami 
w Polsce były Niemcy (172,7 mld zł), a następnie Francja (89,4 mld zł), która wyprzedziła 
Stany Zjednoczone (88,6 mld zł), zajmujące w 2017 roku drugą pozycję. Czwarte z kolei były 
Niderlandy (78,7 mld zł), a pierwszą piątkę zamknęła Wielka Brytania (45,1 mld zł).

Prezentacja według kraju siedziby podmiotu dominującego pozwala m.in. zaobserwować 
zjawisko polegające na tym, że polscy inwestorzy dokonują inwestycji w Polsce za pośrednic-
twem podmiotów specjalnego przeznaczenia ulokowanych w innych krajach. Spowodowało 
to, że w 2018 roku polscy inwestorzy utrzymali siódme miejsce wśród największych inwe-
storów bezpośrednich w Polsce, a wartość tych inwestycji (34,5 mld zł) stanowiła 4,0% stanu 
zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Gdyby jako kryterium przyjąć 
kraj siedziby zagranicznego inwestora, w czołówce znalazłyby się Niderlandy (183,4 mld zł), 
Niemcy (149,9 mld zł) oraz Luksemburg (122,0 mld zł).

Analiza struktury branżowej inwestycji bezpośrednich w powiązaniu z krajem inwestora 
według siedziby podmiotu dominującego wskazuje, że w żadnej z branż nie występuje koncen-
tracja inwestorów z pojedynczego kraju. Pod tym względem Polska jest stosunkowo odporna 
na zawirowania na rynkach zewnętrznych.

Struktura branżowa zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
nie podlegała w ostatnim czasie istotnym zmianom. Głównym źródłem zobowiązań wobec 
zagranicznych inwestorów na koniec 2018 roku były polskie podmioty bezpośredniego 
inwestowania zajmujące się szeroko rozumianą działalnością usługową (506,2 mld zł, sekcje 
od G do U) oraz przetwórstwem przemysłowym (269,5 mld zł, sekcja C). W ramach działalno-
ści usługowej najwyższe zobowiązania miały podmioty prowadzące działalność finansową 
i ubezpieczeniową (159,2 mld zł, sekcja K).

Największe zobowiązania netto wykazywał region warszawski stołeczny1 (438,2 mld zł, 
tj. 51% ogółu stanu zobowiązań). Na kolejnych miejscach uplasowały się regiony: śląski 

1  Podział regionalny prezentowany jest według regionów NUTS-2. W przypadku Polski jest on zgodny 
z podziałem na województwa, z wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie z Warszawy i sąsiadujących 
powiatów został utworzony region warszawski stołeczny, a pozostałą część województwa tworzy region 
mazowiecki regionalny.
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(94,4 mld zł), wielkopolski (85,3 mld zł) oraz dolnośląski (53,5 mld zł). Inwestycje bezpośred-
nie w układzie regionalnym są prezentowane według siedziby podmiotu sprawozdawczego, 
tj. miejsca rejestracji inwestycji, a nie według tego, gdzie faktycznie są ponoszone nakłady 
inwestycyjne. Ten sposób prezentacji powoduje, że formalną lokalizacją zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce są duże ośrodki miejskie i sąsiedztwo głównych szlaków 
komunikacyjnych.

W 2018 roku dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 
86,5 mld zł i były wyższe o 5,3 mld zł, tj. o 6,5%, niż w 2017 roku. W porównaniu z poprzednim 
rokiem spadła wartość reinwestowanych zysków (do 37,8 mld zł) oraz odsetek (do 9,3 mld zł). 
Wartość zadeklarowanych dywidend wzrosła natomiast do rekordowego poziomu 39,0 mld zł. 
Największe wypłaty dywidend odnotowano w przetwórstwie przemysłowym i handlu. Wzrost 
dochodów w tych branżach osiągnęły przede wszystkim duże podmioty bezpośredniego 
inwestowania.

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą

Wartość transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku była 
ujemna i wyniosła 1,5 mld zł. Ich znaczny spadek w porównaniu z poprzednim rokiem wyni-
kał przede wszystkim z pojedynczej transakcji, w wyniku której zlikwidowano strukturę 
wykorzystywaną do inwestowania w Polsce. W konsekwencji tego zdarzenia symetrycznie 
odnotowano wycofanie kapitału w polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą i w zagra-
nicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce.

Struktura geograficzna transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2018 roku była, podobnie jak w poprzednich latach, uwarunkowana pojedynczymi trans-
akcjami. Przeprowadzały je przede wszystkim duże podmioty gospodarcze, w tym spółki 
giełdowe. Przykładowo, na wartość inwestycji w Republice Czeskiej (4,0 mld zł) zasadniczy 
wpływ miała transakcja związana z przejęciem czeskiej spółki z branży paliwowej przez 
duży polski podmiot z udziałem Skarbu Państwa. Wycofanie kapitału ze Szwecji (-5,0 mld zł) 
wynikało z likwidacji spółki celowej, powołanej wcześniej do przejęcia innego polskiego 
podmiotu. Strukturę tę zlikwidowano po osiągnięciu celów, do których została stworzona. 
W przypadku Szwajcarii (-6,0 mld zł) nastąpiła likwidacja podmiotów wykorzystywanych 
do optymalizacji struktur międzynarodowych.

Najwięcej polskich inwestycji bezpośrednich trafiło do podmiotów związanych z przetwór-
stwem przemysłowym (8,5 mld zł, sekcja C) oraz górnictwem i wydobywaniem (1,8 mld zł). 
Kapitał wycofywano natomiast z podmiotów związanych z działalnością finansową 
(-8,6 mld zł).

Na koniec 2018 roku należności polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich 
za granicą wyniosły 92,1 mld zł i były o 9,1 mld zł, tj. o 9,0%, niższe niż w 2017 roku. Spadek 
wynikał przede wszystkim ze zmian wyceny aktywów udziałowych. Dodatkowo przyczy-
niło się do niego ujemne saldo transakcji z tytułu inwestycji za granicą (dezinwestycje, czyli 
wycofanie kapitału).

W strukturze geograficznej należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
na koniec 2018 roku odnotowano niewielkie zmiany w stosunku do roku 2017. Luksemburg 
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pozostał krajem o najwyższych należnościach z tego tytułu (28,2 mld zł). Na drugiej pozycji 
uplasowała się Republika Czeska (10,4 mld zł), a na kolejnych: Niderlandy (9,5 mld zł), Węgry 
(6,9 mld zł), Niemcy (5,7 mld zł), Cypr (7,2 mld zł) i Szwajcaria (7,4 mld zł). Wysoka wartość 
należności od podmiotów bezpośredniego inwestowania mających siedziby w Luksemburgu, 
Niderlandach, Szwajcarii czy na Cyprze wynikała z faktu, że lokowane tam podmioty spe-
cjalnego przeznaczenia były wykorzystywane do optymalizacji struktur inwestycyjnych. 
W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, krajem o najwyższych ujemnych należno-
ściach netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą była Szwecja (-17,1 mld zł) 2.

Struktura branżowa należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą od kilku 
lat nie podlega istotnym zmianom. Przeważają w niej należności od firm z sekcji K, czyli 
podmiotów prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (29,4 mld zł). Główną 
rolę odgrywają tu inwestycje w holdingi finansowe. Poza usługami istotną rolę odgrywały: 
przetwórstwo przemysłowe (20,4 mld zł, sekcja C) oraz górnictwo i wydobywanie (4,2 mld zł, 
sekcja B).

Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosły łącznie 
8,2 mld zł i osiągnęły nieznacznie niższy poziom niż w rekordowym 2017 roku. Stanowiły 
0,4% PKB i składały się z reinwestowanych zysków (5,1 mld zł), dywidend (2,5 mld zł) oraz 
odsetek (0,5 mld zł).

Struktura dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich według kraju pochodzenia 
w 2018 roku wskazuje na wzrost roli Węgier i Malty. W 2018 roku polscy rezydenci osią-
gnęli najwyższe dochody z tytułu inwestycji bezpośrednich w Luksemburgu (1,2 mld zł), 
w Niemczech (1,1 mld zł), na Węgrzech (0,9 mld zł) i na Malcie (0,8 mld zł). Najwyższe ujemne 
salda dochodów wykazywały podmioty zarejestrowane w Szwecji (-0,5 mld zł). Wynikało 
to głównie z odsetek należnych zagranicznym podmiotom bezpośredniego inwestowania.

W 2018 roku w strukturze branżowej dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
przeważały dochody od podmiotów związanych z handlem (1,7 mld zł, sekcja G), działalno-
ścią finansową i ubezpieczeniową (1,6 mld zł, sekcja K) oraz przetwórstwem przemysłowym 
(1,6 mld zł, sekcja C).

Analizy tematyczne

Opisując zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie 
za granicą w 2018 roku, szczegółowej analizie poddano: politykę dywidendową podmiotów 
z udziałem zagranicznych inwestorów bezpośrednich, ujemne kapitały własne w inwesty-
cjach bezpośrednich, zmienność stanów należności z tytułu polskich inwestycji bezpośred-
nich za granicą oraz polskie inwestycje bezpośrednie za granicą związane z górnictwem 
i wydobywaniem.

2  Ujemne należności netto są konsekwencją tego, że zobowiązania polskich inwestorów przewyższają ich 
należności od podmiotów bezpośredniego inwestowania mających siedziby za granicą. Są to zazwyczaj 
zobowiązania polskich spółek matek z tytułu pożyczek udzielonych im przez szwedzkie spółki córki, które 
dzięki emisji obligacji pozyskały finansowanie na rynku europejskim i w formie pożyczki przekazały 
je do Polski.
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W 2018 roku odnotowano rekordową wartość dywidend w strukturze dochodów z tytułu zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z więk-
szych niż dotąd dywidend deklarowanych przez podmioty regularnie dzielące się zyskiem, 
ale również z wypłat z zysku dokonywanych przez podmioty, które dywidendy wypłacają 
nieregularnie. Dywidendy wypłacało ok. 21% wszystkich podmiotów bezpośredniego inwe-
stowania. Jeśli jednak uwzględnimy także superdywidendy, czyli wypłaty z podziału zysków 
z poprzednich lat, to okaże się, że pomimo rekordowych dywidend łączna wartość wypłat dla 
akcjonariuszy (42,0 mld zł) nie przekroczyła rekordowego poziomu z 2013 roku (44,0 mld zł).

Na koniec 2018 roku ujemne kapitały własne podmiotów bezpośredniego inwestowania 
stanowiły 7% wartości zobowiązań netto w formie udziałów kapitałowych. W większości 
przypadków inwestorzy pokryli tę ujemną pozycję finansowaniem w formie instrumentów 
dłużnych. Najwięcej przypadków ujemnych kapitałów własnych odnotowano w działalno-
ści związanej z obsługą nieruchomości. W polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą 
ujemna wartość kapitałów własnych stanowiła na koniec 2018 roku 12,5% należności netto.

Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą obniżał się drugi rok 
z rzędu. Na spadek polskich inwestycji bezpośrednich w ostatnich latach wpływały głów-
nie takie czynniki, jak zmiany wyceny związane z odpisami dokonywanymi przez firmy 
oraz reklasyfikacje, które wynikały ze zmiany rezydencji osób fizycznych z polskiej na zagra-
niczną, w wyniku czego stawały się one nierezydentami.

Górnictwo i wydobywanie jest jedną z branż, której rola w polskich inwestycjach bezpo-
średnich za granicą w ostatnich latach wzrastała. W całościowym ujęciu tego zagadnienia 
trzeba jednak uwzględnić, poza inwestycjami kierowanymi bezpośrednio do podmiotów 
z tej branży, także inwestycje dokonywane za pośrednictwem spółek celowych (podmiotów 
specjalnego przeznaczenia) związanych z działalnością finansową. Od 2015 roku wartość 
inwestycji dokonywanych za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia w gór-
nictwo i wydobywanie była kilkakrotnie wyższa niż inwestycje wprost w tę branżę. Dopiero 
na koniec 2018 roku, po dokonanych reorganizacjach, w inwestycjach z sekcji B (górnictwo 
i wydobywanie) uwzględnia się praktycznie całość inwestycji w tej branży. Dzięki temu inwe-
stycje związane z górnictwem metali przestały być przypisywane podmiotom finansowym 
z siedzibą w Luksemburgu, a zaczęły być wykazywane przez podmioty z Kanady i Chile, gdzie 
faktycznie wydobywa się te metale.
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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
w Polsce

Po spadku napływu kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w 2017 roku, spowodowanym przez dużą jednostkową transakcję, w 2018 roku nastąpił 
powrót do poziomów napływu z poprzednich latach. Napływ ten wyniósł 2,4% PKB. Tak jak 
poprzednio jego głównym składnikiem były reinwestycje zysków.

W 2018 roku wobec spadków wyceny spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych wzrost wartości zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich nastąpił przede 
wszystkim za sprawą reinwestowanych zysków.

W dochodach oprócz reinwestowanych zysków duży udział miały wypłaty dywidend, które 
w ujęciu nominalnym osiągnęły rekordową wartość.

1.1. Transakcje zagranicznych inwestorów bezpośrednich

W 2018 roku napływ netto zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł 
50,4 mld zł i był o ponad 45% większy niż w poprzednim roku. Wartość ta była w dalszym 
ciągu niższa niż w latach 2015–2016. Jego główną część (75%) nadal stanowiły reinwestowane 
zyski, które wyniosły 37,8 mld zł.

Na pozostałą część napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski składały się 
inwestycje w akcje i inne formy udziałów kapitałowych (11,2 mld zł) oraz transakcje, których 
przedmiotem były dłużne instrumenty finansowe (1,4 mld zł).

Wykres 1. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2018
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W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano zmianę napływu netto akcji i innych form 
udziałów kapitałowych oraz napływu dłużnych instrumentów finansowych. W 2017 roku 
nastąpił odpływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w wysokości 
4,0 mld zł oraz z tytułu dłużnych instrumentów finansowych – 0,4 mld zł. Reinwestowane 
zyski w 2018 roku, w wysokości 37,8 mld zł, były niższe niż przed rokiem, kiedy wyniosły 
39,1 mld zł. Przyczyniły się do tego wyższe niż w poprzednich latach dywidendy3.

Biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną Polski i fakt, że w 2017 roku na spadek napływu 
inwestycji bezpośrednich do Polski miała wpływ duża jednostkowa transakcja, wzrost napływu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2018 roku nie jest zaskakujący. W relacji 
do PKB jego wartość utrzymała się w pobliżu średniej z ostatnich lat i wyniosła 2,4%.

Struktura geograficzna napływu inwestycji bezpośrednich w 2018 roku była nieco inna 
niż w poprzednim roku. Najwięcej inwestycji bezpośrednich napłynęło z Niderlandów 
(31,6 mld zł). Stanowiły one ok. 63% wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które 
napłynęły do Polski w 2018 roku. Inwestycje te trafiły przede wszystkim do podmiotów zaj-
mujących się działalnością związaną z obsługą nieruchomości (sekcja L), pośrednictwem 
finansowym (sekcja K) i działalnością związaną z informacją i komunikacją (sekcja J).

Na kolejnych miejscach, z tradycyjnie dużym udziałem reinwestowanych zysków, uplasowały się 
Luksemburg (7,4 mld zł) i Niemcy (6,7 mld zł). Znaczny napływ inwestycji bezpośrednich do Polski 
odnotowano ponadto z Malty (6,0 mld zł) i Cypru (5,0 mld zł). Stosunkowo wysoka wartość 
inwestycji z Malty wiązała się z reorganizacją struktury właścicielskiej spółki z branży handlowej.

Największe dezinwestycje (wycofanie kapitału netto) w 2018 roku dotyczyły Hiszpanii 
(-7,2 mld zł) i Szwecji (-2,5 mld zł). W przypadku Hiszpanii było to konsekwencją reorgani-
zacji zadłużenia w jednej z grup zajmujących się obsługą nieruchomości komercyjnych (sek-
cja L). W tym przypadku spłacone zostało zadłużenie względem powiązanych  podmiotów 

3  Pogłębioną analizę wypłat dywidend prezentujemy w podrozdziale 3.1.

Wykres 2. Relacja transakcji ogółem z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
do produktu krajowego brutto w cenach bieżących w latach 2000–2018
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z Hiszpanii. Kapitał na spłatę pozyskano od podmiotów z Niderlandów. Wycofanie kapitału 
w przypadku Szwecji także wiązało się z dużą jednostkową transakcją. Podmiot ze Szwecji 
utworzony wcześniej na potrzeby optymalizacji został zlikwidowany, a środki przekazano 
z powrotem do Polski. Zostało to również odpowiednio odnotowane w polskich inwestycjach 
bezpośrednich za granicą.

W 2018 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmio-
tów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (21,5 mld zł, sekcja C) i do podmiotów 
zajmujących się handlem (14,0 mld zł, sekcja G). Do przetwórstwa przemysłowego kapitał 
napływał głównie z Luksemburga i Niemiec (reinwestowane zyski). Do podmiotów związa-

Wykres 4. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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Wykres 3. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 roku 
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nych z handlem napłynął przede wszystkim kapitał z Malty. Było to wynikiem objęcia akcji 
polskiego podmiotu w wyniku reorganizacji jednej z grup kapitałowych. W transakcji tej 
polski inwestor wniósł najpierw akcje polskiej spółki do podmiotu na Malcie. W przypadku 
inwestorów z Niemiec i Luksemburga napływ kapitału miał postać reinwestycji zysków z dzia-
łalności handlowej. Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych 
w działalność związaną z informacją i komunikacją (-5,4 mld zł, sekcja J). Na wartość tego 
odpływu istotnie wpłynęła jednostkowa transakcja inwestora ze Szwecji.

Wartość napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2018 roku nieznacznie 
obniżały transgraniczne transakcje fuzji i przejęć. Wartość inwestycji innych niż fuzje i prze-
jęcia wyniosła 50,9 mld zł i była nieco wyższa niż w rok wcześniej (48,9 mld zł).

W 2018 roku saldo transakcji odkupu (przejęć) od zagranicznych inwestorów bezpośrednich 
ich udziałów kapitałowych w polskich spółkach wyniosło 0,5 mld zł. Na saldo to złożyły się 
przede wszystkim transakcje nabycia od rezydentów akcji podmiotów związanych z handlem 
(wspomniana już reorganizacja z wykorzystaniem podmiotów zarejestrowanych na Malcie). 
W przeciwną stronę działały reorganizacje w branży obsługi nieruchomości – w ich wyniku 
nierezydenci przekazywali udziały rezydentom.

1.2.  Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce

Wartość zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2018 
roku wyniosła 859,1 mld zł i była wyższa o 22,3 mld zł, tj. o 2,7%, w stosunku do stanu zobo-
wiązań na koniec 2017 roku. Spowodował to wzrost zobowiązań z tytułu akcji i innych form 
udziałów kapitałowych, jak też dłużnych instrumentów finansowych.

Wartość zobowiązań z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych wyniosła 653,0 mld zł 
(wzrost o 14,0 mld zł, tj. o 2,2%, w porównaniu z 2017 rokiem). Zobowiązania z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych osiągnęły natomiast 206,1 mld zł (wzrost o 8,3 mld zł, tj. o 4,2%, 
w stosunku do poprzedniego okresu).

Wykres 5. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce z wyszczególnieniem 
fuzji i przejęć w latach 2011–2018
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Od 2000 roku struktura zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
nie zmieniła się istotnie. Dominują w niej zobowiązania polskich podmiotów bezpośredniego 
inwestowania z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. W poszczególnych latach 
udział tych zobowiązań wahał się w przedziale 75,0–83,0%. Na koniec 2018 roku wyniósł 76,0% 
i był nieznacznie wyższy niż na koniec poprzedniego roku. Warto odnotować, że na wartość 
zobowiązań z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych składają się zarówno dodat-
nie wartości tych kapitałów, jak i ujemne kapitały wykazywane przez niektóre podmioty 
bezpośredniego inwestowania.

Na zmiany poziomu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
miała wpływ waluta, w której są prezentowane dane.

W 2018 roku wzrost zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
widoczny był tylko dla danych wyrażonych w złotych, natomiast dane w euro i w dolarach 
amerykańskich wskazywały na spadek tych zobowiązań. Spadek zobowiązań wyrażonych 
w dolarach amerykańskich był zdecydowanie większy niż w przypadku danych wyrażonych 

Wykres 7. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 
2000–2018 wyrażony w PLN, USD i EUR
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w euro. Wynikało to z większego osłabienia złotego w stosunku do dolara amerykańskiego 
niż w stosunku do euro.

W 2018 roku, podobnie jak w poprzednim roku, na wzrost wartości zobowiązań z tytułu 
inwestycji bezpośrednich wpłynął przede wszystkim poziom reinwestowania zysków w pod-
miotach, które nie były notowane na giełdzie. W tej grupie podmiotów wartość zobowiązań 
wzrosła o 35,8 mld zł w porównaniu z poprzednim rokiem, czyli o 5,1%. W przypadku spółek 
giełdowych wartość zobowiązań spadła o 13,6 mld zł, tj. o 10,3%. Główną przyczyną były 
spadki notowań akcji tych spółek.

W strukturze geograficznej zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce na koniec 2018 roku podobnie jak w poprzednich latach dominowały zobowiązania 
w stosunku do inwestorów z krajów europejskich. Największe wartości miały zobowiązania 
wobec inwestorów bezpośrednich pochodzących z Niderlandów (183,4 mld zł, tj. 21,3% ogółu 
zobowiązań), Niemiec (149,9 mld zł, tj. 17,4%), Luksemburga (122,0 mld zł, tj. 14,2%), Francji 
(77,9 mld zł, tj. 9,2%) oraz Hiszpanii (40,8 mld zł, tj. 4,7%). Zobowiązania w stosunku do inwe-
storów bezpośrednich z krajów OECD stanowiły 95,0%, wobec 28 krajów Unii Europejskiej 
– 92,3%, a wobec 19 krajów strefy euro – 83,4% ogólnej kwoty zobowiązań. Należy pamiętać, 
że podmioty specjalnego przeznaczenia ulokowane w niektórych krajach europejskich często 
pośredniczą w inwestycjach dokonywanych poza Europą.

Statystyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według kraju siedziby podmiotu 
dominującego w grupie kapitałowej, do której należy inwestor bezpośredni (UIC − ang. ulti-
mate investing country), daje nieco inny obraz struktury geograficznej zobowiązań z tytułu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Przypisanie inwestycji do ostatecznego 
inwestora pozwala na inny sposób widzenia inwestycji z zagranicy. Przy takim podejściu 
istotnie zmniejsza się wartość zobowiązań w przypadku Niderlandów i Luksemburga. Wynika 
to z faktu, że spółki zakładane w tych państwach są często wykorzystywane jako pośrednie 
ogniwo w łańcuchu własności w ramach grup kapitałowych w celu swobodniejszego dyspo-

Wykres 8. Struktura zmian stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w 2018 roku w spółkach giełdowych i pozostałych podmiotach
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nowania docelową inwestycją i korzystniejszego opodatkowania dochodów z posiadanych 
aktywów. Odwrotna jest sytuacja w przypadku Stanów Zjednoczonych. Ich należności z tytułu 
inwestycji bezpośrednich w Polsce okazują się znacznie wyższe, gdy są pokazywane z punktu 
widzenia siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej. Jest to odzwierciedleniem 
faktu, że spółki zarządzane przez podmioty dominujące ze Stanów Zjednoczonych często 
inwestują w Polsce (i w ogóle w Europie) za pośrednictwem podmiotów ulokowanych przy-
kładowo w Niderlandach i Luksemburgu.

Analiza inwestycji bezpośrednich z punktu widzenia kraju podmiotu dominującego w grupie 
kapitałowej, do której należy inwestor bezpośredni, jest użyteczna. Pozwala bowiem określić 
siłę rzeczywistych powiązań ekonomicznych pomiędzy krajami, a także pomaga identyfikować 
otoczenie polityczno-prawne, z którego taka relacja może wynikać. Dzięki temu można m.in. 
ustalić, czy podstawą decyzji inwestycyjnych są zapisy w umowach dotyczących wzajemnych 

Wykres 10. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2018 
roku według kraju siedziby inwestora bezpośredniego i kraju siedziby podmiotu dominującego (UIC)
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Wykres 9. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2018 roku w podziale geograficznym
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inwestycji czy regulacje podatkowe. Zastosowanie takiego podejścia ułatwia identyfikację 
rzeczywistych uwarunkowań przepływu kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich.

W 2018 roku według kryterium podmiotu dominującego największym inwestorem bezpośred-
nim w Polsce pozostały Niemcy (172,7 mld zł). Kolejne miejsce zajęła Francja (89,4 mld zł), 
która w porównaniu z poprzednim rokiem wyprzedziła trzecie obecnie Stany Zjednoczone 
(88,6 mld zł). Na czwartym miejscu pozostały Niderlandy (78,7 mld zł), a pierwszą piątkę 
inwestorów zamknęła Wielka Brytania (45,1 mld zł). W przypadku Wielkiej Brytanii wartości 
zobowiązań w 2018 roku – zarówno według kryterium podmiotu dominującego, jak i kraju 
inwestora bezpośredniego – były niższe niż w 2017 roku. Prezentacja według kraju siedziby 
podmiotu dominującego pozwala zaobserwować, że polscy inwestorzy nierzadko inwestują 
w Polsce za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia ulokowanych w innych 
krajach. W ten sposób w 2018 roku ta grupa inwestorów utrzymała siódme miejsce wśród 
największych inwestorów bezpośrednich w Polsce, a wartość ich inwestycji (34,5 mld zł) sta-
nowiła 4,0% stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Poza wspomnianymi już Niderlandami i Luksemburgiem warto zwrócić uwagę na Cypr, 
który także jest chętnie wykorzystywany jako pośrednie ogniwo inwestycji bezpośrednich 
w ramach grup kapitałowych. W przypadku wspomnianych krajów poziom inwestycji rozpa-
trywanych według kryterium podmiotu dominującego jest dużo niższy niż rozpatrywanych 
według siedziby bezpośredniego inwestora.

Zidentyfikowanie kraju siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, do której 
należy inwestor bezpośredni, nastręcza niekiedy niemałych trudności. Dotyczą one głównie 
funduszy private equity oraz osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych ustalenie ich 
rezydencji często jest niemożliwe. Ślad zwykle urywa się w krajach określanych jako raje 
podatkowe, gdzie banki i pośrednicy finansowi pilnie strzegą tożsamości swoich klientów. 
Wynika to w dużej mierze z obowiązujących tam regulacji prawnych. Efektem tych problemów 
jest wciąż stosunkowo duży udział inwestorów bezpośrednich, dla których kraj podmiotu 
dominującego w grupie kapitałowej pozostaje niesklasyfikowany. Standardy międzynarodowe 
są w tym przypadku 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 2018 roku nieznacznie się zwiększył w porów-
naniu z poprzednim rokiem i wyniósł 11,6%.

Analiza krzyżowa inwestorów według kraju siedziby podmiotu dominującego oraz inwesty-
cji w poszczególne rodzaje działalności pozwala stwierdzić brak koncentracji inwestorów 
z jednego kraju na jednym rodzaju działalności gospodarczej w Polsce. Inwestorzy z Niemiec 
są obecni głównie w przetwórstwie przemysłowym, handlu i pośrednictwie finansowym. 
W tych samych branżach istotne są także udziały inwestorów z Francji. Firmy ze Stanów 
Zjednoczonych najwięcej zainwestowały w przetwórstwo przemysłowe i pośrednictwo finan-
sowe. W tej branży najwięcej zainwestowali także inwestorzy z Niderlandów i Hiszpanii. 
Wspomniani niesklasyfikowani w ujęciu geograficznym inwestorzy finansowi inwestowali 
w obsługę nieruchomości i usługi biznesowe. Oznacza to, że pod tym względem Polska była 
stosunkowo odporna na zawirowania na rynkach zewnętrznych.

Struktura branżowa zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
od wielu lat nie zmienia się istotnie. W 2018 roku głównym źródłem zobowiązań były polskie 
podmioty bezpośredniego inwestowania zajmujące się szeroko rozumianą działalnością usłu-
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gową (sekcje od G do U) oraz przetwórstwem przemysłowym (sekcja C). Zobowiązania podmio-
tów z sektora usług wynosiły od 58,0% do 60,5% ogólnej kwoty zobowiązań, a  przetwórstwa 
przemysłowego od 30,0% do 32,4%.

Wykres 12. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 
roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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Na koniec 2018 roku, podobnie jak przed rokiem, najwyższe zobowiązania z tytułu zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich w Polsce miały podmioty związane z przetwórstwem prze-
mysłowym (sekcja C). Zobowiązania te wyniosły 269,5 mld zł i stanowiły 31,4% zobowiązań 
Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Podobnie jak w poprzednim roku 
w sekcji tej dominowały zobowiązania przedsiębiorstw zajmujących się produkcją: pojaz-
dów samochodowych, przyczep, naczep i pozostałego sprzętu transportowego (54,3 mld zł), 
maszyn i wyrobów z metali z wyłączeniem urządzeń elektrycznych (52,3 mld zł), arty-
kułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (50,4 mld zł), produktów rafinacji 
ropy naftowej, chemikaliów, wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych (41,7 mld zł).

W ramach działalności usługowej (sekcje od G do U) najwyższe zobowiązania miały pod-
mioty prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową (159,2 mld zł, tj. 31,5% ogółu 
zobowiązań, sekcja K). Większość tej kwoty (138,8 mld zł) podobnie jak przed rokiem 
stanowiły zobowiązania podmiotów z sektora bankowego. W porównaniu z 2017 rokiem 
wartość zobowiązań tego sektora spadła o 13,3 mld zł, tj. o 8,7%. Przyczyniły się do tego 
spadki cen akcji oraz nabywanie przez rezydentów aktywów bankowych od zagranicznych 
inwestorów bezpośrednich. W obszarze usług wyróżniały się ponadto podmioty zajmujące 
się handlem hurtowym i detalicznym wraz z naprawą pojazdów samochodowych i moto-
cykli (125,4 mld zł, tj. 24,8%, sekcja G). Podobnie jak w poprzednim roku dominowały 
zobowiązania firm powiązanych z handlem hurtowym z wyłączeniem handlu pojazdami 
samochodowymi i motocyklami (65,8 mld zł, tj. 52,5%). Na dalszej pozycji znalazły się zobo-
wiązania podmiotów związanych z obsługą rynku nieruchomości (82,4 mld zł, tj. 16,3%, 
sekcja L), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (57,6 mld zł, tj. 11,4%, sekcja 
M), informacją i komunikacją (45,9 mld zł, tj. 9,1%, sekcja J).

W budownictwie (sekcja F) oraz działalności związanej z obsługą nieruchomości (sekcja 
L) w dalszym ciągu notowano największy udział finansowania za pośrednictwem instru-
mentów dłużnych.

Wykres 13. Stan zobowiązań netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w poszczególnych regionach na koniec 2018 roku
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Inwestycje bezpośrednie w układzie regionalnym są prezentowane według miejsca for-
malnej rejestracji inwestycji zagranicznych, tj. siedziby podmiotu sprawozdawczego, a nie 
miejsca faktycznego ponoszenia nakładów inwestycyjnych. W wielu przypadkach są to inne 
regiony kraju niż ten, w którym podmiot sprawozdawczy ma siedzibę. W konsekwencji dane 
prezentowane w tym układzie mogą nie odpowiadać rzeczywistej lokalizacji zagranicznej 
inwestycji bezpośredniej na terenie Polski. W związku z tym przy interpretacji prezentowa-
nego poniżej regionalnego rozkładu stanów zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich należy zachować szczególną ostrożność.

Z analizy danych dotyczących stanu zobowiązań netto z tytułu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Polsce w podziale na regiony wynika, że na koniec 2018 roku najwyższe 
zobowiązania netto (438,2 mld zł, tj. 51% ogółu stanu zobowiązań netto) odnotowano 
w regionie warszawskim stołecznym. Tak wysoka pozycja tego regionu była głównie kon-
sekwencją tego, że zarejestrowano tu najwięcej podmiotów sprawozdawczych mających 
status podmiotów bezpośredniego inwestowania z uwagi na to, że to one dysponowały 
środkami zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Kolejne pozycje zajmowały regiony: 
śląski (94,4 mld zł, tj. 11,0% stanu zobowiązań ogółem), wielkopolski (85,3 mld zł, tj. 10,0%), 
dolnośląski (53,5 mld zł, tj. 6,2%), pomorski (34,0 mld zł, tj. 4,0%), małopolski (32,8 mld zł, 
tj. 3,8%) i łódzki (25,7 mld zł, tj. 3,0%). W pozostałych regionach kwoty zobowiązań netto 
polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania wobec zagranicznych inwestorów 
 bezpośrednich nie przekroczyły 19 mld zł.

Wykres 14. Lokalizacja podmiotów bezpośredniego inwestowania według ich siedziby
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Uwaga: im większy punkt, tym więcej w danej lokalizacji zostało ulokowanych podmiotów z inwestorem 
zagranicznym. Dodatkowo liczba podmiotów została zobrazowana zgodnie ze skalą kolorów obok mapy. 
Wielkość punktów i ich jasność rosną razem z liczbą podmiotów ulokowanych w danej miejscowości.
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Podobny obraz rysuje się w wyniku analizy średniej wartości zobowiązań netto podmiotu 
bezpośredniego inwestowania w poszczególnych regionach4, czyli średniej wielkości inwestycji 
przypadającej na firmę z kapitałem zagranicznym. W tym ujęciu wysokie pozycje zajmują 
regiony: warszawski stołeczny (479,2 mln zł), śląski (325,1 mln zł), wielkopolski (222,4 mln zł) 
i dolnośląski (125,0 mln zł). Najmniejszą średnią wartość zobowiązań netto miały podmioty 
bezpośredniego inwestowania z regionu podlaskiego (48,7 mln zł).

Rozmieszczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich na mapie Polski pokazuje, że kon-
centrują się one wokół dużych ośrodków miejskich oraz głównych szlaków komunikacyjnych. 
Poza Warszawą, w której ulokowanych zostało ponad 3000 podmiotów, w pozostałych loka-
lizacjach liczba podmiotów wynosi zwykle parędziesiąt podmiotów i tylko jeszcze w kilku 
innych dużych miastach jest to paręset obserwacji.

1.3. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce

W 2018 roku dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 
86,5 mld zł i były wyższe o 5,3 mld zł, tj. o 6,5%, niż w 2017 roku. Pod względem nominalnym 
były to najwyższe z dotychczas odnotowanych dochodów, przewyższające rekordowy poziom 
z 2016 roku o 4,5 mld zł.

Największą część dochodów w 2018 roku stanowiły dywidendy, wynoszące 39,4 mld zł (48,1%). 
Wartość reinwestowanych zysków wyniosła 37,8 mld zł (43,7%) i spadła w porównaniu z 2017 r., 
kiedy osiągnęły rekordowo wysoki poziom 39,0 mld zł (48,0%). Odsetki otrzymane z tytułu 
instrumentów dłużnych były tradycyjnie najmniejszą częścią dochodów i tak jak w poprzed-
nim roku wyniosły 9,3 mld zł (10,8%).

4  Średnia wartość zobowiązań netto to iloraz stanu zobowiązań netto z tytułu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w danym regionie i liczby zarejestrowanych w tym regionie podmiotów z udziałem zagra-
nicznego inwestora bezpośredniego.

Wykres 15. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000–2018
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W latach 2000–2018 zmiany relacji dochodów ogółem z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich w Polsce do produktu krajowego brutto w cenach bieżących zależały przede wszyst-
kim od zmiany wartości samych dochodów. W okresie kryzysu finansowego lat 2007–2008 
spadek dochodów z 51,2 mld zł do 30,1 mld zł wpłynął na obniżenie tej relacji z ponad 4% 
do blisko 2,5%. W kolejnych latach wystąpiła tendencja wzrostowa, adekwatna do wzrostów 
dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich w Polsce, jak też zmian wartości PKB. 
Ustabilizowanie się relacji na poziomie ok. 4% w latach 2017–2018 wiązało się ze wzrostem 
PKB przewyższającym wzrost dochodów.

Wzrost wartości dywidend o 6,6 mld zł w 2018 r. w porównaniu z 2017 rokiem wynikał z tego, 
że znacznie podniósł się poziom ich wypłat przez podmioty regularnie dzielące się swoimi 
zyskami, przy dużo mniejszym wzroście dywidend wypłacanych niesystematycznie5. Wyższe 
wypłaty dywidend spowodowały spadek reinwestycji zysków o 1,2 mld zł oraz zmniejszenie 
stopy zatrzymania zysków przez podmioty bezpośredniego inwestowania.

5 Szerzej informacje w tym zakresie przedstawiono w podrozdziale 3.1.

Wykres 17. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 roku według 
kraju inwestora bezpośredniego
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Wykres 16. Relacja dochodów ogółem z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
do produktu krajowego brutto w cenach bieżących w latach 2000–2018
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Struktura geograficzna dochodów z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w 2018 roku w dużej mierze odzwierciedlała strukturę zobowiązań z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich.

Biorąc pod uwagę strukturę geograficzną, liderami dochodów z tytułu inwestycji bezpo-
średnich w Polsce były tradycyjnie Niderlandy (22,1 mld zł wobec 17,4 mld zł w 2017 r.) 
oraz Niemcy (16,8 mld zł wobec 16,9 mld zł w 2017 r.). O połowę niższe dochody osiągnęli 
inwestorzy z Luksemburga (12,1 mld zł) i Francji (6,8 mld zł). W 2018 roku łączne dochody 
inwestorów z czterech wymienionych wyżej krajów stanowiły 66,9% ogólnej sumy dochodów 
uzyskanych z inwestycji bezpośrednich w Polsce. Podobnie jak w poprzednich latach były 
to głównie dochody z udziałów (dywidendy) posiadanych przez nierezydentów (w przy-
padku Luksemburga) oraz reinwestowane zyski – w przypadku Niemiec, Luksemburga 
i Francji. Niższym poziomem dochodów charakteryzowały się inwestycje z Wielkiej Brytanii 
(4,6 mld zł) oraz Cypru (3,5 mld zł).

Analizując zmiany rok do roku (wykres 18), można zauważyć spadek wartości dochodów inwe-
storów bezpośrednich z większości krajów. Wzrost ogółem wynikał przede wszystkim ze wzrostu 
dochodów inwestorów z krajów, które osiągają tradycyjnie wysokie dochody z tytułu inwestycji 
w Polsce, tj. z Luksemburga (wzrost o blisko 40%) czy Niderlandów (blisko 30%).

W 2018 roku 38,6% dochodów z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyge-
nerowały inwestycje w przetwórstwo przemysłowe (sekcja C). Wyniosły one 33,4 mld zł. 
Dochody podmiotów działających w obszarze handlu (sekcja G) wyniosły 17,0 mld zł, czyli 

Wykres 18. Stopa wzrostu oraz wartość dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji  bezpośrednich 
w Polsce w 2018 roku według kraju inwestora bezpośredniego
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19,6%. Kolejnymi istotnymi sekcjami były: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K; 
11,3 mld zł), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L; 6,1 mld zł) oraz 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M; 5,1 mld zł). Ich łączny udział 
w dochodach z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniósł 13,0%.

Wykres 20. Stopa wzrostu oraz wartość dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w 2018 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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osi poziomej oznacza zmianę dochodów (w %) względem poprzedniego roku, a rozmiar koła oznacza 
wielkość dochodów w 2018 roku.

Wykres 19. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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C – Przetwórstwo przemysłowe; D35 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; F – Budownictwo; G – Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; H – Transport i gospodarka magazynowa; 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.
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Największy wzrost dochodów odnotowano w działalności związanej z obsługą nieruchomości 
(sekcja L, wzrost o 2,5 mld zł), a największy spadek w działalności związanej z informacją 
i komunikacją (sekcja J, spadek o 4,1 mld zł).

Analiza rocznych zmian dochodów w poszczególnych branżach (wykres 20) wskazuje, że 
wzrost dochodów ogółem w dużej mierze wynikał ze słabej dynamiki wzrostu dochodów 
w branżach generujących największą część dochodów, czyli w przetwórstwie przemysłowym 
(sekcja C) i w handlu (sekcja G).

Analiza czynników oddziałujących na wzrost dochodów w 2018 roku wskazuje, że wynikał on 
zarówno ze wzrostu zasobu kapitału pracującego na ten dochód, jak i ze wzrostu jego efektywności6.

6  Wkład poszczególnych czynników w zmianę dochodu zagranicznych inwestorów obliczono w następujący 
sposób: wpływ zmian kapitału jest to różnica pomiędzy teoretycznymi dochodami wyliczonymi przy bieżącej 
wartości kapitału i dochodowości z poprzedniego roku a dochodem z poprzedniego roku. Wpływ zmiany 
dochodowości jest wyliczony jako wartość rezydualna powstająca z odjęcia od ogólnej zmiany dochodu 
zmiany wynikającej ze zmiany kapitału.

Wykres 21. Dekompozycja dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
według czynników ich zmian w latach 2001–2018
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bezpośredniego inwestowania w Polsce w latach 2012–2018
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Wskaźnik dochodowości7 zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 i 2017 
roku utrzymywał się na tym samym poziomie 10,3%. Jednocześnie był niższy o 1,3 punktu 
procentowego niż w 2016 roku.

W 2018 roku odnotowano wzrost dochodowości działalności związanej z handlem (sekcja G) 
oraz działalności związanej z obsługą nieruchomości (sekcja L). Spadła natomiast dochodo-
wość przetwórstwa przemysłowego (sekcja C). Wzrost wskaźnika dochodowości działalności 
związanej z handlem wynikał głównie ze wzrostu dochodów w handlu detalicznym (dział 47 
sekcji G).

Analizę dochodowości można także prowadzić na poziomie pojedynczych firm na tle rozkładu 
dochodów w poszczególnych branżach.

W przetwórstwie przemysłowym liczba firm, które poprawiły swoje wyniki, i liczba firm notu-
jących spadek dochodów były zbliżone. W przypadku handlu warto zwrócić uwagę na umiar-
kowany wzrost dochodowości dużych podmiotów, który istotnie przyczynił się do przesunięcia 
dominanty stopy wzrostu dochodów powyżej zera. Podobnie było w przypadku działalności 
finansowej – stosunkowo nieduże wzrosty dochodów największych firm przesądziły o wyniku 
całej branży. W obsłudze nieruchomości warto zwrócić uwagę na znaczną liczbę podmiotów, 
których dochody zmniejszyły się w porównaniu z poprzednim rokiem.

7  W niniejszym opracowaniu dochodowość w danym roku jest liczona jako dochód w danym roku dzielony 
przez stan zobowiązań na koniec danego roku.

Wykres 23. Stopa wzrostu oraz wartość dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w 2018 roku w podziale na podmioty bezpośredniego inwestowania w wybranych branżach
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Uwaga: wykresy prezentują rozkład stopy wzrostu dochodu względem roku poprzedniego. Dodatkowo 
każde z kółek na wykresie odpowiada dochodowi pojedynczej firmy. Im wyższy dochód, tym większy 
rozmiar i kolor bardziej zbliżony do czerwonego.
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Polskie inwestycje bezpośrednie 
za granicą

Po raz pierwszy od 2013 roku wartość transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
za granicą była ujemna, co oznacza, że w ich wyniku kapitał z powrotem napłynął do Polski. 
W związku z tym w 2018 roku spadła wartość należności z tytułu polskich inwestycji bezpo-
średnich za granicą. Było to nie tylko efektem ujemnych transakcji, ale przede wszystkim 
wynikiem ujemnych zmian wyceny. Dochody z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
pomimo ujemnych przeszacowań wartości tych inwestycji utrzymały się w 2018 roku nie-
znacznie poniżej rekordowych poziomów osiągniętych w roku 2017.

2.1. Transakcje polskich inwestorów bezpośrednich

Wartość transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku była 
ujemna i wyniosła -1,5 mld zł. W poprzednim roku ich wartość była dodatnia i zamknęła się 
kwotą 8,2 mld zł.

Wartość transakcji z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych była ujemna i wyniosła 
-7,5 mld zł. Transakcje z tytułu reinwestowanych zysków osiągnęły wartość dodatnią 5,1 mld zł, 
a z tytułu instrumentów dłużnych 1,0 mld zł.

Znaczny odpływ kapitału w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych wynikał między 
innymi z pojedynczej transakcji, w której polski inwestor zlikwidował strukturę inwestycyjną, 
za pośrednictwem której kilka lat wcześniej dokonał inwestycji w Polsce. Wpływ innych 
dużych transakcji jednostkowych był widoczny także w strukturze geograficznej inwestycji.

Dodatnie saldo polskich inwestycji bezpośrednich za granicą odnotowano przede wszystkim 
w przypadku Luksemburga (6,6 mld zł) i Czech (4,3 mld zł). Kapitał z polskich inwestycji bez-

Wykres 24. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000–2018
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pośrednich za granicą wycofywano głównie ze Szwajcarii (-6,1 mld zł), Kanady (-5,6 mld zł) 
i ze Szwecji (-5,0 mld zł).

Kierowane do Luksemburga inwestycje polskich podmiotów miały formę instrumentów 
dłużnych i wynikały z reorganizacji jednej z polskich grup kapitałowych, gdzie zadłużenie 
spółki kanadyjskiej zostało przeniesione do podmiotu z Luksemburga. Zadłużenie to dotyczyło 
działalności związanej z górnictwem i wydobywaniem, jednak zgodnie ze standardami mię-
dzynarodowymi ze względu na wykorzystanie podmiotów finansowych było prezentowane 
jako działalność finansowa8.

8  Szersze spojrzenie na działalność związaną z górnictwem i wydobywaniem także za pośrednictwem 
 podmiotów działających w innych branżach prezentujemy w podrozdziale 3.4.

Wykres 25. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku w podziale 
geograficznym
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Wykres 26. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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B – Górnictwo i wydobywanie; C – Przetwórstwo przemysłowe; D35 – Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 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; N – Działalność w zakresie 
usług administrowania i działalność wspierająca.
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Na wartość inwestycji w Republice Czeskiej (4,0 mld zł) wpłynęła w dużej mierze transakcja 
związana z przejęciem czeskiej spółki z branży paliwowej przez duży polski podmiot z udzia-
łem Skarbu Państwa. Kapitał wycofywany ze Szwecji miał formę akcji i innych form udziałów 
kapitałowych i wynikał z likwidacji spółki celowej, służącej wcześniej polskim inwestorom 
do przejęcia innego polskiego podmiotu. W przypadku Szwajcarii także nastąpiła likwidacja 
podmiotów wykorzystywanych w strukturach międzynarodowych, jednak ta reorganizacja 
dotyczyła międzynarodowych korporacji.

Polscy inwestorzy bezpośredni w 2018 roku kierowali kapitał przede wszystkim do przetwór-
stwa przemysłowego (8,5 mld zł, sekcja C). Znacznie mniej napłynęło go do sekcji górnictwo 
i wydobywanie (1,8 mld zł, sekcja B) oraz do handlu (0,4 mld zł, sekcja G). Kapitał wycofywano 
natomiast z podmiotów prowadzących działalność finansową (-8,6 mld zł, sekcja K) i działal-
ność w zakresie usług administrowania i wspierających (-1,2 mld zł, sekcja N).

W 2018 roku saldo polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w formie inwestycji innych 
niż fuzje i przejęcia było ujemne i wyniosło -7,3 mld zł, ze względu na wspomnianą likwidację 
szwedzkiej struktury inwestycyjnej. Saldo fuzji i przejęć było dodatnie i zamknęło się kwotą 
ponad 5,8 mld zł, na co istotnie wpłynęła transakcja przejęcia w Czechach. Jednocześnie 
utrzymywała się tendencja z ostatnich lat, kiedy saldo fuzji i przejęć było zawsze dodatnie, 
natomiast ewentualne ujemne transakcje wiązały się z likwidacją wykorzystywanych struk-
tur inwestycyjnych.

Odpływ kapitału, pomimo dodatniej wartości związanej z przejęciami za granicą, wynikał 
z likwidacji (wycofania kapitału) podmiotów wykorzystywanych do pozyskania finansowania 
związanego z przejęciami na polskim rynku we wcześniejszych latach.

2.2. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą

W 2018 roku odnotowano spadek należności rezydentów z tytułu polskich inwestycji bez-
pośrednich za granicą. Podobnie jak w poprzednim roku spadek ten dotyczył należności 
z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych oraz z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych.

Wykres 27. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą z wyszczególnieniem 
fuzji i przejęć w latach 2011–2018
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Na koniec 2018 roku wartość należności rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośred-
nich za granicą wyniosła 92,1 mld zł (spadek o 9,1 mld zł, tj. o 9,0%, w porównaniu z 2017 
rokiem). Należności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych wyniosły 84,7 mld zł 
(zmniejszenie o 8,2 mld zł, tj. o 8,8%, w stosunku do poprzedniego okresu), natomiast należ-
ności z tytułu dłużnych instrumentów finansowych 7,8 mld zł (spadek o 1,0 mld zł, tj. o 11,0%, 
w stosunku do 2017 roku). Spadek ten wynikał przede wszystkim ze zmian wyceny, a w mniej-
szym stopniu z ujemnej kwoty transakcji (-1,5 mld zł)9.

Tak jak w poprzednich latach należności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych 
w 2018 roku były głównym źródłem należności polskich inwestorów. Stanowiły one 91,6% 
łącznej kwoty należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą.

9 Dokładniejsze rozliczenie zmian stanu należności polskich inwestycji bezpośrednich za granicą zostało 
przedstawione w podrozdziale 3.3.

Wykres 28. Stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 
2000–2018
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Wykres 29. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2018 
roku w podziale geograficznym
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Na koniec 2018 roku w strukturze geograficznej należności z tytułu polskich inwestycji bez-
pośrednich za granicą odnotowano niewielkie zmiany w stosunku do końca poprzedniego 
roku. Luksemburg pozostał krajem, wobec którego rezydenci mieli najwyższe należności 
(28,2 mld zł). Drugą pozycję zajęła Republika Czeska (10,4 mld zł), głównie za sprawą doko-
nanych tam inwestycji bezpośrednich związanych z przetwórstwem ropy naftowej i prze-
twórstwem chemicznym. Na trzecim miejscu znalazły się Niderlandy (9,5 mld zł). Zmiana 
nastąpiła na czwartej pozycji, na której znalazły się Węgry (6,8 mld zł), i na piątej, zajmowanej 
przez Niemcy (6,1 mld zł). Zarówno w przypadku Węgier, jak i Niemiec źródłem należności 
były zagraniczne podmioty bezpośredniego inwestowania zajmujące się handlem (sekcja G).

W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, krajem o najwyższej ujemnej kwocie należ-
ności netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą była Szwecja (-17,1 mld zł). 
W inwestycjach w Szwecji w dalszym ciągu dominowały zarejestrowane tam podmioty bez-
pośredniego inwestowania, będące podmiotami zależnymi podmiotów krajowych, które 
za ich pośrednictwem – najczęściej przez emisję obligacji na rynku europejskim – uzyskują 
dostęp do kapitału. Ujemne należności wynikają z faktu, że zobowiązania podmiotów mają-
cych siedzibę w Polsce względem ich spółek córek zarejestrowanych za granicą przewyższają 
kapitał ulokowany w tych spółkach.

Wysoka pozycja podmiotów bezpośredniego inwestowania mających siedziby w Luksemburgu, 
na Cyprze, Malcie czy w Niderlandach wynika z faktu, że były one wykorzystywane do opty-
malizacji struktur inwestycyjnych. Wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
kontrolowanych przez rezydentów wyniosła 58,9 mld zł, z czego 56% trafiło do wymienio-
nych wyżej krajów. Z tych inwestycji 48%, czyli 16,2 mld zł, trafiło z powrotem do Polski. 

Wykres 30. Stan należności z tytułu kontrolowanych przez rezydentów polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą na koniec 2018 roku według siedziby podmiotu bezpośredniego 
inwestowania i kraju docelowej inwestycji
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Przeprowadzenie podobnej analizy w odniesieniu do podmiotów pod kontrolą nierezydentów 
jest niemożliwe ze względu na trudności z dostępem do informacji o docelowych inwestycjach.

Struktura branżowa należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą od wielu 
lat pozostaje bez zmian. Nadal najwyższą pozycję stanowiły należności od zagranicznych 
podmiotów bezpośredniego inwestowania reprezentujących szeroko rozumianą działalność 
usługową (sekcje od G do U). Na koniec 2018 roku wyniosły one 68,1 mld zł, tj. 73,6% ogól-
nej kwoty należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. W tej grupie 
podmiotów bezpośredniego inwestowania podobnie jak w roku poprzednim dominowały 
należności od podmiotów prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (29,4 mld zł, 
sekcja K). Następną grupą były podmioty związane z działalnością profesjonalną, naukową 
i techniczną (16,4 mld zł, sekcja M). Podobnie jak w działalności finansowej w tej grupie 
ujmowane są podmioty specjalnego przeznaczenia. W działalności usługowej ważny jest też 
udział podmiotów zajmujących się działalnością handlową (11,1 mld zł, sekcja G).

Poza działalnością usługową najważniejszym źródłem należności polskich inwestorów bezpo-
średnich były podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (sekcja C; 20,4 mld zł). 
Spośród tych należności 6,6 mld zł stanowiły należności firm związanych z produkcją pro-
duktów rafinacji ropy naftowej, chemikaliów, wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych.

W 2018 roku najwyższa ujemna kwota należności netto wyniosła -4,0 mld zł. Odnotowały 
ją z tytułu inwestycji w zagraniczne podmioty bezpośredniego inwestowania zajmujące 
się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze 
do układów klimatyzowanych (dział 35 sekcji D). Sytuacja ta wynikała ze sposobu organizo-
wania finansowania przez niektóre firmy z tej branży. Tak jak w dwóch poprzednich latach 
główną przyczyną ujemnych należności było ujemne saldo należności i zobowiązań polskich 
inwestorów bezpośrednich z tytułu dłużnych instrumentów finansowych.

Wykres 31. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – Informacja i komunikacja; 
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.
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2.3. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą

W 2018 roku dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
wyniosły łącznie 8,2 mld zł i utrzymały się na podobnym poziomie jak w 2017 roku, kiedy 
osiągnęły rekordową wartość 8,6 mld zł.

W 2018 roku w strukturze dochodów istotnie wzrósł udział reinwestowanych zysków, które 
osiągnęły 5,1 mld zł. Stanowiło to 61% dochodów ogółem. Wartość należnych odsetek od instru-
mentów dłużnych w porównaniu z 2017 rokiem spadła do 0,6 mld zł, a wartość dywidend 
do 2,5 mld zł, wobec rekordowego poziomu 4,2 mld zł w poprzednim roku.

Pomijając lata kryzysów finansowych oraz jednostkowe wydarzenia, dochody z tytułu pol-
skich inwestycji bezpośrednich za granicą systematycznie rosły. Do 2005 roku ze względu 
na wczesną fazę realizacji praktycznie nie notowano inwestycji. W kolejnych latach wystą-
piły duże wahania tych dochodów, głównie z powodu kryzysów finansowych oraz zdarzeń 
jednostkowych. Dopiero ostatnich parę lat przyniosło ich większą stabilizację.

Wykres 33. Relacja dochodów ogółem z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
do produktu krajowego brutto w cenach bieżących w latach 2000–2018
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Wykres 32. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000–2018
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Relacja dochodów ogółem z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą do produktu 
krajowego brutto w cenach bieżących w latach 2000–2018 wskazuje na powolny wzrost roli 
tych dochodów. W dalszym ciągu są one jednak dziesięciokrotnie mniejsze od dochodów 
z inwestycji w kraju, nie tylko z powodu mniejszego zasobu kapitału, ale także ze względu 
na niższą dochodowość inwestowania za granicą.

W 2018 roku najwyższe dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich osiągnięto 
w Luksemburgu (1,2 mld zł), w Niemczech (1,1 mld zł), na Węgrzech (0,9 mld zł), na Malcie 
(0,8 mld zł), w Republice Czeskiej (0,8 mld zł) oraz w Norwegii (0,7 mld zł). Najwyższe ujemne 
salda dochodów wykazywały podmioty zarejestrowane w Szwecji (-0,5 mld zł). Było to kon-
sekwencją płatności odsetkowych dokonywanych przez polskich inwestorów na rzecz ich 
spółek córek w tym kraju.

Wykres 34. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku w podziale 
geograficznym
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Wykres 35. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku według 
rodzaju działalności gospodarczej
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Warto zwrócić uwagę na zróżnicowaną strukturę dochodów z tytułu polskich inwestycji 
za granicą w różnych krajach, w których są one wypracowywane. W większości krajów prawie 
cały dochód stanowiły reinwestowane zyski. Istotne dywidendy otrzymano z Czech, Niemiec 
i Luksemburga. Odsetki polscy inwestorzy otrzymywali głównie z Luksemburga, a płacili 
je na rzecz swoich podmiotów bezpośredniego inwestowania w Szwecji.

W 2018 r. w strukturze branżowej dochodów przeważały dochody od podmiotów związanych 
z handlem hurtowym i detalicznym (1,7 mld zł, sekcja G), działalnością finansową i ubez-
pieczeniową (1,6 mld zł, sekcja K) oraz przetwórstwem przemysłowym (1,6 mld zł, sekcja C). 
W handlu dochody zostały wypracowane głównie za sprawą działalności hurtowej (dział 46 
sekcji G). Dochody w wysokości 1,0 mld zł osiągnęły podmioty z branży górnictwo i wydoby-
wanie (sekcja B). Był to największy spadek w porównaniu z sytuacją z 2017 roku, kiedy dochody 
wyniosły blisko 3,0 mld zł. Z wyjątkiem przetwórstwa przemysłowego, w którym odnotowano 
1,0 mld zł dywidend, we wszystkich pozostałych branżach przeważały reinwestowane zyski.
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Analizy tematyczne

W niniejszym raporcie przedstawiamy cztery zagadnienia, które wydają się szczególnie istotne 
z punktu widzenia analizy danych o inwestycjach bezpośrednich w 2018 roku. Są to:

 – wypłaty dywidend, ze względu na ich istotną rolę w kształtowaniu się dochodów 
z  inwestycji w 2018 roku,

 – ujemne kapitały własne, które istotnie wpływają na obraz inwestycji bezpośrednich 
 analizowanych z perspektywy poszczególnych podmiotów,

 – zmienność stanów polskich inwestycji bezpośrednich, w niewielkim stopniu wynikająca 
z transakcji przeprowadzonych przez inwestorów,

 – inwestycje bezpośrednie w branży górnictwo i wydobywanie, gdzie z jednej strony docho-
dzi do istotnych przeszacowań wartości polskich inwestycji za granicą, a z drugiej strony 
do częściowego ujmowania tych inwestycji w działalności finansowej ze względu na wyko-
rzystanie podmiotów specjalnego przeznaczenia.

3.1. Dywidendy w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich

Ważną częścią salda rachunku bieżącego bilansu płatniczego Polski są dochody inwestorów 
bezpośrednich. Dzielą się one na trzy części: reinwestowane zyski pozostawiane w spółkach, 
odsetki oraz dywidendy. Ten ostatni komponent dochodów, będący zadeklarowaną w roku 
bieżącym częścią zysku z roku poprzedniego, przeznaczonego na wypłatę udziałowcom lub 
akcjonariuszom spółki, osiągnął w 2018 roku rekordową wartość.

Stopa zatrzymania zysku w latach 2005–2017

Rekordowa wartość dywidend zadeklarowanych w 2018 roku (z zysku z poprzedniego roku) 
istotnie wpłynęła na zmniejszenie się stopy zatrzymania zysków10 z 54,8% w 2016 roku do 45,2% 
w 2017 roku. Stopa ta wskazuje, jaka część zysku z danego roku została zatrzymana przez 
zagranicznych inwestorów w podmiotach bezpośredniego inwestowania. Innymi słowy odnosi 
się do rzeczywistego podziału wypracowanego zysku/straty z działalności bieżącej na część 
wypłaconą w postaci dywidendy oraz część pozostawioną w podmiotach bezpośredniego 
inwestowania. Stopa zatrzymania zysków nie jest pojęciem tożsamym ze stopą reinwestycji 
zysków, w przypadku której dywidendy pomniejszają zysk z bieżącego roku.

W latach 2005−2017 Polska stanowiła stosunkowo atrakcyjną lokalizację dla zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich. Świadczy o tym względnie wysoka stopa zatrzymania zysków oraz 
jej wzrost. Od 2005 do 2017 roku zwiększyła się ona o 17,6 punktu procentowego, do 45,2%.

Spadek stopy zatrzymania zysków w 2017 roku (zmniejszenie o 9,6 punktu procentowego 
w relacji do poprzedniego roku) wynikał z niewielkiego spadku zysku lub straty z tytułu 
działalności bieżącej (o 0,8 mld zł) oraz ze wzrostu w 2018 roku wartości zadeklarowanych 

10  Stopę zatrzymania zysków definiujemy jako zysk z danego roku pomniejszony o wypłaconą w kolejnym roku 
dywidendę z zysku z danego roku w stosunku do zysków z danego roku. Ze względu na sposób wyliczenia 
ostatnia obserwacja pochodzi z 2017 roku, za który dostępna jest informacja o zysku oraz dywidendzie 
z tego zysku wypłaconej w 2018 roku.
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dywidend (o 6,6 mld zł). Wspomniane zmniejszenie stopy zatrzymania zysków nie należało 
jednak do największych. Większe spadki odnotowano w czasie kryzysu w 2008 roku i w roku 
2012, kiedy inwestorzy zagraniczni mieli większe zapotrzebowanie na kapitał.

Polityka dywidendowa inwestorów bezpośrednich w latach 2012–2018

Oprócz standardowej metody prezentacji dywidend deklarowanych przez zagranicznych 
inwestorów z tytułu kapitału zainwestowanego w Polsce dane dotyczące dywidend mogą 
zostać przedstawione według regularności ich deklarowania – w podziale na systematyczne 
i niesystematyczne. Ze względów technicznych za podmioty systematycznie deklarujące 
dywidendy uznano te, które zadeklarowały dywidendę w bieżącym i w poprzednim roku11.

W latach 2012–2018 obserwowano wzrost wartości dywidend deklarowanych w obydwu 
wyróżnionych grupach. W przypadku podmiotów, które systematycznie dzieliły się zyskiem, 
dywidendy wynosiły od 20,2 mld zł w 2012 roku do 29,7 mld zł w 2017 roku (wzrost o 46,8%). 
Z kolei w podmiotach, które nieregularnie deklarowały dywidendy, kształtowały się one 
od 7,3 mld zł w 2012 roku do 9,8 mld zł w 2017 roku (wzrost o 33,6%).

Praktycznie w całym analizowanym okresie wartość dywidend systematycznie deklarowanych 
przez podmioty bezpośredniego inwestowania była trzykrotnie większa niż wartość dywidend 
deklarowanych niesystematycznie. Wynikało to nie tylko z większej liczby podmiotów (średnio 
910 wobec 405 podmiotów deklarujących dywidendy niesystematycznie), ale przede wszystkim 
z wartości dywidend. Średnia wartość dywidend deklarowanych przez podmioty prowadzące 
systematyczną politykę dywidendową wzrosła w tym okresie z 27,9 mln zł do 28,5 mln zł. 
W przypadku podmiotów o niesystematycznej polityce dywidendowej wartość ta zwiększyła 
się z 21,1 mln zł do 21,7 mln zł. Warto przy tym odnotować, że niezależnie od regularności 
dywidendy wypłacało 21,2% podmiotów bezpośredniego inwestowania.

11  Przyjęcie dłuższych okresów ciągłego wypłacania dywidendy praktycznie nie zmienia wyników w badanej 
próbie.

Wykres 36. Stopa zatrzymania zysków w podmiotach bezpośredniego inwestowania w latach 
2005–2017

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 



Rozdział 3

Narodowy Bank Polski44

W latach 2012–2018 relacja wartości systematycznych oraz niesystematycznych dywidend 
z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce nie zmieniała się istotnie. Dywidendy 
systematyczne stanowiły średniorocznie 76% ogólnej wartości dywidend, a dywidendy nie-
systematyczne 24%. Największy wpływ na ogólną wartość dywidend w analizowanych latach 
miały podmioty bezpośredniego inwestowania prowadzące systematyczną politykę dywi-
dendową. Krótkookresowe zmiany w wypłatach dywidend przez poszczególne podmioty 
nie wpływały istotnie na zmianę ogólnej wartości deklarowanych dywidend. Jedynie w 2016 
roku zwiększenie udziału niesystematycznych dywidend (wzrost z 18,4% w 2015 roku do 27,1% 
w 2016 roku) spowodowało wzrost wartości dywidend ogółem.

Największy wpływ na ogólną wartość dywidend w danym roku miały pojedyncze deklaracje 
o dużych wartościach, dokonywane z reguły przez podmioty bezpośredniego inwestowania 
prowadzące systematyczną politykę dywidendową. Widać to na wykresie 39. W 2018 roku 

Wykres 37. Wartość zadeklarowanych dywidend oraz liczba podmiotów w latach 2012–2018 
w grupach o różnej regularności wypłacania dywidend
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Wykres 38. Udział systematycznych i niesystematycznych dywidend w wartości dywidend ogółem 
z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2012–2018
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łączna wartość dywidend powyżej 100 mln zł wynosiła w podmiotach prowadzących systema-
tyczną politykę dywidendową 17,5 mld zł (61 przedsiębiorstw), a w podmiotach prowadzących 
niesystematyczną politykę dywidendową 5,3 mld zł (18 przedsiębiorstw).

Jeśli w analizie lat 2016–2018 pominie się pojedyncze deklaracje dywidend o dużych warto-
ściach, ogólna wartość dywidend w kolejnych latach wzrastała od 8,2 mld zł do 9,4 mld zł. 
Potwierdza to, że 2018 rok był rekordowy pod względem wypłacanych kwot. Dodatkowo 
można stwierdzić, że inwestorzy bezpośredni z roku na rok zwiększali wartość zadeklaro-
wanych dywidend. W 2018 roku 321 podmiotów (22% wszystkich deklarujących dywidendę) 
zadeklarowało dywidendę po raz pierwszy, na łączną kwotę 6 mld zł (15% ogólnej wartości 
dywidend).

Superdywidendy

Oprócz dywidend istotne z punktu widzenia wypłat dla udziałowców i akcjonariuszy 
są tzw. superdywidendy. W odróżnieniu od deklarowanych dywidend (wypłat z zysku ostat-
niego zakończonego okresu sprawozdawczego) powstają one w wyniku ponownego podziału 
zysku z poprzednich lat i są klasyfikowane jako wycofanie kapitału. Wypłaty pochodzące 
z niepodzielonego zysku z lat poprzednich są zazwyczaj wyższe niż regularnie deklarowane 
dywidendy. Zwykle są deklarowane w tym samym okresie co dywidendy.

Do tej pory największe wartości (7,9 mld zł w 2013 roku oraz 7,4 mld zł w 2016 roku) miały 
regularne dywidendy. Na tym tle wyróżnia się 2018 rok, w którym zadeklarowane dywi-

Wykres 39. Wpływ odchyleń od trendu (outlierów) na wartość dywidend w latach 2015–2018 
w podziale na systematyczne i niesystematyczne deklaracje dywidend
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dendy osiągnęły rekordową wartość 39,4 mld zł, a superdywidendy jedynie 4,1 mld zł. Udział 
superdywidend w całości wypłat dla akcjonariuszy wynosił od kilku do kilkunastu procent.

Łącznie dywidendy i superdywidendy w 2018 roku wyniosły 43,6 mld zł. Było to nieznacznie 
mniej niż w rekordowym 2013 roku, kiedy zadeklarowano 44,2 mld zł.

3.2. Ujemne kapitały własne

Stany zobowiązań oraz należności z tytułu zarówno zagranicznych, jak i polskich inwestycji 
bezpośrednich są prezentowane zgodnie z obowiązującymi standardami, tj. w ujęciu netto. 
Oznacza to, że pokazywane są, odpowiednio, salda zobowiązań pomniejszonych o należ-
ności i należności pomniejszonych o zobowiązania. Prezentacja taka powoduje, że w wielu 
przypadkach ujemne kapitały wynikające ze strat lub przeszacowania wartości inwestycji 
w poszczególnych podmiotach w ujęciu netto przestają być widoczne. Uwzględnienie w inwe-
stycjach bezpośrednich zjawiska powstawania ujemnych kapitałów własnych pozwala dokonać 
szczegółowej analizy takich inwestycji.

Zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce

Ujemne kapitały własne w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w formie akcji i innych 
form udziałów kapitałowych stanowiły w ciągu kilku ostatnich lat ok. 6% ogółu zobowiązań 
z tego tytułu. Oznacza to, że przy braku innych zmian ich pokrycie wymagałoby podniesienia 
wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w tej formie o 6%.

Wartość ujemnych kapitałów własnych z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych na koniec 2018 roku wyniosła 
39,9 mld zł i w porównaniu z 2011 rokiem zmniejszyła się o 10,1 mld zł. Znaczny spadek nastąpił 
przede wszystkim w 2012 roku na skutek zakończenia sporu właścicielskiego w podmiocie, 
który wcześniej był zaangażowany m.in. w inwestycje telekomunikacyjne. Od tego czasu 
wartości ujemnych kapitałów pozostawały stabilne. Spadek ich udziału w wartości wszystkich 

Wykres 40. Wartość zadeklarowanych dywidend oraz superdywidend z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2011–2018
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zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich był przede wszystkim konse-
kwencją wzrostu wartości tych zobowiązań.

W latach 2011–2018 zdecydowana większość podmiotów (81%) wykazywała w ujęciu średnim 
dodatnie kapitały własne. Ujemne kapitały miało 19% podmiotów. Był to większy odsetek 
niż w przypadku ujemnych kapitałów własnych wyrażonych wartościowo.

Dla oceny wpływu ujemnych kapitałów własnych na wartość stanu zobowiązań z tytułu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich kluczowe znaczenie ma to, czy te ujemne kapi-
tały są pokrywane (finansowane) instrumentami dłużnymi. W badanym okresie średnio 
w 70% przypadków ujemne kapitały własne zostały sfinansowane w ten sposób, w wyniku 
czego wartość inwestycji netto była dodatnia. W 30% przypadków inwestorzy decydowali 
się na pozostawienie ujemnych kapitałów własnych, co wpływało na obniżenie stanu zobo-
wiązań w ujęciu netto.

Wykres 41. Stan zobowiązań w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2011–2018 według wartości kapitałów własnych
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Wykres 42. Liczba podmiotów bezpośredniego inwestowania wykazujących dodatnie lub ujemne 
stany zobowiązań w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2011–2018
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W latach 2011–2018 w ujęciu geograficznym, czyli według krajów pochodzenia inwestorów 
zagranicznych podejmujących działalność w Polsce, największe ujemne kapitały własne wyka-
zywały podmioty bezpośredniego inwestowania z Francji, Niderlandów oraz Luksemburga. 
Podmioty z tych krajów dokonywały jednocześnie największych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce.

Największe ujemne kapitały własne wykazywały podmioty związane z obsługą rynku 
 nieruchomości (sekcja L) oraz budownictwem (sekcja F).

Należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą

W ostatnich trzech latach stosunek wartości bezwzględnej ujemnych kapitałów własnych 
do należności netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w formie udziałów i akcji 
stanowiła średnio ok. 12%. Na koniec 2018 roku wyniosła ona 10,5 mld zł i w stosunku do stanu 
na koniec 2011 roku wzrosła o 7,2 mld zł. Na koniec 2015 roku bezwzględna wartość ujemnych 
kapitałów własnych spadła prawie do zera, ale po odpisach dokonanych przez zagraniczne 
podmioty bezpośredniego inwestowania w 2016 roku ponownie wzrosła – do 13,7 mld zł.

Na koniec 2018 roku największe ujemne kapitały własne odnotowano w przypadku polskich 
inwestycji bezpośrednich w Kanadzie, Luksemburgu oraz na Cyprze. Były to inwestycje 
w budownictwo (sekcja F), działalność profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M) oraz 
w handel (sekcja G).

Reasumując, należy dodać, że w większości sytuacji, kiedy w inwestycjach bezpośrednich 
odnotowano ujemne stany kapitałów własnych, były one finansowane instrumentami dłuż-
nymi. W pozostałych przypadkach (kilka procent podmiotów bezpośredniego inwestowania) 
kapitały własne miały ujemną wartość netto, która obniżała wartość polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą.

Wykres 43. Stan należności w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych z tytułu polskich 
inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2011–2018 według wartości kapitałów własnych
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3.3.  Analiza zmiany stanu należności z tytułu polskich inwestycji 
 bezpośrednich za granicą w latach 2011–2018

Na koniec 2011 roku wartość należności rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośred-
nich za granicą wyniosła 64,7 mld zł i w kolejnych latach systematycznie rosła. W 2016 roku 
osiągnęła rekordowy poziom 116,5 mld zł. Od tego czasu wartość należności się obniżała 
i na koniec 2018 roku wyniosła 92,5 mld zł.

Zmiany poziomu należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą przez długi 
czas wynikały przede wszystkim z transakcji powiększających kapitał za granicą. W ostatnich 
latach dużo większą rolę odgrywały zmiany wyceny (odpisy) i pozostałe zmiany wynikające 
z reklasyfikacji (na przykład przy zmianie rezydencji inwestorów). Dotyczyło to zmian należ-
ności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych, jak też dłużnych instrumentów 
finansowych.

Wykres 44. Liczba podmiotów bezpośredniego inwestowania wykazujących dodatnie lub ujemne 
stany zobowiązań w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych z tytułu polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą w latach 2011–2018
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Wykres 45. Dekompozycja zmian stanu należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
za granicą w latach 2011–2018
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O wartości transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą, które przez więk-
szość analizowanego okresu powiększały wartość należności, prawie w każdym roku decydowały 
pojedyncze transakcje. W 2012 roku o wartości transakcji z tytułu akcji i innych form udziałów 
kapitałowych zadecydowała transakcja związana z nabyciem udziałów zagranicznego podmiotu 
bezpośredniego inwestowania należącego do górnictwa i wydobywania (sekcja B). W 2014 roku 
były to transakcje związane z rozwojem sektora usług telekomunikacyjnych i rynkiem mediów, 
natomiast w rekordowym 2016 roku wzrost transakcji spowodowały głównie reorganizacje 
funduszy inwestycyjnych wynikające ze zmian prawnych w opodatkowaniu tych funduszy.

W roku 2014 i w latach 2016–2018 stan należności obniżał się ze względu na odpisy wartości 
aktywów dokonywane w spółkach córkach. Powodowało to zmiany wyceny kapitałów wła-
snych przypadających na polskich inwestorów bezpośrednich.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na poziom należności z tytułu polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą były zmiany kursów walut obcych. W 2011 roku oraz w latach 
2014–2016 i w 2018 roku dodatnie różnice kursowe powiększały wartość należności. Ujemne 
różnice kursowe pomniejszały te należności w latach 2012–2013 i w roku 2017.

Innym, w niektórych latach istotnym elementem wpływającym na stan należności z tytułu 
polskich inwestycji bezpośrednich były tak zwane pozostałe zmiany. Wiązały się one głównie 
z reklasyfikacjami wynikającymi ze zmiany rezydencji przez osoby fizyczne12.

Pozostałe zmiany oraz zmiany wyceny miały od 2015 roku ujemny wpływ na wartość należ-
ności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich, jednak w kolejnym roku został on zniwe-
lowany przez duże transakcje. Dużo mniejsza wartość tych transakcji w 2017 i w 2018 roku 
sprawiła, że właśnie zmiany wyceny i reklasyfikacje spowodowały spadek należności ogółem 
z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą.

3.4.  Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą związane z górnictwem 
i wydobywaniem w latach 2011–2018

Polskie inwestycje bezpośrednie związane z górnictwem i wydobywaniem stanowią dobry 
przykład wykorzystania zagranicznych podmiotów specjalnego przeznaczenia i zaburzania 
przez te podmioty obrazu inwestycji za granicą.

Według danych prezentowanych zgodnie ze standardami statystyki inwestycji bezpośrednich 
w latach 2011–2018 należności polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu zaangażowa-
nia w podmioty bezpośredniego inwestowania związane z górnictwem i wydobywaniem 
stanowiły od 5% do 20% ogólnej kwoty należności z tytułu polskich inwestycji za granicą. 
W latach 2012–2014 większość inwestycji w górnictwo i wydobywanie była notowana w innych 
branżach, takich jak działalność finansowa (sekcja F) oraz działalność administracyjna (sek-
cja N). Dopiero restrukturyzacja działalności wydobywczej za granicą i uproszczenie struktur 
organizacyjnych spowodowały, że prezentacja inwestycji za granicą w tym obszarze znów 
odzwierciedla działalność docelowych podmiotów bezpośredniego inwestowania.

12  Gdy osoba fizyczna przestaje być rezydentem Polski, jej aktywa zagraniczne, do tej pory wliczane m.in. do pol-
skich inwestycji bezpośrednich za granicą, są przenoszone (reklasyfikowane) jako inwestycje do kraju nowej rezy-
dencji. Podobnie reklasyfikowane są aktywa w Polsce, które stają się zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi.
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Zorganizowanie inwestycji w tę branżę z udziałem podmiotów specjalnego przeznaczenia 
ulokowanych w innych krajach i obszarach działalności nie miało wpływu na statystykę 
dochodów inwestorów z uwagi na fakt, że były one wypłacane bezpośrednio przez podmioty 
działające w branży wydobywczej. Warto odnotować, że w ostatnich latach, zwłaszcza w 2016 
i 2017 roku, dochody tej branży istotnie wpływały na wartość dochodów ogółem.

Sposób zorganizowania inwestycji w górnictwo i wydobywanie powodował, że w ostatnich 
latach odnotowywano w tej branży stosunkowo duże dochody. Było to zaskakujące, zważyw-
szy na wartość kapitału zaangażowanego w tę branżę. Ujęcie to, choć metodycznie poprawne, 
utrudniało analizę dochodowości inwestycji za granicą. Zaprezentowanie wartości inwestycji 
także za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia pozwoliło uzupełnić tę analizę.

Wykres 46. Należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą związanych 
z górnictwem i wydobywaniem w latach 2011–2018
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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, aktualna edycja13.

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 inwestycyjnej14. Jest także zgodny z koncepcją systemu rachunków narodowych 
SNA 2008 i jego europejskim odpowiednikiem ESA 201015.

Publikacja OECD koncentruje się na zagranicznych inwestycjach bezpośrednich. Zdefiniowano 
w niej sposoby przedstawiania należności i zobowiązań oraz transakcji dotyczących tych 
inwestycji, jak również związane z nimi dochody w postaci zagregowanej, a także w podziale 
na kraje partnerów transakcji oraz rodzaje działalności gospodarczej.

Narodowy Bank Polski zgodnie z powyższym standardem publikuje dane o inwestycjach 
bezpośrednich oraz, wypełniając międzynarodowe zobowiązania, przekazuje te dane orga-
nizacjom międzynarodowym.

Mając na uwadze, że standard statystyki inwestycji bezpośrednich dopuszcza różne metody 
zbierania danych i wyceny aktywów, a jednocześnie zdając sobie sprawę z występujących 
różnic w danych, będących wynikiem zastosowania odmiennych metod, zwracamy uwagę 
na kilka najważniejszych zagadnień z tym związanych. Wynikają one przede wszystkim 
z dodatkowego uszczegółowienia niektórych zasad na poziomie Unii Europejskiej.

Światowy standard statystyki inwestycji bezpośrednich jako preferowaną metodę wyceny 
aktywów i pasywów finansowych wskazuje ich wartość rynkową, dopuszczając jednocześnie 
inne metody wyceny, będące przybliżeniem wartości rynkowej. Zgodnie z zasadami przy-
jętymi na poziomie UE Polska, podobnie jak inne kraje Unii, prezentuje akcje notowane 
na giełdzie zgodnie z ich wyceną rynkową, natomiast pozostałe formy udziałów kapitałowych 
zgodnie z wartością kapitałów własnych przypadających na udziałowca.

W raporcie prezentowane są stany zobowiązań (i odpowiednio należności) z tytułu zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich (polskich inwestycji bezpośrednich za granicą), a nie sku-
mulowane wartości transakcji, ponieważ skumulowane transakcje nie uwzględniają zmian 
wyceny, różnic kursowych oraz reklasyfikacji.

13  OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – 4th Edition, 2008, OECD.
14  Balance of Payments and International Investment Position Manual – 6th edition, 2007, MFW.
15  European System of Accounts (Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych) wprowadzony 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 549/2013.
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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.

Źródła danych o inwestycjach bezpośrednich

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

Dane te są dostarczane NBP w ramach sprawozdawczości na potrzeby bilansu płatniczego 
i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przez banki oraz przez pozostałych rezydentów16. 
Dane są zbierane od rezydentów, których suma aktywów i pasywów zagranicznych przekra-
cza 7 mln zł (osoby fizyczne) lub 10 mln zł (pozostali rezydenci inni niż firmy inwestycyjne). 
Firmy inwestycyjne (w tym banki) sprawozdają niezależnie od wielkości posiadanych aktywów 
i pasywów zagranicznych. Przekazywane informacje dotyczą własnych transakcji poszczegól-
nych podmiotów. Jedynie w przypadku firm inwestycyjnych (w tym banków) prowadzących 
rachunki papierów wartościowych dostarczane są także dane zbiorcze dotyczące klientów 
tych instytucji.

Informacje zbierane są z częstotliwością miesięczną, kwartalną i roczną.

Źródłem danych o inwestycjach bezpośrednich opartych na papierach wartościowych są 
sprawozdania przesyłane przez polskich inwestorów (na temat aktywów) oraz 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”17.

Dane o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w spółkach mających zdematerializowane 
akcje są zbierane na poziomie poszczególnych serii akcji (numerów ISIN18), na podstawie 
dostępnych sprawozdań finansowych emitentów oraz miesięcznych sprawozdań banków 
powierniczych i domów maklerskich.

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

16  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 dnia 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 dnia 19 listopada 
2009 roku, nr 18, poz. 20). 

17  Sprawozdawca podaje wartość transakcji bądź stanów należności lub zobowiązań i identyfikator każdego 
papieru wartościowego, na podstawie którego są identyfikowane pozostałe informacje.

18  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.
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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 specjalnie do tego przeznaczony 
wewnętrzny system elektroniczny Narodowego Banku Polskiego.

W procesie weryfikacji oraz kompilacji danych o papierach wartościowych z kodem ISIN 
wykorzystuje się dodatkowo dane zawarte w bazie CSDB Europejskiego Banku Centralnego, 
informacje z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz informacje uzy-
skiwane od samych emitentów19.

W niniejszym raporcie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w statystyce inwestycji bezpo-
średnich, dane są prezentowane według zasady kierunkowości20, 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. Skutkiem tej rozbieżności w sposobie prezentacji jest brak możliwości prostego 
porównywania danych z tych dwóch źródeł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników danych, w aneksie statystycznym zawar-
liśmy rozliczenie prezentacji według zasady bilansowej i prezentacji zgodnej z zasadą kierun-
kowości dla podmiotów innych niż podmioty specjalnego przeznaczenia, czyli podmiotów 
przekazujących dane na potrzeby rocznej statystyki inwestycji bezpośrednich.

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

Różnica wartości inwestycji prezentowanych według podejścia bilansowego i kierunkowego 
jest równa sumie zagranicznych aktywów rezydentów kontrolowanych przez nierezydentów 
i zobowiązań rezydentów wobec nierezydentów, nad którymi mają kontrolę.

Pozycja netto jest taka sama w obu prezentacjach. Jest to różnica między aktywami i pasywami 
z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, równa różnicy między – prezentowanymi 
według zasady kierunkowości – inwestycjami bezpośrednimi za granicą a zagranicznymi 
inwestycjami bezpośrednimi w kraju.

19  Central Securities Database – istniejąca od 2010 roku centralna baza papierów wartościowych emitowanych 
i posiadanych przez podmioty z Unii Europejskiej; https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/centralised-
securitiesdatabase201002en.pdf.

20  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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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 zaan-
gażowanego w te inwestycje kapitału, czyli dochody z akcji i innych form udziałów kapita-
łowych oraz dochody z instrumentów dłużnych. Dochód jest naliczany zgodnie z zasadą 
memoriałową, czyli niezależnie od terminu płatności. Dochody z instrumentów dłużnych 
wyemitowanych i posiadanych przez podmioty pośrednictwa finansowego nie są uwzględ-
niane 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 dochodzi 
do połączenia działających wcześniej niezależnych firm i utworzenia nowej firmy lub przejęcia 
udziałów innej firmy oraz utrzymywania nad nią kontroli, przy jednoczesnym zachowaniu odręb-
ności organizacyjnej. W statystyce inwestycji bezpośrednich fuzje i przejęcia definiuje się jako 
transakcje, których przedmiotem są istniejące (niepochodzące z nowej emisji) udziały, jeśli w ich 
wyniku nabywca kontroluje co najmniej 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, a nie są względem siebie 
podmiotami bezpośredniego inwestowania ani inwestorami bezpośrednimi (wzajemny udział 
głosów w organach stanowiących tych podmiotów, zarówno bezpośredni, jak i pośredni, o ile 
występuje, jest niższy niż 10%).

Instrumenty dłużne (ang. debt instruments) są to wszystkie formy inwestowania inne niż 
nabycie udziałów lub akcji albo reinwestowanie zysków związanych z tymi udziałami lub 
akcjami. Do instrumentów dłużnych zalicza się m.in. kredyty i pożyczki, dłużne papiery 
wartościowe oraz pozostałe nierozliczone płatności między 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 na nierezydentów – podmioty bezpośredniego inwestowania lub ich kontrolują.
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Podmiot bezpośredniego inwestowania (ang. direct investment entity) jest to podmiot, w któ-
rego 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 podmiot bezpo-
średniego inwestowania.

Podmiot dominujący w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo (ang. ultimate control-
ling 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 działalności operacyjnej na tere-
nie kraju, w którym się znajdują. Najczęściej zajmują się działalnością holdingową oraz pozy-
skiwaniem kapitału w imieniu i na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej. W przypadku 
tej pierwszej funkcji podmiot specjalnego przeznaczenia jest właścicielem innych podmiotów 
w grupie i transakcje z jego udziałem dotyczą przede wszystkim udziałów w spółkach zależnych. 
Druga z wymienionych funkcji wiąże się z pozyskiwaniem kapitału z emisji papierów warto-
ściowych, zaciąganiem kredytów oraz pozyskiwaniem kapitału 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 rein-
westowanych zysków oznacza, że w danym okresie podmioty bezpośredniego inwestowania 
odnotowały straty lub kwota zadeklarowanych dywidend przewyższyła 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.

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 kwalifikuje 
się je jako odpływ kapitału, a nie jako dochody.

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

Transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia (ang. transactions of special purpose entities) 
jest to zjawisko polegające na tym, że w danym okresie sprawozdawczym odnotowuje się 
napływ zagranicznych środków powiększających kapitał udziałowy podmiotów specjalnego 
przeznaczenia, a następnie środki te są przekazywane przez te podmioty do zagranicznych 
oddziałów lub spółek zależnych poza granicami danego kraju. W wyniku przeprowadzania 
transakcji przez podmioty specjalnego przeznaczenia w statystyce odnotowuje się syme-
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tryczne wpisy dotyczące wartości – w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w kraju 
i w inwestycjach bezpośrednich za granicą. Napływ i jednoczesny odpływ kapitału z tytułu 
transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia nie ma istotnego wpływu na krajową pro-
dukcję 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 lub kontrolują rezydentów – podmioty bezpośredniego inwestowania.

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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Aneks statystyczny

W niniejszym aneksie zostały zaprezentowane wybrane dane z tabel dotyczących inwestycji 
bezpośrednich. Szczegółowe tabele (także w EUR oraz USD) są dostępne na stronie interne-
towej 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 2000−2018 
(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 7 749,5 37 295,4 16 817,9 61 862,8

2017 -3 991,5 39 048,7 -391,9 34 665,3

2018 11 150,0 37 779,2 1 443,2 50 372,3
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Tabela 2. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
roku w latach 2000−2018 (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 582 603,7 206 170,5 788 774,3

2017 639 015,7 197 826,7 836 842,4

2018 653 010,1 206 085,8 859 095,9

Tabela 3. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2018 
(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 35 372,9 37 295,4 9 281,3 81 949,6

2017 32 865,0 39 048,7 9 306,1 81 219,8

2018 39 440,9 37 779,2 9 282,3 86 502,5
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Tabela 4. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 roku 
w podziale geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis

Akcje i inne 
formy udziałów 
kapitałowych

Reinwestycje 
zysków

Instrumenty 
dłużne Ogółem

W0 Wszystkie kraje 11 150,0 37 779,2 1 443,2 50 372,3

w tym kraje:

NL Niderlandy 10 345,5 7 188,1 14 081,5 31 615,1

LU Luksemburg 531,8 4 958,3 1 952,1 7 442,2

DE Niemcy -2 161,8 9 737,2 -837,3 6 738,0

MT Malta 5 575,3 29,1 413,4 6 017,8

CY Cypr 857,5 2 437,1 1 698,6 4 993,3

CZ Republika Czeska 449,5 165,8 1 405,9 2 021,2

CH Szwajcaria 1 834,4 909,6 -967,0 1 777,0

IT Włochy -687,1 1 075,2 425,5 813,6

PT Portugalia -54,3 416,0 421,8 783,4

BE Belgia 426,2 56,7 263,3 746,1

NO Norwegia 383,2 321,2 -50,6 653,8

SK Słowacja 302,3 27,4 263,5 593,2

JP Japonia 101,8 81,1 294,8 477,8

LT Litwa 420,4 -66,0 98,3 452,7

FR Francja 1 715,5 2 517,7 -4 794,1 -561,0

US Stany Zjednoczone -1 360,9 615,2 -297,6 -1 043,3

HU Węgry -1 460,9 73,6 217,3 -1 170,0

GB Wielka Brytania 51,1 1 903,3 -3 357,6 -1 403,2

IE Irlandia -7,1 131,7 -1 538,6 -1 413,9

AT Austria -1 825,5 749,7 -541,6 -1 617,3

SE Szwecja -6 227,4 923,4 2 805,5 -2 498,5

ES Hiszpania 1 360,9 1 739,6 -10 303,8 -7 203,4

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 9 758,0 35 226,1 1 856,0 46 840,1

I8 Strefa euro (19 krajów) 16 956,6 31 710,8 907,1 49 574,4

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 2 268,8 1 212,2 -1 028,7 2 452,2

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD)

4 582,0 34 949,9 -1 108,9 38 423,0

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 
(NAFTA)

-1 284,8 685,8 -315,0 -914,0

R14 CIS -3,7 -2,4 156,9 150,9

R4 ASEAN 180,5 76,7 233,7 490,9

R5 OPEC 76,9 59,8 12,9 149,6

A8 Ameryka Łacińska 0,0 4,1 3,3 7,3

R6 kraje afrykańskie, karaibskie i Pacyfiku (ACP) 26,5 7,7 -83,9 -49,7

D5 poza Unią Europejską 1 392,0 2 553,1 -412,8 3 532,2

9A organizacje międzynarodowe bez instytucji 
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 2018 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 11 150,0 37 779,2 1 443,2 50 372,3

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo -57,7 2,7 -26,3 -81,4

B Górnictwo i wydobywanie 0,1 24,8 583,1 607,9

C Przetwórstwo przemysłowe 2 963,7 16 521,2 2 026,0 21 510,9

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

261,3 460,6 218,3 940,2

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

11,8 28,4 12,7 52,8

F Budownictwo 1 195,2 -4,7 2 395,3 3 585,9

GTU Usługi (łącznie) 9 047,1 20 746,2 -3 567,0 26 226,3

w tym:

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

8 355,8 6 059,7 -439,5 13 976,0

H Transport i gospodarka magazynowa 863,3 871,6 853,4 2 588,2

I Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi

527,4 65,0 112,6 705,0

J Informacja i komunikacja -849,2 1 352,5 -5 888,7 -5 385,3

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa -2 126,2 5 762,5 -537,5 3 098,8

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości

1 034,7 2 700,3 -1 010,9 2 724,1

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna

-91,2 3 255,6 3 315,8 6 480,2

N Działalność w zakresie usług administrowa-
nia i działalność wspierająca -462,9 536,6 1 143,9 1 217,6

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 622,9 148,8 -1 469,9 301,8
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Tabela 6. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2018 roku w podziale geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis Akcje i inne formy 

udziałów kapitałowych Instrumenty dłużne Ogółem

W0 Wszystkie kraje 653 010,1 206 085,8 859 095,9

w tym kraje:

NL Niderlandy 140 087,0 43 275,6 183 362,6

DE Niemcy 121 690,3 28 247,7 149 938,0

LU Luksemburg 94 387,0 27 650,6 122 037,7

FR Francja 47 495,7 30 425,7 77 921,4

ES Hiszpania 36 801,8 3 986,8 40 788,5

AT Austria 23 165,1 11 076,2 34 241,3

GB Wielka Brytania 32 356,3 1 554,4 33 910,7

CY Cypr 19 279,0 10 896,8 30 175,8

BE Belgia 12 947,0 14 333,0 27 280,0

CH Szwajcaria 19 324,1 6 099,9 25 424,0

IT Włochy 20 179,0 886,7 21 065,7

US Stany Zjednoczone 13 205,2 4 922,4 18 127,6

SE Szwecja 11 294,8 3 771,1 15 065,9

DK Dania 12 982,9 1 555,8 14 538,7

CZ Republika Czeska 3 253,9 4 583,8 7 837,7

MT Malta 6 635,9 1 053,0 7 688,8

PT Portugalia 6 744,0 262,7 7 006,6

NO Norwegia 5 355,5 1 246,9 6 602,4

FI Finlandia 4 605,1 1 039,1 5 644,2

HU Węgry 4 691,6 838,7 5 530,2

IE Irlandia 1 390,3 3 624,6 5 014,9

KR Republika Korei (Korea Południowa) 4 963,5 -754,6 4 208,9

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 603 281,5 189 930,4 793 211,9

I8 strefa euro (19 krajów) 538 618,4 177 777,0 716 395,4

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 24 978,2 7 432,1 32 410,3

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD)

624 356,1 191 696,7 816 052,8

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 
(NAFTA)

14 696,5 4 558,1 19 254,6

R14 CIS -66,7 379,2 312,5

R4 ASEAN 428,7 98,1 526,7

R5 OPEC 357,1 111,0 468,1

A8 Ameryka Łacińska 51,5 -283,2 -231,7

R6 kraje afrykańskie, karaibskie i Pacyfiku (ACP) 121,3 -53,4 68,0

D5 poza Unią Europejską 49 728,6 16 155,4 65 884,0

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 
2018 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 653 010,1 206 085,8 859 095,9

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 1 927,1 2 212,0 4 139,1

B Górnictwo i wydobywanie 616,7 2 197,6 2 814,3

C Przetwórstwo przemysłowe 249 220,9 20 234,5 269 455,4

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

8 060,0 10 280,0 18 340,0

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

1 210,2 604,5 1 814,6

F Budownictwo 16 648,9 28 453,1 45 102,0

GTU Usługi (łącznie) 364 088,4 142 080,2 506 168,6

w tym:

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

102 851,9 22 545,0 125 396,8

H Transport i gospodarka 
magazynowa

11 327,1 1 471,4 12 798,6

I Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

6 047,5 237,6 6 285,1

J Informacja i komunikacja 27 939,2 17 954,5 45 893,7

K Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa

137 595,2 21 603,6 159 198,7

L Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości

30 011,9 52 399,1 82 411,0

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna

39 888,0 17 757,0 57 644,9

N Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca

5 163,6 5 871,7 11 035,3

Q Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 3 156,0 486,4 3 642,5
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Tabela 8. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 roku 
w podziale geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis Dywidendy Reinwestowane 

zyski Odsetki Ogółem

W0 Wszystkie kraje 39 440,9 37 779,2 9 282,3 86 502,5

w tym kraje:

NL Niderlandy 13 101,6 7 188,1 1 773,5 22 063,2

DE Niemcy 6 479,6 9 737,2 580,9 16 797,7

LU Luksemburg 5 346,9 4 958,3 1 810,8 12 116,1

FR Francja 2 523,6 2 517,7 1 809,2 6 850,4

GB Wielka Brytania 2 429,5 1 903,3 300,4 4 633,1

CY Cypr 582,3 2 437,1 489,3 3 508,7

ES Hiszpania 768,7 1 739,6 388,8 2 897,1

CH Szwajcaria 1 460,1 909,6 167,8 2 537,6

IT Włochy 1 362,6 1 075,2 43,8 2 481,6

AT Austria 1 165,2 749,7 477,7 2 392,6

US Stany Zjednoczone 691,3 615,2 336,7 1 643,2

SE Szwecja 563,5 923,4 90,9 1 577,8

DK Dania 685,9 417,9 43,6 1 147,4

BE Belgia 696,9 56,7 375,8 1 129,4

FI Finlandia 282,0 652,0 93,8 1 027,8

NO Norwegia 230,2 321,2 20,6 572,0

IE Irlandia 287,3 131,7 112,6 531,7

PT Portugalia 82,0 416,0 5,1 503,1

CZ Republika Czeska 109,6 165,8 192,4 467,8

KR Republika Korei (Korea Południowa) 56,9 230,6 3,1 290,6

JP Japonia 140,3 81,1 7,5 228,9

LV Łotwa 100,9 110,7 1,5 213,1

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 36 820,6 35 226,1 8 682,6 80 729,3

I8 strefa euro (19 krajów) 32 947,3 31 710,8 8 041,5 72 699,6

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 1 692,4 1 212,2 199,1 3 103,7

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD)

38 748,4 34 949,9 8 705,0 82 403,3

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego 
Handlu (NAFTA)

706,5 685,8 338,2 1 730,5

R14 CIS 10,3 -2,4 -1,6 6,3

R4 ASEAN 5,0 76,7 3,2 84,9

R5 OPEC 0,0 59,8 2,9 62,7

A8 Ameryka Łacińska 0,0 4,1 -1,8 2,2

R6 kraje afrykańskie, karaibskie i Pacyfiku 
(ACP)

0,5 7,7 3,8 11,9

D5 poza Unią Europejską 2 620,4 2 553,1 599,7 5 773,2

9A organizacje międzynarodowe bez instytucji 
Unii Europejskiej

0,0 0,0 0,0 0,0
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Tabela 9. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej (w mln zł)

Kod 
DSD Opis Dywidendy Reinwestowane 

zyski Odsetki Ogółem

FDI_T Ogółem 39 440,9 37 779,2 9 282,3 86 502,5

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 102,8 2,7 71,7 177,1

B Górnictwo i wydobywanie 29,1 24,8 68,0 121,9

C Przetwórstwo przemysłowe 15 656,2 16 521,2 1 234,1 33 411,6

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

765,5 460,6 459,8 1 685,9

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

92,9 28,4 26,1 147,4

F Budownictwo 1 412,9 -4,7 1 282,7 2 690,9

GTU Usługi (łącznie) 21 381,5 20 746,2 6 137,1 48 264,7

w tym:

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych i motocykli

10 706,8 6 059,7 218,8 16 985,4

H Transport i gospodarka magazynowa 1 636,5 871,6 416,1 2 924,2

I Działalność związana z zakwaterowa-
niem i usługami gastronomicznymi

252,2 65,0 9,1 326,3

J Informacja i komunikacja 1 632,4 1 352,5 822,3 3 807,2

K Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa

4 161,9 5 762,5 1 336,5 11 260,9

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości

1 191,1 2 700,3 2 187,4 6 078,7

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna

1 045,1 3 255,6 847,4 5 148,0

N Działalność w zakresie usług admini-
strowania i działalność wspierająca 639,5 536,6 209,4 1 385,5

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16,3 148,8 46,6 211,6
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Tabela 10. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce z wyszczególnieniem 
fuzji i przejęć w latach 2011−2018 (w mln zł)

Rok Ogółem Inwestycje bezpośrednie inne 
niż fuzje i przejęcia 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 61 862,8 66 281,8 -4 419,0

2017 34 665,3 48 911,6 -14 246,3

2018 50 372,3 50 924,2 -551,9

Tabela 11. Dekompozycja zmiany stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Polsce w 2018 roku na spółki giełdowe i pozostałe podmioty (w mln zł)

Dekompozycja Giełdowe Pozostałe podmioty Ogółem

Stan na początek okresu 131 169,0 705 673,4 836 842,4

Transakcje (bez reinwestowanych zysków) 9 293,0 3 300,0 12 593,0

Reinwestowane zyski 5 732,0 32 047,0 37 779,0

Zmiany wyceny, różnice kursowe i reklasyfikacje -28 595,0 477,0 -28 118,0

Stan na koniec okresu 117 599,0 741 496,9 859 095,9
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Tabela 12. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2018 roku w podziale geograficznym według kraju siedziby podmiotu dominującego i kraju siedziby 
inwestora (w mln zł)

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

Niemcy 172 713,9 20,1 149 938,0 17,5

Francja 89 403,1 10,3 77 921,4 9,1

Stany Zjednoczone 88 584,5 10,2 18 127,6 2,1

Niderlandy 78 749,5 7,9 183 362,6 21,3

Wielka Brytania 45 084,6 5,8 33 910,7 3,9

Hiszpania 40 030,8 4,6 40 788,5 4,7

Polska 34 454,7 4,5 0,0 –

Austria 28 311,3 3,0 34 241,3 4,0

Szwajcaria 23 097,3 3,2 25 424,0 3,0

Japonia 19 975,0 1,7 3 593,7 0,4

Włochy 18 552,3 4,3 21 065,7 2,5

Szwecja 18 521,5 1,8 15 065,9 1,8

Dania 13 116,8 1,5 14 538,7 1,7

Portugalia 10 918,7 1,2 7 006,6 0,8

Belgia 10 572,9 0,9 27 280,0 3,2

Luksemburg 8 837,9 1,0 122 037,7 14,2

Finlandia 7 629,7 1,0 5 644,2 0,7

Kanada 7 533,9 1,0 1 258,7 0,1

Cypr 0,0 – 30 175,8 3,5

Kraj nieznany 89 435,6 11,6 0,0 –

Pozostałe kraje 53 572,0 5,3 47 714,8 5,6

Ogółem 859 095,9 100,0 859 095,9 100,0
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Tabela 13. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2018 roku w podziale na regiony zgodnie z klasyfikacją NUTS 2 (w mln zł)

Regiony NUTS 2 Średni stan zobowiązań netto Stan zobowiązań netto

Dolnośląski 127,9 53 450,6

Kujawsko-pomorski 73,2 13 899,7

Lubelski 77,3 6 029,8

Lubuski 84,3 8 849,5

Łódzki 96,3 25 702,1

Małopolski 84,7 32 760,9

Mazowiecki regionalny 81,6 10 690,7

Opolski 61,1 7 145,9

Podkarpacki 127,0 18 159,4

Podlaski 49,8 2 738,8

Pomorski 111,1 33 984,4

Śląski 332,6 94 445,6

Świętokrzyski 105,3 6 527,9

Warmińsko-mazurski 60,5 4 659,3

Warszawski stołeczny 490,2 438 202,0

Wielkopolski 227,5 85 295,3

Zachodniopomorski 80,8 16 553,8

Ogółem 209,8 859 095,7

Tabela 14. Dekompozycja dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
na przyczyny zmian w latach 2001–2018 (w mln zł)

Rok Zmiany zasobu kapitału Zmiany dochodowości Zmiana dochodu

2001 426,8 -612,2 -185,4

2002 375,4 -83,3 292,1

2003 1 238,4 3 752,1 4 990,5

2004 6 857,4 19 804,7 26 662,1

2005 3 570,6 -8 332,7 -4 762,2

2006 7 968,8 2 692,4 10 661,2

2007 9 666,4 1 360,3 11 026,8

2008 2 954,7 -24 416,8 -21 462,1

2009 3 697,6 9 522,5 13 220,0

2010 8 431,3 -746,7 7 684,6

2011 543,0 265,4 808,4

2012 5 071,7 -4 814,3 257,4

2013 6 947,9 -743,8 6 204,1

2014 4 781,4 1 111,5 5 892,9

2015 -1 471,2 4 850,5 3 379,3

2016 7 140,9 7 301,8 14 442,7

2017 4 949,5 -5 679,1 -729,6

2018 2 300,4 2 982,6 5 283,0
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Tabela 15. Wskaźnik dochodowości w podziale na rodzaje działalności gospodarczej podmiotów 
bezpośredniego inwestowania w Polsce w latach 2012–2018 (w %)

Kod DSD Opis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FDI_T Ogółem 9,4 9,4 9,3 9,1 11,3 10,3 10,3

w tym:

C Przetwórstwo przemysłowe 10,9 10,8 12,7 13,0 13,2 12,8 12,3

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

10,0 10,3 11,1 10,3 12,1 13,3 14,4

K Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa

8,3 5,6 6,5 5,8 7,6 6,4 6,6

L Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości

4,7 7,4 6,1 6,4 11,3 5,2 8,3

Tabela 16. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000–2018 
(w mln zł)

Rok Akcje i inne formy udzia-
łów 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 32 955,3 583,0 12 197,9 45 736,2

2017 909,6 3 113,3 4 176,3 8 199,2

2018 -7 535,1 5 105,4 963,9 -1 465,9
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Tabela 17. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec roku 
w latach 2000–2018 (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 104 538,3 11 955,8 116 494,2

2017 92 878,2 8 742,0 101 620,3

2018 84 690,0 7 777,7 92 467,7
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Tabela 18. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000–2018 
(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 2 834,6 583,0 544,0 3 961,6

2017 4 239,9 3 113,3 1 289,8 8 643,0

2018 2 516,1 5 105,4 560,5 8 182,0
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Tabela 19. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku w podziale 
geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis

Akcje i inne 
formy udziałów 
kapitałowych

Reinwestycje 
zysków

Instrumenty 
dłużne Ogółem

W0 Wszystkie kraje -7 535,1 5 105,4 963,9 -1 465,9

w tym kraje:

LU Luksemburg -1 201,9 235,3 7 567,3 6 600,7

CZ Republika Czeska 4 354,0 177,0 -191,3 4 339,7

CY Cypr 1 161,4 -260,9 420,9 1 321,4

HU Węgry 44,6 878,8 262,6 1 185,9

RO Rumunia 385,7 225,8 228,6 840,1

NO Norwegia 301,3 696,7 -253,7 744,3

ES Hiszpania 50,2 68,1 540,6 659,0

UA Ukraina 94,3 396,3 26,7 517,3

SK Słowacja -29,4 369,6 144,2 484,4

DE Niemcy 914,5 496,4 -1 031,6 379,3

BG Bułgaria 171,5 63,1 21,2 255,8

MT Malta -669,9 798,1 105,2 233,3

EE Estonia 28,2 -2,7 207,5 233,1

US Stany Zjednoczone -23,4 -55,7 -196,0 -275,0

ZA Republika Południowej Afryki 0,9 -0,2 -380,3 -379,5

NL Niderlandy -334,8 156,8 -202,0 -380,0

SG Singapur 0,0 -0,1 -497,1 -497,1

FR Francja -15,3 -38,2 -1 238,3 -1 291,8

DK Dania -1 232,3 -8,8 -201,0 -1 442,1

SE Szwecja -6 232,8 -44,3 1 243,8 -5 033,3

CA Kanada 101,9 -90,2 -5 638,0 -5 626,2

CH Szwajcaria -6 015,0 113,1 -184,9 -6 086,8

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) -2 084,0 3 565,1 7 822,5 9 303,6

I8 strefa euro (19 krajów) 268,2 2 080,7 6 640,0 8 989,0

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) -5 713,7 809,8 -434,2 -5 338,0

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD)

-8 757,8 3 363,2 998,3 -4 396,2

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 
(NAFTA)

101,8 -135,7 -5 814,7 -5 848,7

R14 CIS 154,4 513,4 -101,7 566,0

R4 ASEAN 5,5 13,9 -479,4 -460,0

R5 OPEC 0,1 176,1 23,6 199,8

A8 Ameryka Łacińska 7,9 -10,3 359,5 357,1

R6 kraje afrykańskie, karaibskie i Pacyfiku (ACP) -91,9 10,7 -424,7 -505,9

D5 poza Unią Europejską -5 451,1 1 540,2 -6 858,6 -10 769,5

9A organizacje międzynarodowe bez instytucji Unii 
Europejskiej

0,0 0,0 0,0 0,0
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Tabela 20. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 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 -7 535,1 5 105,4 963,9 -1 465,9

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 0,0 7,7 13,6 21,3

B Górnictwo i wydobywanie 259,5 572,7 932,4 1 764,7

C Przetwórstwo przemysłowe 5 386,0 823,7 2 275,4 8 485,1

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

0,0 1,3 -731,2 -729,9

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

36,5 -4,0 32,2 64,8

F Budownictwo -23,0 79,6 122,5 179,2

GTU Usługi (łącznie) -11 568,0 3 463,4 -1 493,4 -9 598,0

w tym:

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych i motocykli

-11,7 1 172,7 -779,5 381,4

H Transport i gospodarka magazynowa -1,8 180,5 -72,3 106,3

I Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi

-121,1 228,3 39,6 146,8

J Informacja i komunikacja 115,4 330,9 -179,7 266,6

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa -10 248,4 839,8 814,1 -8 594,5

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości

-92,1 279,9 -843,4 -655,6

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna

-565,9 -34,6 582,2 -18,3

N Działalność w zakresie usług administrowa-
nia i działalność wspierająca

-733,2 512,1 -1 017,3 -1 238,4

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 77,9 7,2 -23,0 62,0
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Tabela 21. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2018 
roku w podziale geograficznym (w mln zł)

Kod 
DSD Opis

Akcje i inne 
formy udziałów 
kapitałowych

Instrumenty dłużne Ogółem

W0 Wszystkie kraje 84 690,0 7 777,7 92 467,7

w tym kraje:

LU Luksemburg 18 476,2 9 684,6 28 160,8

CZ Republika Czeska 10 504,9 -100,2 10 404,7

NL Niderlandy 9 424,5 46,2 9 470,7

HU Węgry 5 792,7 1 052,5 6 845,2

DE Niemcy 5 722,7 335,3 6 058,0

CY Cypr 7 168,7 -1 121,4 6 047,3

LT Litwa 3 693,1 470,3 4 163,4

GB Wielka Brytania 3 174,4 962,3 4 136,7

RO Rumunia 1 802,0 1 829,0 3 631,0

MT Malta 2 865,0 109,5 2 974,5

US Stany Zjednoczone 1 493,9 1 315,3 2 809,2

RU Federacja Rosyjska 1 783,1 881,2 2 664,4

SK Słowacja 2 093,9 354,8 2 448,7

NO Norwegia 732,4 1 499,7 2 232,1

CH Szwajcaria 2 021,7 202,0 2 223,8

CL Chile -7,6 2 136,3 2 128,7

RS Serbia 567,3 709,1 1 276,4

AT Austria 1 475,6 -209,9 1 265,7

TR Turcja -158,0 1 128,0 970,0

IN Indie 673,9 255,0 928,9

UA Ukraina 1 366,4 -528,5 837,9

SE Szwecja 641,4 -17 719,5 -17 078,1

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 77 330,7 -5 157,9 72 172,8

I8 strefa euro (19 krajów) 54 592,8 8 119,9 62 712,6

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 2 754,1 1 698,3 4 452,4

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD)

65 171,3 2 996,4 68 167,7

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 
(NAFTA)

-2 812,7 4 824,6 2 012,0

R14 CIS 3 667,8 884,3 4 552,1

R4 ASEAN 304,3 42,5 346,8

R5 OPEC 701,5 132,4 833,9

A8 Ameryka Łacińska 102,7 2 396,4 2 499,1

R6 kraje afrykańskie, karaibskie i Pacyfiku (ACP) 579,3 752,0 1 331,2

D5 poza Unią Europejską 7 359,3 12 935,6 20 294,9

9A organizacje międzynarodowe bez instytucji Unii 
Europejskiej

0,0 0,0 0,0
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Tabela 22. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2018 
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 84 690,0 7 777,7 92 467,7

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 46,9 32,1 79,1

B Górnictwo i wydobywanie -3 090,0 7 556,2 4 466,1

C Przetwórstwo przemysłowe 18 362,1 2 036,4 20 398,5

D35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych

775,0 -4 738,6 -3 963,6

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpa-
dami oraz działalność związana z rekultywacją

33,7 115,9 149,5

F Budownictwo 2 694,5 -830,8 1 863,7

GTU Usługi (łącznie) 64 743,4 3 383,0 68 126,5

w tym:

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

10 520,9 539,5 11 060,4

H Transport i gospodarka magazynowa 1 648,8 289,7 1 938,5

I Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi

1 956,9 -79,2 1 877,8

J Informacja i komunikacja 2 533,2 115,2 2 648,4

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 28 446,4 906,4 29 352,8

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości

931,9 503,8 1 435,7

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna

14 332,3 2 095,9 16 428,2

N Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca

3 223,3 -1 094,7 2 128,6

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 83,7 -43,9 39,8
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Tabela 23. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku w podziale 
geograficznym (w mln zł)

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane 
zyski Odsetki Ogółem

W0 Wszystkie kraje 2 516,1 5 105,4 560,5 8 182,0

w tym kraje:

LU Luksemburg 358,4 235,3 568,0 1 161,6

DE Niemcy 593,9 496,4 -6,9 1 083,4

HU Węgry 10,3 878,8 12,9 901,9

MT Malta 14,0 798,1 0,3 812,3

CZ Republika Czeska 635,2 177,0 -13,5 798,7

NO Norwegia 1,3 696,7 55,1 753,2

UA Ukraina 54,7 396,3 14,8 465,9

LT Litwa 118,8 262,4 -4,0 377,2

SK Słowacja 4,4 369,6 2,9 376,9

RO Rumunia 32,3 225,8 28,6 286,8

NL Niderlandy 61,0 156,8 1,5 219,3

GB Wielka Brytania 16,4 150,2 23,8 190,4

AE Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,0 176,3 0,4 176,7

CL Chile 0,0 -2,0 173,6 171,5

RS Serbia 21,4 108,5 19,9 149,8

RU Federacja Rosyjska 33,4 88,7 11,4 133,5

CH Szwajcaria 16,9 113,1 -0,9 129,1

CY Cypr 389,8 -260,9 -19,1 109,8

CA Kanada 0,0 -90,2 193,8 103,6

IN Indie 0,0 83,4 9,9 93,3

FR Francja 78,6 -38,2 -133,8 -93,4

SE Szwecja 20,6 -44,3 -484,7 -508,5

w tym strefy ekonomiczne:

B5 Unia Europejska (28 krajów) 2 366,9 3 565,1 -67,2 5 864,9

I8 strefa euro (19 krajów) 1 644,0 2 080,7 370,1 4 094,9

R2 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 18,2 809,8 54,1 882,2

P0 Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD)

1 954,4 3 363,2 386,2 5 703,8

R3 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 
(NAFTA)

0,0 -135,7 250,5 114,8

R14 CIS 96,7 513,4 40,0 650,1

R4 ASEAN 0,0 13,9 34,9 48,7

R5 OPEC 0,0 176,1 1,4 177,5

A8 Ameryka Łacińska 0,0 -10,3 177,9 167,6

R6 kraje afrykańskie, karaibskie i Pacyfiku (ACP) 0,0 10,7 40,4 51,0

D5 poza Unią Europejską 149,2 1 540,2 627,7 2 317,1

9A organizacje międzynarodowe bez instytucji Unii 
Europejskiej

0,0 0,0 0,0 0,0
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Tabela 24. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku w podziale 
na rodzaje działalności gospodarczej (w mln zł)

Kod DSD Opis Dywidendy Reinwestowane 
zyski Odsetki Ogółem

FDI_T Ogółem 2 516,1 5 105,4 560,5 8 182,0

w tym:

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 0,0 7,7 -1,8 5,9

B Górnictwo i wydobywanie 0,0 572,7 453,0 1 025,7

C Przetwórstwo przemysłowe 977,4 823,7 -215,5 1 585,6

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

28,6 1,3 -122,5 -92,7

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

2,3 -4,0 3,1 1,4

F Budownictwo 12,8 79,6 -34,1 58,3

GTU Usługi (łącznie) 1 457,7 3 463,4 469,4 5 390,4

w tym:

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

552,0 1 172,7 33,1 1 757,7

H Transport i gospodarka magazynowa 1,7 180,5 2,8 185,0

I Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi

6,6 228,3 -6,0 228,9

J Informacja i komunikacja 43,2 330,9 -16,6 357,5

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 380,5 839,8 436,9 1 657,2

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości

21,2 279,9 22,9 324,0

M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna

105,6 -34,6 29,2 100,2

N Działalność w zakresie usług administrowa-
nia i działalność wspierająca

104,5 512,1 -30,8 585,8

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,2 7,2 -1,1 6,3
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Tabela 25. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą z wyszczególnieniem 
fuzji i przejęć w latach 2011−2018 (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 45 736,2 24 841,2 20 895,0

2017 8 199,2 -108,7 8 307,9

2018 -1 465,9 -7 258,0 5 792,1

Tabela 26. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2018 
roku w podziale geograficznym według kraju docelowej inwestycji i kraju siedziby inwestora 
bezpośredniego dla inwestycji kontrolowanych przez rezydentów (w mln zł)

Opis Kod DSD Według kraju docelo-
wej inwestycji % ogółem Według kraju sie-

dziby inwestora % ogółem

Polska PL 18 706,5 36,6 – –

Republika Czeska CZ 8 340,4 16,3 8 506,3 34,2

Niemcy DE 4 503,4 8,8 4 508,0 18,1

Litwa LT 3 366,1 6,6 3 618,6 14,5

Federacja Rosyjska RU 1 794,9 3,5 1 793,8 7,2

Chile CL 2 122,4 4,2 2 122,4 8,5

Norwegia NO 1 761,2 3,4 2 196,0 8,8

Pozostałe kraje – 10 499,5 20,5 2 136,3 8,6

Wszystkie kraje W0 51 094,4 100,0 24 881,5 100,0

Tabela 27. Wartość zadeklarowanych dywidend oraz superdywidend z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2011–2018 (w mln zł)

Rok Dywidendy Superdywidendy Ogółem

2011 24 945,0 3 910,5 28 855,5

2012 27 518,2 2 410,2 29 928,4

2013 36 267,7 7 884,9 44 152,6

2014 29 592,4 4 459,4 34 051,8

2015 30 091,6 4 076,3 34 167,9

2016 35 372,9 7 397,9 42 770,8

2017 32 865,0 3 527,6 36 392,6

2018 39 440,9 4 123,0 43 563,9
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Tabela 28. Stopa zatrzymania zysków w podmiotach bezpośredniego inwestowania w latach 
2005–2017 (w %)

Rok Stopa zatrzymania zysków

2005 27,6

2006 40,5

2007 41,5

2008 9,4

2009 38,7

2010 46,1

2011 40,8

2012 20,8

2013 42,0

2014 45,8

2015 40,3

2016 54,8

2017 45,2

Tabela 29. Wartość zadeklarowanych dywidend oraz liczba podmiotów w podziale na systematyczną 
i niesystematyczną deklarację wypłaty przez inwestorów bezpośrednich w latach 2012–2018 

Rok
Wartość (w mln zł) Liczba

niesystematyczna 
dywidenda systematyczna dywidenda niesystematyczna 

dywidenda systematyczna dywidenda

2012 7 321,6 20 196,6 372 775

2013 8 956,7 27 311,0 356 811

2014 5 897,5 23 694,9 397 859

2015 5 539,4 24 552,2 394 927

2016 9 582,1 25 790,8 431 960

2017 8 695,1 24 169,9 435 1 000

2018 9 783,3 29 657,6 451 1 040

Tabela 30. Udział systematycznych i niesystematycznych dywidend w wartości dywidend ogółem 
z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2012–2018 (w %)

Rok Niesystematyczna dywidenda Systematyczna dywidenda

2012 26,6 73,4

2013 24,7 75,3

2014 19,9 80,1

2015 18,4 81,6

2016 27,1 72,9

2017 26,5 73,5

2018 24,8 75,2
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Tabela 31. Stan ujemnych kapitałów własnych z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w latach 2011–2018 według podmiotów gospodarczych (w mln zł, % kapitału własnego 
netto)

Rok Wartość dodatnich 
kapitałów własnych

Wartość ujemnych 
kapitałów własnych

Wartość bezwzględna ujemnych kapitałów własnych 
w stosunku do kapitału własnego netto

2011 474 691,5 -50 012,8 11,8

2012 505 143,4 -32 545,5 6,9

2013 575 135,6 -34 874,2 6,5

2014 604 645,0 -35 528,5 6,2

2015 580 757,8 -37 461,3 6,9

2016 624 969,7 -42 366,0 7,3

2017 681 009,4 -41 993,7 6,6

2018 692 858,4 -39 848,3 6,1

Tabela 32. Liczba podmiotów gospodarczych wykazujących dodatnie oraz ujemne stany 
zobowiązań w zakresie akcji i innych form udziałów kapitałowych z tytułu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Polsce w latach 2011–2018

Rok Dodatnie kapitały własne Ujemne kapitały własne

2011 4 533 1 237

2012 4 838 1 240

2013 4 937 1 190

2014 5 025 1 222

2015 5 143 1 205

2016 5 324 1 262

2017 5 626 1 153

2018 5 605 1 159

Tabela 33. Stan ujemnych należności w zakresie kapitałów własnych z tytułu polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą w latach 2011–2018 według podmiotów gospodarczych 

Rok Wartość dodatnich kapita-
łów własnych (w mln zł)

Wartość ujemnych kapita-
łów własnych (w mln zł)

Wartość bezwzględna ujemnych kapitałów własnych 
w stosunku do kapitału własnego netto (w %)

2011 59 400,2 -3 346,3 6,0

2012 74 988,9 -2 938,1 4,1

2013 90 321,1 -5 829,0 6,9

2014 107 795,1 -6 318,2 6,2

2015 109 312,2 -687,9 0,6

2016 118 181,9 -13 643,6 13,1

2017 103 447,9 -10 569,7 11,4

2018 95 176,7 -10 486,7 12,4
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Tabela 34. Liczba podmiotów gospodarczych wykazujących dodatnie oraz ujemne stany należności 
w zakresie akcji i innych form udziałów kapitałowych z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
za granica w latach 2011–2018

Rok Dodatnie kapitały własne Ujemne kapitały własne

2011 548 115

2012 586 122

2013 596 137

2014 648 158

2015 663 172

2016 728 177

2017 716 167

2018 678 159

Tabela 35. Dekompozycja stanu należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
na koniec roku w latach 2011–2018 (w mln zł)

Rok Stan na początek 
roku Transakcje Zmiany wyceny Różnice kursowe Pozostałe zmiany Stan na koniec 

roku

2011 48 630,7 3 041,2 631,6 7 824,3 4 555,5 64 683,2

2012 64 683,2 9 447,2 2 542,2 -4 836,4 9 069,9 80 906,1

2013 80 906,1 -1 426,1 1 689,5 -1 867,1 4 205,3 83 507,7

2014 83 507,7 9 142,2 -8 987,5 5 153,5 8 532,5 97 348,4

2015 97 348,4 18 830,8 3 274,6 2 149,1 -14 353,3 107 249,6

2016 107 249,6 45 736,2 -26 425,8 4 683,0 -14 748,9 116 494,2

2017 116 494,2 8 199,2 -2 458,1 -8 292,8 -12 322,2 101 620,2

2018 101 620,2 -1 465,8 -9 289,8 1 637,2 -34,1 92 467,7
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Tabela 36. Należności Polski z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą związanych z górnictwem 
i wydobywaniem w latach 2011–2018 

Rok

Górnictwo i wydobywanie  
– wg działalności podmiotu 

bezpośredniego inwestowania 
w kraju docelowym (w mln zł)

Górnictwo i wydobywanie 
– wg działalności podmiotu 

bezpośredniego inwestowania 
(w mln zł)

Udział inwestycji w górnictwo i wydo-
bywanie wg działalności podmiotu 

bezpośredniego inwestowania w kraju 
docelowym w polskich inwestycjach 

bezpośrednich ogółem (w %)

2011 3 289,1 3 286,1 5,1

2012 12 790,4 3 242,2 15,8

2013 12 776,3 3 497,8 15,3

2014 15 921,5 5 146,3 16,4

2015 21 696,7 9 815,4 20,2

2016 14 432,0 12 134,9 12,4

2017 10 224,7 10 224,7 10,1

2018 4 466,1 4 466,1 4,8

Tabela 37. Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich 
za granicą związanych z górnictwem i wydobywaniem w latach 2011–2018 (w mln zł)

Rok
Dochód z górnictwa i wydobywania  

– wg działalności podmiotu bezpośredniego 
inwestowania w kraju docelowym

Dochód z górnictwa i wydobywania  
– wg działalności podmiotu  

bezpośredniego inwestowania

Dochód z tytułu polskich  
inwestycji bezpośrednich 

za granicą ogółem

2011 -200,5 -200,5 -773,8

2012 -244,8 -244,8 4 330,1

2013 534,5 534,5 1 284,4

2014 -465,0 -436,3 5 036,6

2015 153,8 257,9 3 071,9

2016 -6 543,2 -6 543,2 3 961,6

2017 2 964,5 2 964,5 8 643,0

2018 1 025,7 1 025,7 8 182,0
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Tabela 38. Stan zobowiązań Polski z tytułu inwestycji bezpośrednich na koniec roku według zasady 
aktywa/pasywa oraz zgodnie z zasadą kierunkowości w latach 2011–2018 (w mln zł)
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