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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 

w Polsce w 2021 roku 

W niniejszym opracowaniu dane na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 

są prezentowane według zasady kierunkowości tj. sprawowania kontroli nad inwestycją. Skutkuje 

to brakiem bezpośredniej porównywalności z danymi o inwestycjach bezpośrednich w bilansie płat-

niczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, prezentowanymi w podziale na aktywa i pasywa. 

Prezentowane dane nie zawierają stanów, transakcji i dochodów krajowych podmiotów specjalnego 

przeznaczenia. 

1. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich  

w Polsce 

Na koniec 2021 roku zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich wynosiły 1 099,1 mld zł. Składały się na nie zobowiązania z tytułu akcji 

i innych form udziałów kapitałowych w wysokości 857,9 mld zł oraz z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych w wysokości 241,2 mld zł. 

 

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

koniec roku, w latach 2017 – 2021 (w mln zł) 

Rok 
Akcje i inne formy 
udziałów kapitało-

wych 

Dłużne instrumenty  
finansowe 

Ogółem 

 

2017 639 016 197 827 836 843  

2018 649 860 213 093 862 953  

2019 704 006 209 669 913 675  

2020 738 358 223 821 962 179  

2021 857 910 241 207 1 099 117  

 

Struktura geograficzna inwestorów bezpośrednich wskazuje na istotny udział in-

westycji z krajów, w których są zarejestrowane podmioty specjalnego przeznaczenia. 

Świadczą o tym wciąż wysokie stany zobowiązań wobec inwestorów z takich krajów, jak 

Niderlandy (216,7 mld zł) i Luksemburg (137,7 mld zł). W czołówce inwestorów bezpo-

średnich utrzymują się również kraje inwestujące bez pośredników, takie jak Niemcy 

(184,0 mld zł) oraz Francja (93,8 mld zł). 
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Największe kwoty zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 

w Polsce przypadały na podmioty z obszaru przetwórstwa przemysłowego (344,1 mld zł), 

handlu (163,3 mld zł), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (156,3 mld zł) oraz dzia-

łalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (115,0 mld zł).  

2. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich  

w Polsce 

W 2021 roku napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośred-

nich wyniósł 114,2 mld zł. Złożyły się na to: reinwestycje zysków w wysokości 75,6 mld 

zł, napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w wysokości 19,6 

mld zł oraz napływ kapitału z tytułu instrumentów dłużnych w kwocie 19,1 mld zł.  

 

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

2017 - 2021 (w mln zł) 

Rok 
Akcje i inne 

formy udziałów 
kapitałowych 

Reinwestycje  
zysków 

Dłużne 
 instrumenty 
 finansowe 

Ogółem 

2017 -3 992 39 049 -392 34 665 

2018 17 888 35 162 4 724 57 774 

2019 11 069 43 787 -2 985 51 871 

2020 17 380 46 719 -4 841 59 258 

2021 19 560 75 562 19 113 114 235 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym, wysoki udział reinwestowanych zysków odnoto-

wano w przypadku krajów o największych stanach z tytułu zagranicznych inwestycji bez-

pośrednich tj. Niderlandów (18,0 mld zł), Niemiec (12,8 mld zł) i Luksemburga (11,2 mld 

zł).  

W 2021 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiały głównie do podmiotów 

zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (41,4 mld zł), działalnością profesjonalną, 

naukową i techniczną (23,1 mld zł) oraz handlową (18,5 mld zł). Odpływ kapitału odno-

towano w przypadku podmiotów z obszaru działalności w zakresie usług telekomunika-

cyjnych (-6,1 mld zł). 
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3. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich 

Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce 

inwestycji bezpośrednich w 2021 roku osiągnęły historycznie największą wartość 

122,7 mld zł. Reinwestowane zyski zanotowały najwyższy w historii poziom 75,6 mld zł, 

co wynikało z bardzo dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału za-

granicznego. Ponadto, wypłacone dywidendy wyniosły 39,0 mld zł, a dochody z tytułu 

dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) zamknęły się w kwocie 8,1 mld zł. 

 

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

2017 - 2021 (w mln zł) 

Rok Dywidendy 
Reinwestowane 

zyski 

Dłużne instru-
menty finansowe 

(odsetki) 

Ogółem 

2017 32 865 39 049 9 306 81 220 

2018 40 222 35 162 9 392 84 776 

2019 37 275 43 787 8 417 89 479 

2020 32 973 46 720 7 980 87 673 

2021 39 015 75 561 8 111 122 687 

 

Struktura dochodów była zbieżna ze strukturą zobowiązań z tytułu inwestycji bez-

pośrednich. Najwyższe dochody przypadały na inwestorów bezpośrednich z Niderlan-

dów (31,6 mld zł), Niemiec (20,6 mld zł), Luksemburga (16,1 mld zł) i Francji (9,6 mld zł).  

Największe dochody osiągnęli inwestorzy posiadający udziały w krajowych pod-

miotach bezpośredniego inwestowania związanych z przetwórstwem przemysłowym 

(47,6 mld zł), handlem (26,6 mld zł), działalnością związaną z informacją i komunikacją 

(9,8 mld zł) oraz działalnością finansową i ubezpieczeniową (9,1 mld zł). 

 

 

 


