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Wstęp

Wstęp

Wstęp

Wstęp
Roczny raport o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycjach
bezpośrednich za granicą został przygotowany na podstawie danych sprawozdawczych zbieranych przez Narodowy Bank Polski na potrzeby analizy wieloaspektowych powiązań gospodarczych Polski z zagranicą, w tym zwłaszcza na potrzeby bilansu płatniczego i międzynarodowej
pozycji inwestycyjnej. W opracowaniu wykorzystano dane dostępne na 1 września 2020 roku.
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie są istotną częścią transgranicznych przepływów kapitałowych. Niezależnie od tego są ważną częścią rachunku finansowego w bilansie płatniczym.
Raport prezentuje informacje o inwestycjach bezpośrednich w różnych przekrojach.
Podstawowym kryterium podziału inwestycji bezpośrednich jest umiejscowienie centrum
ich kontroli − w kraju lub za granicą. W konsekwencji inwestycje bezpośrednie 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 pokazywane są
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 operacje dokonywane przez
te podmioty nie odpowiadają tradycyjnemu rozumieniu inwestycji bezpośrednich.
Ze względu na duże zainteresowanie tą problematyką ze strony analityków procesów
gospodarczych niektóre informacje 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
W 2019 roku największy wpływ na odnotowane salda zarówno zagranicznych inwestycji
bezpośrednich w Polsce, jak i polskich inwestycji bezpośrednich za granicą miały reinwestowane zyski. Salda inwestycji z tytułu innych operacji finansowych były dużo mniejsze, a o ich
ostatecznym poziomie decydowały transakcje pojedynczych firm. W przypadku zagranicznych
inwestycji bezpośrednich w Polsce może to świadczyć o pewnego rodzaju nasyceniu tego
typu inwestycjami, większej roli rozwoju organicznego oraz realizacji zysków z wcześniejszych inwestycji. Z kolei dla polskich inwestycji bezpośrednich za granicą był to kolejny rok,
w którym aktywność krajowych inwestorów w dużej mierze ograniczała się do reorganizacji
struktur wykorzystywanych do optymalizacji podatkowej oraz zmian sposobu finansowania.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce
Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2019 roku wyniósł
41,7 mld zł. W porównaniu z 2018 rokiem spadła wartość tego napływu, przy jednoczesnym
wzroście roli reinwestowanych zysków. Dodatni wpływ na saldo transakcji miały wspomniane
reinwestowane zyski w kwocie 43,4 mld zł oraz transakcje w formie udziałów kapitałowych (4,1 mld zł). Saldo pomniejszyły ujemne transakcje w formie instrumentów dłużnych
(-5,8 mld zł). Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w stosunku do PKB osiągnął
jeden z niższych poziomów w ostatnich latach (1,8%) ze względu na spadek jego wartości przy
jednocześnie utrzymującym się wzroście PKB.
W ostatnich latach rośnie rola reinwestowanych zysków kosztem transferu nowego kapitału
z zagranicy. Z jednej strony świadczy to o ciągłym zaufaniu zagranicznych inwestorów, którzy
decydują się na rozwój swojej działalności w Polsce. Z drugiej strony jest to konsekwencją
ograniczonej podaży firm, które zagraniczni inwestorzy mogliby odkupić od krajowych
właścicieli.
Napływ kapitału miał przede wszystkim formę reinwestowania zysków, zatem wystąpił
w krajach, które notują największe zaangażowanie kapitałowe i proporcjonalnie największe
udziały w reinwestowanych zyskach. Były to Niemcy (transakcje netto 12,0 mld zł), Niderlandy
(10,7 mld zł) oraz Luksemburg (5,9 mld zł). Największe ujemne transakcje netto (wycofanie
kapitału) w 2019 roku dotyczyły Wielkiej Brytanii (-3,9 mld zł) i były skutkiem likwidacji
struktury wykorzystywanej do optymalizacji podatkowej.
Na koniec 2019 roku zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
wyniosły 892,2 mld zł i były wyższe o 29,2 mld zł, tj. o 3,4%, niż na koniec poprzedniego roku.
Tak samo jak w poprzednich latach głównym czynnikiem tego wzrostu było zwiększenie
zobowiązań w formie udziałów kapitałowych. Wzrost ich wartości był skutkiem reinwestycji
zysków przez zagranicznych inwestorów. Utrzymująca się przewaga zobowiązań w tej formie, które są denominowane w złotych, istotnie poprawia ocenę międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej netto mimo dużego ujemnego wkładu inwestycji bezpośrednich.
Według kryterium podmiotu dominującego największym inwestorem bezpośrednim w Polsce
pozostały Niemcy (172,7 mld zł). Kolejne miejsce zajęła Francja (92,4 mld zł) przed Stanami
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Zjednoczonymi (87,9 mld zł). Na czwartej pozycji pozostały Niderlandy (86,2 mld zł), a pierwszą piątkę inwestorów zamknęła Wielka Brytania (45,8 mld zł). Wartość polskich inwestycji
w Polsce (dokonywanych za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia ulokowanych w innych krajach) wyniosła 44,7 mld zł, co dało Polsce szóste miejsce w gronie
inwestorów.
Dochody z inwestycji bezpośrednich po raz kolejny osiągnęły rekordową wartość w ujęciu
nominalnym. W 2019 roku wyniosły 87,6 mld zł. Złożyły się na nie przede wszystkim reinwestowane zyski (43,4 mld zł) oraz dywidendy (36,0 mld zł). Dochodowość inwestycji liczona
względem stanu zobowiązań utrzymała się na tym samym poziomie 10,1%. Tempo wzrostu
dochodów było nieznacznie niższe niż tempo wzrostu PKB, co spowodowało obniżenie się
udziału dochodów z inwestycji bezpośrednich w stosunku do PKB do 3,8%.
Największe dochody przypadają na inwestorów z Niderlandów (22,1 mld zł), Niemiec
(18,7 mld zł) i Luksemburga (12,2 mld zł). Gdyby dochody przypisano do kraju siedziby podmiotu dominującego, największe odnotowaliby inwestorzy z Niemiec (19,2 mld zł), a następnie
ze Stanów Zjednoczonych (11,2 mld zł) i Niderlandów (8,9 mld zł).

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą
Saldo transakcji polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2019 roku wyniosło 5,0 mld zł
i było o 1,8 mld zł wyższe niż przed rokiem. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch lat odnotowano jednak duże transakcje. Saldo transakcji, których przedmiotem były udziały kapitałowe,
zmniejszyło się w wyniku likwidacji struktur wykorzystywanych do optymalizacji podatkowej.
W przypadku instrumentów dłużnych powiększyły je spłaty zadłużenia przez spółki matki
(przede wszystkim spółki pod kontrolą Skarbu Państwa) wobec swoich zagranicznych spółek
córek. W poprzednich latach emitowały one obligacje na rynkach europejskich, a w 2019 roku
za środki otrzymane od spółek matek wykupiły te obligacje.
Wspomniane spłaty zadłużenia przyczyniły się do wzrostu stanu należności netto. Jest on
jednak w dalszym ciągu istotnie niższy niż stan na koniec 2016 roku, przed rozpoczęciem
likwidacji struktur wykorzystywanych do optymalizacji podatkowej. W 2019 roku po raz
kolejny odnotowano spadek należności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. Był
on stosunkowo niewielki (o 0,7 mld zł) i wynikał zarówno ze zmian wyceny, jak i z ujemnych
kwot transakcji, będących następstwem wspomnianych likwidacji struktur wykorzystywanych
do optymalizacji podatkowej.
Najwyższe dodatnie salda polskich inwestycji bezpośrednich za granicą odnotowano w Szwecji
(5,4 mld zł) z powodu wspomnianej już spłaty zadłużenia. Niższe salda transakcji odnotowano
w Niemczech (1,1 mld zł) i w Hiszpanii (1,1 mld zł).
Wśród krajów, w których są rejestrowane polskie inwestycje bezpośrednie za granicą, wysokie
miejsca zajmują: Luksemburg, Cypr, Malta oraz Niderlandy. Krajowi inwestorzy wykorzystują te
kraje do optymalizacji struktur inwestycyjnych. Gdy ograniczymy analizę do inwestycji bezpośrednich za granicą kontrolowanych przez rezydentów (64,6 mld zł, czyli 45% wartości polskich
inwestycji bezpośrednich za granicą), odnotujemy, że aż 10,1 mld zł trafiło z powrotem do Polski.
W 2019 roku wzrosła wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą kontrolowanych przez
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rezydentów – o 5,7 mld zł. Jednocześnie jednak zmniejszył się udział krajów pośredniczących
w inwestycjach oraz poziom docelowych inwestycji w Polsce.
W 2019 roku dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą kształtowały się, podobnie jak w poprzednich latach, na stosunkowo wysokim poziomie. Wyniosły
7,8 mld zł i były nieznacznie niższe niż w poprzednim roku.
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Rozdział 1

Zagraniczne inwestycje
bezpośrednie w Polsce

Rozdział 1

1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
w Polsce
W ostatnich latach w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich coraz większą rolę odgrywają
reinwestowane zyski. W 2019 roku napływ kapitału zagranicznego był mniejszy niż przed
rokiem, odnotowano jednak rekordowo wysokie reinwestowane zyski.
Wzrost stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec
2019 roku wynikał przede wszystkim ze wzrostu wartości udziałów kapitałowych na skutek
zatrzymania, czyli w terminologii bilansu płatniczego – reinwestowania zysków.
Wartość dochodów z inwestycji bezpośrednich nominalnie po raz kolejny osiągnęła rekordowy
poziom, jednak w stosunku do PKB nieznacznie spadła.

1.1. Transakcje zagranicznych inwestorów bezpośrednich
Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2019 roku wyniósł
41,7 mld zł. W porównaniu z 2018 rokiem był on mniejszy o około 28%; wynikało to głównie
ze zmniejszenia się dodatniego salda transakcji, których przedmiotem były instrumenty
udziałowe.

Wykres 1. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2019
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Do zwiększenia napływu przyczynił się duży wzrost wartości reinwestowanych zysków. Były
one praktycznie jedyną formą napływu inwestycji bezpośrednich do Polski, a wynikały
z wysokiego zysku firm z udziałem kapitału zagranicznego i niższych niż przed rokiem deklarowanych dywidend. Odnotowano także odpływ kapitału w formie instrumentów
dłużnych.
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Wykres 2. Relacja transakcji ogółem z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
do produktu krajowego brutto w cenach bieżących w latach 2000–2019
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W 2019 roku relacja transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do produktu
krajowego brutto (PKB) w cenach bieżących zmniejszyła się do 1,8%; był to jeden z najniższych
odnotowywanych poziomów. Jest on bliski średniej dla krajów OECD, która w ostatnich latach
wynosiła około 2%. Wynikało to z obniżenia się napływu tych inwestycji w 2019 roku
w porównaniu z poprzednim rokiem, ale także z większego tempa wzrostu PKB.

Wykres 3. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2019 roku
w podziale geograficznym
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Najwyższy napływ netto zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski pochodził
z Niemiec (12,0 mld zł), Niderlandów (10,7 mld zł) i Luksemburga (5,9 mld zł), a nieco niższy
z Korei Południowej (3,9 mld zł) i Belgii (3,1 mld zł). Napływ ten miał głównie formę reinwestycji zysków. Największe ujemne transakcje netto (wycofanie kapitału) w 2019 roku dotyczyły
Wielkiej Brytanii (-3,9 mld zł) i były przede wszystkim konsekwencją likwidacji struktury
wykorzystywanej do optymalizacji podatkowej.
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Wykres 4. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2019 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; I – Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi; J – Informacja i komunikacja; K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna; Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

W 2019 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiały przede wszystkim do podmiotów
zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (22,6 mld zł; sekcja C). Niższy napływ odnotowano w handlu hurtowym i detalicznym (6,6 mld zł; sekcja G) oraz w działalności związanej
z obsługą rynku nieruchomości (4,4 mld zł; sekcja L). W zakresie przetwórstwa przemysłowego
największe transakcje dotyczyły produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
z wyłączeniem motocykli, a także pozostałej działalności produkcyjnej oraz produkcji metali
i metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń.
W przetwórstwie przemysłowym największy napływ wynikał z reinwestycji zysków i właśnie
kraje, które ich dokonały, miały największy udział w inwestycjach w tej branży. Największe transakcje (głównie reinwestycje) przeprowadzili inwestorzy z Niemiec, Luksemburga, Niderlandów
i Korei Południowej. W działalności handlowej także dominowały reinwestycje zysków.
Największych reinwestycji dokonali inwestorzy z Niderlandów oraz Niemiec. Największe
ujemne transakcje netto wystąpiły w zakresie informacji i komunikacji (-2,1 mld zł;
sekcja J), ze względu na reorganizację sposobu finansowania w grupach telekomunikacyjnych,
oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (-1,4 mld zł; sekcja K). W tym ostatnim
przypadku wynikało to przede wszystkim z przejęcia przez krajowy bank innego banku
od nierezydenta.
W 2019 roku odnotowano nie tylko spadek wartości transakcji, których przedmiotem były akcje
i inne instrumenty udziałowe, lecz także zmniejszenie się liczby takich transakcji. Widoczna
jest coraz mniejsza aktywność inwestorów w kolejnych latach. W analizowanym okresie liczba
transakcji, których skutkiem był napływ kapitału, stale przewyższała liczbę transakcji jego
wycofania. Pomimo tego były okresy, w których odnotowano odpływ netto kapitału. Wynikało
to stąd, że gdy mniejsze transakcje napływu i wycofywania kapitału miały podobną skalę,
o wielkości ostatecznego salda decydowały największe pojedyncze transakcje.
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Wykres 5. Liczba podmiotów bezpośredniego inwestowania wykazujących transakcje napływu
i odpływu kapitału w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych w ramach zagranicznych
inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2011–2019
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Wartość napływu kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski
w 2019 roku została obniżona o transakcje fuzji i przejęć. Saldo tych transakcji było ujemne (-3,1 mld zł)
i obniżyło się w porównaniu z 2018 rokiem (-0,5 mld zł). Wartość inwestycji innych niż fuzje
i przejęcia była dodatnia (48,7 mld zł) i niższa niż w poprzednim roku (50,9 mld zł). Utrzymujący
się negatywny wpływ transakcji fuzji i przejęć na wartość napływu wynikał z małej liczby
firm mających krajowego właściciela, które mogły zostać nabyte przez nierezydentów. Był
również skutkiem ujmowania tylko tych transakcji fuzji i przejęć, w których istniejące akcje
lub udziały zmieniały właściciela. Do ujemnego poziomu fuzji i przejęć przyczyniły się także
transakcje, w których rezydenci odkupywali udziały lub akcje od zagranicznych właścicieli.
Wykres 6. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, w tym fuzje i przejęcia, w latach 2011–2019
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1.2. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w Polsce
Od 2000 roku notujemy wzrost wartości zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Na koniec 2019 roku zobowiązania z tego tytułu wyniosły
892,2 mld zł i były wyższe o 29,2 mld zł, tj. o 3,4%, niż na koniec 2018 roku. Przyczynił
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się do tego głównie wzrost zobowiązań z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. Wartość tych zobowiązań na koniec 2019 roku wyniosła 688,8 mld zł (wzrost
o 38,9 mld zł, tj. o 6,0%, w porównaniu z 2018 rokiem). Zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych wyniosły 203,3 mld zł i były niższe o 9,8 mld zł,
tj. o 4,6%, w stosunku do poprzedniego okresu.
Od wielu lat struktura zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
pozostaje niezmienna. Dominują w niej zobowiązania polskich podmiotów bezpośredniego
inwestowania z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. Na koniec 2019 roku ich
udział w całości zobowiązań wyniósł 77,2%.
Wykres 7. Rozliczenie zmiany stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w Polsce w 2019 roku w spółkach giełdowych i pozostałych podmiotach
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Wykres 8. Rozliczenie zmiany stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w Polsce w 2019 roku w spółkach giełdowych i pozostałych podmiotach
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Uwaga: różny zakres osi pionowych przy zachowaniu skali.
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Wartość inwestycji bezpośrednich w spółkach giełdowych w 2019 roku wzrosła o 9,1%, jednak
w niewielkim stopniu wiązało się to ze zmianą indeksów giełdowych na GPW. Był to efekt
transakcji nabycia akcji przez inwestorów bezpośrednich, ale także reinwestowania zysków.
W przypadku pozostałych podmiotów stany zobowiązań wzrosły na skutek reinwestowania zysków przy ujemnych wynikach pozostałych transakcji oraz zmianach wyceny
i reklasyfikacjach.
Ramka 1. Instrumenty dłużne w finansowaniu inwestycji bezpośrednich
W latach 2011–2019 zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych stanowiły od 21,7% do 26,1% stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Głównym źródłem tych zobowiązań były kredyty i pożyczki, w tym
kredyty handlowe i zaliczki. W przypadku gotówki i depozytów oraz pozostałych należności i zobowiązań to krajowe podmioty w tej relacji były wierzycielami inwestorów
zagranicznych. Kwoty te były jednak stosunkowo niewielkie.
Wykres R1.1. Zmiana wartości zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w wybrane instrumenty dłużne (stan na koniec 2011 roku = 100)
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Wysokie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wskazują na to, że w celu zapewnienia prowadzenia działalności gospodarczej dla polskich podmiotów bezpośredniego
inwestowania korzystniejsze było zaciąganie kredytów i pożyczek (szczególnie długoterminowych) od ich zagranicznych inwestorów bezpośrednich lub innych podmiotów
powiązanych kapitałowo mających siedziby za granicą niż zadłużanie się w polskich
bankach. Poza tym środki otrzymane w formie kredytów lub pożyczek niejednokrotnie
przeznaczano na finansowanie transakcji związanych z łączeniem się lub przejmowaniem innych podmiotów mających siedziby zarówno w kraju, jak i za granicą.
Na poziom zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych silny wpływ miała ich struktura walutowa. Wartość zobowiązań zaciągniętych w euro stanowiła średnio
53,6% łącznej kwoty zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, natomiast zobowiązania w złotych wyniosły 39,0% (7,4% stanowiły zobowiązania zaciągnięte w dolarach amerykańskich i pozostałych walutach).
Warto zwrócić uwagę, że w długim okresie wzrastała wartość zobowiązań w formie kredytów i pożyczek, natomiast wartość zobowiązań w formie tzw. kredytów handlowych
i papierów dłużnych systematycznie malała.
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Wykres 9. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według
kraju siedziby inwestora bezpośredniego i kraju siedziby podmiotu dominującego (UIC) na koniec
2019 roku
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W 2019 roku według kryterium podmiotu dominującego1 największym inwestorem bezpośrednim w Polsce pozostały Niemcy (172,7 mld zł). Kolejne miejsce zajęła Francja (92,4 mld zł), która
wyprzedziła Stany Zjednoczone (87,9 mld zł). Na czwartej pozycji utrzymały się Niderlandy
(86,2 mld zł), a pierwszą piątkę inwestorów zamknęła Wielka Brytania (45,8 mld zł). 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 2019 roku ta grupa inwestorów
awansowała na szóste miejsce wśród największych inwestorów bezpośrednich w Polsce,
a wartość ich inwestycji (44,7 mld zł) stanowiła 5,0% stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych
inwestycji bezpośrednich.
Wykres 10. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec
2019 roku według kraju pochodzenia inwestora zagranicznego
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Uwagi metodyczne dotyczące sposobu klasyfikacji inwestycji według kraju siedziby podmiotu dominującego
znajdują się w Nocie metodycznej.
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Poza Niderlandami i Luksemburgiem warto zwrócić uwagę na Cypr i Maltę, które także są
chętnie wykorzystywane jako ogniwo inwestycji bezpośrednich w ramach grup kapitałowych.
W ich przypadku poziom inwestycji rozpatrywanych według kryterium podmiotu dominującego jest dużo niższy, niż gdy rozpatrujemy je według siedziby bezpośredniego inwestora.
Udział krajów niesklasyfikowanych w zobowiązaniach z tytułu zagranicznych inwestycji
bezpośrednich w Polsce na koniec 2019 roku zmniejszył się w porównaniu z poprzednim
rokiem i wyniósł 9,9%.
Stosując standardową klasyfikację geograficzną inwestycji bezpośrednich według siedzib
podmiotów, które bez pośredników inwestują w Polsce, można stwierdzić, że struktura ta
nie zmieniła się istotnie w stosunku do poprzednich lat. Nadal największy udział miały
Niderlandy, Niemcy i Luksemburg.

Rodzaj działalności gospodarczej
podmiotu bezpośredniego inwestowania

Kraj siedziby podmiotu dominującego

Wykres 11. Kraj siedziby podmiotu dominującego i rodzaj działalności gospodarczej podmiotu
bezpośredniego inwestowania według stanów należności inwestorów kontrolowanych przez
nierezydentów na koniec 2019 roku

Analiza krzyżowa inwestorów według kraju siedziby podmiotu dominującego oraz
rodzajów działalności, w których są dokonywane inwestycje, 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 finansowe. W tej branży najwięcej zainwestowali również inwestorzy z Niderlandów i Hiszpanii. Wspomniani inwestorzy finan-
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sowi niesklasyfikowani w ujęciu geograficznym inwestowali w obsługę nieruchomości
i usługi biznesowe. To, że inwestycje nie są skoncentrowane na pojedynczych branżach,
a inwestorzy nie pochodzą z jednego kraju, uodparnia polską gospodarkę na załamania
dotyczące pojedynczych branż lub krajów.
Wykres 12. Struktura stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w wybranych branżach na koniec 2019 roku
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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.

W strukturze inwestycji według rodzaju działalności podmiotów bezpośredniego inwestowania w 2019 roku nie nastąpiły istotne zmiany. Największa wartość inwestycji na koniec
2019 roku dotyczyła przetwórstwa przemysłowego (sekcja C). Na kolejnych miejscach były:
działalność finansowa (sekcja K) oraz działalność handlowa (sekcja G). W porównaniu
z poprzednimi latami wzrosła wartość inwestycji w działalność związaną z obsługą nieruchomości (sekcji L). Ta ostatnia branża wyróżnia się także pod względem struktury finansowania,
w której dużo większy jest udział finansowania instrumentami dłużnymi.

Ramka 2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w ochronę zdrowia

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w ochronę zdrowia stają się szczególnie istotne
w okresach ograniczonego dostępu do usług i produktów medycznych, na przykład
w czasie pandemii COVID-19. Poniżej prezentujemy, jak kształtowały się inwestycje
w ochronę zdrowia w przededniu wybuchu pandemii, czyli na koniec 2019 roku.
Na potrzeby niniejszego raportu ochrona zdrowia została zdefiniowana jako sekcja Q
(opieka zdrowotna i pomoc społeczna) w klasyfikacji PKD, rozszerzona o te podklasy
PKD, które wiążą się z ochroną zdrowia, tj. produkcję i sprzedaż leków, wyrobów farmaceutycznych oraz urządzeń medycznych. Szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli
poniżej.
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Tabela R2.1. Branże związane z ochroną zdrowia zidentyfikowane na potrzeby analizy
stanów zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Kod DSD

Podklasa PKD 2007

Rodzaj działalności gospodarczej

Q

86.10.Z – 88.99.Z

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

C21

21.10.Z – 21.20.Z

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych

C265_266

26.60.Z

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego
i elektroterapeutycznego

C_OTH

32.50.Z

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając
dentystyczne

G47

47.73.Z -47.74.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, wyrobów medycznych, włączając
ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

G46

46.46.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Wartość zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w tak zdefiniowaną ochronę zdrowia wynosiła na koniec 2019 roku 18,9 mld zł; było to 2,6% wartości
stanów zobowiązań ogółem.
Na koniec 2019 roku największa część (45,1%) tych zobowiązań dotyczyła produkcji
przemysłowej, głównie produkcji leków oraz substancji farmaceutycznych (dział 21 sekcji C). Kolejna pod względem udziału była działalność związana z handlem wyrobami
farmaceutycznymi (37%), który praktycznie w całości był handlem hurtowym. Usługi
medyczne, czyli opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q), stanowiły 17,9% stanu
zobowiązań.

Wykres R2.1. Wartość stanów zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w Polsce w szeroko pojętej ochronie zdrowia na koniec 2019 roku
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Ochrona zdrowia jest jedną z branż o najwyższej średniej wartości stanów zobowiązań
przypadających na pojedynczy podmiot bezpośredniego inwestowania. Przeciętna wartość stanów zobowiązań wynosiła 96 mln zł. Jest to wielkość porównywalna z przeciętną inwestycją w przetwórstwie przemysłowym.
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Największe inwestycje w tej branży przypadają na podmioty dominujące z siedzibą
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwajcarii. Polscy inwestorzy funkcjonujący w branżach związanych z ochroną zdrowia dokonywali inwestycji w Polsce za pośrednictwem
podmiotów specjalnego przeznaczenia ulokowanych na Cyprze i w Luksemburgu.
Inwestycje bezpośrednie w układzie regionalnym są prezentowane według miejsca formalnej
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 prezentowanego poniżej
regionalnego rozkładu stanów zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
należy zachować szczególną ostrożność.
Wykres 13. Stan zobowiązań netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
w poszczególnych regionach według NUTS2 na koniec 2019 roku
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Z analizy danych dotyczących zobowiązań netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w podziale na regiony wynika, że na koniec 2019 roku najwyższe
zobowiązania netto (458,0 mld zł, tj. 51% ogółu zobowiązań netto) odnotowano w regionie
warszawskim stołecznym. Wartość tych zobowiązań od końca poprzedniego roku wzrosła
o 9,1 mld zł. Wysoka pozycja tego regionu wynikała głównie stąd, że zarejestrowano tu
najwięcej podmiotów sprawozdawczych mających status podmiotów bezpośredniego
inwestowania, ponieważ to one dysponowały środkami zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Kolejne pozycje zajmowały regiony: śląski (95,0 mld zł, wzrost o 2,1 mld zł)
i wielkopolski (85,3 mld zł, wzrost o 1,6 mld zł). Spadek wartości inwestycji odnotowano
jedynie w przypadku Małopolski (o 1,4 mld zł); region ten pozostał na szóstym miejscu
pod względem wartości inwestycji.
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1.3. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
W 2019 roku w dochodach z inwestycji bezpośrednich w Polsce (87,6 mld zł) dominowały
reinwestowane zyski (43,4 mld zł). Dywidendy, wynoszące 36,0 mld zł, również stanowiły
znaczną część tych dochodów. Reinwestowane zyski i dywidendy stanowiły łącznie około
91% dochodów z inwestycji bezpośrednich. Odsetki w ostatnich dwóch latach pozostawały
na porównywalnym poziomie.
Wykres 14. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000–2019
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Wykres 15. Relacja dochodów ogółem z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
do PKB w cenach bieżących w latach 2000–2019
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W ostatnich czterech latach praktycznie co roku wartość dochodów w ujęciu nominalnym
osiągała rekordowy poziom. Warto jednak zwrócić uwagę na relację tej wartości do PKB
w cenach bieżących. O ile w 2016 roku osiągnęła aż 4,4%, o tyle w każdym kolejnym roku
była mniejsza, a w 2019 wyniosła 3,9%. Wynika to z szybszego tempa wzrostu PKB niż dochodów z inwestycji.
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Wśród krajów osiągających najwyższe dochody z zagranicznych inwestycji bezpośrednich są także
te, które mają największe zobowiązania z tego z tytułu. Najwyższe dochody osiągają inwestorzy
z Niderlandów (22,1 mld zł), Niemiec (18,7 mld zł) i Luksemburga (12,2 mld zł).

Wykres 16. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2019 roku według
kraju inwestora bezpośredniego
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Wykres 17. Stopa wzrostu oraz wartość dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w Polsce w 2019 roku według kraju inwestora bezpośredniego

Podobnie jak w poprzednich latach rozkład zmian dochodów ma dominantę po stronie
spadku dochodów, do czego przyczynił się także niewielki spadek dochodów inwestorów
z Niderlandów. Powodem wzrostu ogółem były również mniej liczne, ale silne wzrosty dochodów dużych inwestorów z Niemiec, Francji, Szwajcarii i Luksemburga.
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Dochody, podobnie jak stany zobowiązań, można przypisać do kraju siedziby podmiotu
dominującego. W takim ujęciu prezentowane są kraje, w których podejmuje się decyzje
o podziale zysków w firmach z udziałem inwestorów bezpośrednich.
Wykres 18. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według kraju
siedziby inwestora bezpośredniego i kraju siedziby podmiotu dominującego (UIC) w 2019 roku
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Wg kraju siedziby podmiotu dominującego

Na wykresie 18, porównującym dochody przypadające na kraj siedziby podmiotu dominującego i kraj siedziby bezpośredniego inwestora, można zaobserwować podobną sytuację jak
w przypadku stanu zobowiązań (wykres 10). Kraje tradycyjnie pośredniczące w inwestycjach,
np. Niderlandy i Luksemburg, notują duży spadek dochodów w tym ujęciu. Inwestorzy
ze Stanów Zjednoczonych, którzy często korzystają z takich pośredników, są na drugim
miejscu za Niemcami. Inne kraje, które w ujęciu według siedziby podmiotu dominującego
mają większy udział dochodów, to m.in. Portugalia, Japonia i Polska.
W 2019 roku 38,3% dochodów z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wygenerowały inwestycje w przetwórstwo przemysłowe (sekcja C). Wyniosły one 33,5 mld zł.
Dochody osiągnięte przez podmioty działające w obszarze handlu (sekcja G) wyniosły
17,6 mld zł i stanowiły 20,1% dochodów. Kolejnymi istotnymi sekcjami były: działalność
finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K; 12,7 mld zł), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L; 5,7 mld zł) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M;
4,6 mld zł). Miały one 14,0% udziału w dochodach. Wartość dochodów w poszczególnych sekcjach
w 2019 roku była podobna do wartości z 2018 roku.
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Wykres 19. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2019 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; I – Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – Informacja i komunikacja; K – Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa; L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna.

Wykres 20. Stopa wzrostu oraz wartość dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w Polsce w 2019 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej

Największy wzrost dochodów odnotowano w działalności finansowej i ubezpieczeniowej
(sekcja K; wzrost o 1,4 mld zł). Następne pozycje zajęły: działalność przemysłowa (sekcja C;
wzrost o 0,8 mld zł) oraz handel hurtowy i detaliczny (sekcja G; wzrost o 0,5 mld zł).
Analizując dochody z tytułu inwestycji w działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym, warto odnotować, że w ostatnich latach wzrósł udział reinwestowanych zysków
kosztem dywidend wypłacanych inwestorom. Świadczy to o zwiększeniu krajowych mocy
produkcyjnych w rentownych obszarach produkcji, które przede wszystkim zaspokajają popyt
na rynkach zagranicznych. Analiza na niższych poziomach PKD wskazuje, że struktura
dochodów inwestorów nie zmieniła się istotnie. Mniejszy udział w wypłatach dywidend
miały przedsiębiorstwa związane z produkcją artykułów spożywczych, a większy – podmioty
związane z produkcją pojazdów samochodowych. Zmniejszyły się koszty odsetkowe, co było
konsekwencją zmiany sposobu finansowania inwestycji w tych branżach.
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Warto zwrócić uwagę na drugą pod względem wartości sekcję PKD, czyli handel. Na ogólną
wartość dochodów podmiotów działających w tym obszarze największy wpływ miały dochody
kilku pojedynczych, dużych firm (deklarowane dywidendy i reinwestowane zyski) oraz dodatnie reinwestowane zyski w pozostałych firmach.
Wykres 21. Dekompozycja dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
według czynników ich zmian w latach 2001–2019
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Wykres 22. Wskaźniki dochodowości w podziale na rodzaje działalności gospodarczej podmiotów
bezpośredniego inwestowania w Polsce w latach 2012–2019
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Analiza czynników oddziałujących na wzrost dochodów w 2019 roku wskazuje, że wynikał
on ze zwiększenia zasobu kapitału pracującego na ten dochód, przy minimalnym spadku
jego efektywności.
Wskaźnik dochodowości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2019 roku utrzymywał się na tym samym poziomie (10,1%) co w poprzednim roku. Jednocześnie był niższy
o 1,2 pkt proc. od poziomu osiągniętego w rekordowym pod tym względem 2016 roku.
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Najwyższą dochodowość uzyskano z inwestycji w działalność hurtową i detaliczną
(sekcja G; 13,8%) oraz w przetwórstwo przemysłowe (sekcja C; 12,3%). Niższy poziom dochodowości (niż średnia dla wszystkich sekcji) wypracowano z inwestycji w działalność związaną
z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L; 6,8%) oraz działalność finansową i ubezpieczeniową
(sekcja K; 8,2%).
W 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem największe zmiany dochodowości dotyczyły działalności finansowej i ubezpieczeniowej (wzrost o 1,6 pkt proc.) oraz działalności związanej z obsługą nieruchomości (spadek o -1,5 pkt proc.). Nieco mniejszy spadek odnotowano
w działalności handlowej (spadek o 0,7 pkt proc.). W działalności o największych dochodach,
czyli przetwórstwie przemysłowym, odnotowano niewielki wzrost – o 0,2 pkt proc.
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2. Polskie inwestycje bezpośrednie
za granicą
Saldo transakcji polskich inwestycji bezpośrednich za granicą po raz kolejny było niewielkie,
choć wyższe niż przed rokiem. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch lat odnotowano
jednak duże transakcje, których przedmiotem były instrumenty dłużne i udziały, ale o przeciwnych kierunkach. Saldo transakcji pomniejszały likwidacje struktur wykorzystywanych
do optymalizacji podatkowej, natomiast powiększały spłaty zadłużenia przez spółki pod
kontrolą Skarbu Państwa wobec ich spółek córek.
Właśnie te spłaty zadłużenia i tym samym wzrost należności netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą przyczyniły się do wzrostu stanu należności netto. Pozostaje
on jednak istotnie niższy niż przed rozpoczęciem likwidacji struktur wykorzystywanych do
optymalizacji podatkowej.
Dochody z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą utrzymały się na praktycznie
niezmienionym poziomie.

2.1. Transakcje polskich inwestorów bezpośrednich
W 2019 roku wartość netto transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą wyniosła
5,0 mld zł. Motorem wzrostu tych transakcji w ostatnim roku były przede wszystkim instrumenty dłużne oraz, w mniejszym stopniu, reinwestycje zysków. Akcje i inne formy udziałów
kapitałowych były ujemne, co wynikało ze zmian organizacyjnych w grupach kapitałowych,
polegających na likwidacji struktur wykorzystywanych do optymalizacji podatkowej.

Wykres 23. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000–2019
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Wykres 24. Struktura geograficzna transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą
w 2019 roku
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Podobnie jak w poprzednich latach na ogólne saldo transakcji polskich inwestorów
bezpośrednich miały wpływ jednostkowe transakcje dużych podmiotów.
Najwyższe dodatnie salda polskich inwestycji bezpośrednich za granicą odnotowano
w Szwecji (5,4 mld zł). Było to konsekwencją spłaty przez polskich inwestorów bezpośrednich
zadłużenia wobec ulokowanych tam spółek córek, które w imieniu polskich spółek matek
emitowały obligacje na rynkach europejskich, a w 2019 roku za otrzymane od nich środki
wykupiły te obligacje. Niższe salda transakcji odnotowano w Niemczech (1,1 mld zł), a także
w Hiszpanii (1,1 mld zł), gdzie inwestycje te wiązały się z bieżącą działalnością podmiotów
bezpośredniego inwestowania.
Wykres 25. Struktura branżowa transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą
w 2019 roku (sekcje PKD)
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B – Górnictwo i wydobywanie; G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
i motocykli; H – Transport i gospodarka magazynowa; I – Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi; J – Informacja i komunikacja; K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna; N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.
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Kapitał z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wycofano głównie z Luksemburga
(-5,5 mld zł), co wynikało z likwidacji struktur wykorzystywanych do optymalizacji podatkowej.
Największych polskich inwestycji bezpośrednich dokonano w 2019 roku w branżach związanych z handlem hurtowym i detalicznym (2,8 mld zł; sekcja G), górnictwem i wydobywaniem
(1,5 mld zł; sekcja B) oraz z działalnością finansową (1,5 mld zł; sekcja K).
Największe obroty odnotowano w działalności finansowej. Z jednej strony zaobserwowano
tam wycofanie kapitału będące skutkiem likwidacji struktur wykorzystywanych do optymalizacji podatkowej. Z drugiej strony nastąpił duży odpływ kapitału za granicę, wynikający
przede wszystkim ze spłaty zadłużenia względem spółek córek w Szwecji, ale także z dodatkowych kredytów udzielonych zagranicznym spółkom.

2.2. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą
Po dwóch kolejnych latach spadku należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich
za granicą w 2019 roku odnotowano wzrost należności rezydentów z tego tytułu.
Na koniec 2019 roku wartość należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą
wyniosła 96,5 mld zł i była wyższa o 3,9 mld zł, tj. o 4,3%, niż na koniec 2018 roku. Głównym czynnikiem tego wzrostu było zwiększenie należności z tytułu dłużnych instrumentów finansowych.
Na koniec 2019 roku należności te wynosiły 14,0 mld zł i były wyższe o 4,7 mld zł, tj. o 50,5%,
w stosunku do poprzedniego okresu.
Wykres 26. Stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach
2000–2019
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W 2019 roku po raz trzeci odnotowano spadek należności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. Na koniec roku należności z tego tytułu wyniosły 82,5 mld zł i były niższe
o 0,7 mld zł, tj. o 0,9%, w porównaniu ze stanem na koniec 2018 roku. Spadek należności
wynikał zarówno ze zmian wyceny, jak i z ujemnej wartości transakcji.
W 2019 roku, tak jak w poprzednich latach, należności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych były głównym źródłem należności polskich inwestorów bezpośrednich.
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Stanowiły one 85,5% łącznej kwoty należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich
za granicą.
Wysoka pozycja podmiotów bezpośredniego inwestowania mających siedziby w Luksemburgu,
na Cyprze, Malcie czy w Niderlandach wynika z faktu, że były one wykorzystywane do optymalizacji struktur inwestycyjnych. Wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą
kontrolowanych przez rezydentów wyniosła 64,6 mld zł, z czego 45% trafiło do wymienionych
wyżej krajów. Z tych inwestycji 37%, czyli 10,1 mld zł, trafiło z powrotem do Polski. W 2019 roku
o 5,7 mld zł wzrosła wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą kontrolowanych
przez rezydentów. Jednocześnie zmniejszył się udział krajów pośredniczących w inwestycjach
oraz docelowych inwestycji w Polsce.

Kraj docelowej inwestycji

Kraj siedziby podmiotu bezpośredniego inwestowania

Wykres 27. Kraje podmiotów bezpośredniego inwestowania i kraje docelowej inwestycji według
stanów należności inwestorów kontrolowanych przez rezydentów na koniec 2019 roku

Wykres 28. Struktura geograficzna należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za
granicą w 2019 roku
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Ujemne wartości należności netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich wynikają
z faktu, że zobowiązania podmiotów mających siedzibę w Polsce względem ich spółek córek
zarejestrowanych za granicą przewyższają należności z tytułu kapitału zainwestowanego
w tych spółkach. Klasycznym tego przykładem są występujące od 2012 roku ujemne należności
z tytułu dłużnych instrumentów finansowych od podmiotów bezpośredniego inwestowania
zarejestrowanych w Szwecji. W celu pozyskania finansowania podmioty te wyemitowały
obligacje na rynkach europejskich z gwarancją polskiej spółki matki. Takie emisje wynikały z obowiązującego w Polsce podatku od dochodów kapitałowych, który powoduje, że
efektywny koszt finansowania obligacjami w Polsce w porównaniu z emisją w Szwecji był
wyższy o koszt podatku. Udziały w szwedzkiej spółce stanowią dodatnią inwestycję w Szwecji.
Emitując papiery dłużne, spółka ta przekazywała pozyskane środki w formie instrumentów
dłużnych spółce matce lub innym podmiotom w kraju. W wyniku tego powstawało zobowiązanie w ramach polskich inwestycji bezpośrednich za granicą, czyli ujemna należność
netto. W ostatnich latach, a zwłaszcza w 2019 roku, ze względu na terminy zapadalności
i brak nowych emisji nastąpiły duże spłaty takich zobowiązań. Zmniejszyła się przez to ujemna
pozycja Szwecji i wzrosła wartość należności z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą.
Brak nowych emisji wynikał z korzystniejszej oferty finansowania na rynku bankowym,
a także ze zmian w opodatkowaniu dochodów z obligacji.

Wykres 29. Struktura branżowa należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za
granicą w 2019 roku
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B – Górnictwo i wydobywanie; C – Przetwórstwo przemysłowe; F – Budownictwo; G – Handel hurtowy
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; H – Transport i gospodarka magazynowa;
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – Informacja i komunikacja;
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Największe należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wynikały przede
wszystkim z inwestycji w podmioty pośredniczące w inwestycjach w innych krajach, w sekcjach:
działalność finansowa (sekcja K) oraz działalność profesjonalna (sekcja M). Wartość inwestycji
w tych dwóch sekcjach to odpowiednio 20,7 mld zł oraz 20 mld zł, czyli prawie połowa wszystkich
inwestycji za granicą. Inwestycje związane z przetwórstwem przemysłowym (sekcja C) wyniosły
17,5 mld zł, a z działalnością handlową (sekcja G) – 12,6 mld zł. Warto też zwrócić uwagę na górnictwo i wydobywanie (sekcja B), które są finansowane w tradycyjny dla tej branży sposób, czyli
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za pośrednictwem instrumentów dłużnych, co wynika z ryzyka ekonomicznego związanego
z tego typu przedsięwzięciami.

2.3. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą
W 2019 roku dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą
wyniosły łącznie 7,8 mld zł i były niższe niż w 2018 roku (8,2 mld zł) oraz w rekordowym pod
tym względem 2017 roku (8,6 mld zł).
W 2019 roku w strukturze dochodów przeważały reinwestowane zyski (4,3 mld zł, 55,1%) oraz
dywidendy (2,9 mld zł, 37,5%). Wartość należnych odsetek od instrumentów dłużnych była
podobna jak w poprzednim roku (0,6 mld zł, 7,4%).

Wykres 30. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000–2019
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Wykres 31. Relacja dochodów ogółem z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą
do PKB w cenach bieżących w latach 2000–2019
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Rozdział 2

W ostatnim okresie relacja dochodów ogółem z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich
za granicą do PKB w cenach bieżących wzrosła, jednak w poszczególnych latach odnotowano
duże wahania. W 2019 roku relacja ta wyniosła 0,3% i była niższa niż w latach 2017–2018 (0,4%).
Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą są dziesięciokrotnie niższe niż
dochody z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Różnica ta wynika z mniejszego
zasobu kapitału, ale także z niższej dochodowości inwestowania za granicą.

Wykres 32. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2019 roku
w podziale geograficznym
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W 2019 roku zdecydowanie najwyższe dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich osiągnięto w Luksemburgu (1,5 mld zł), Republice Czeskiej (0,8 mld zł), na Węgrzech
(0,7 mld zł), w Rumunii (0,6 mld zł) oraz w Niemczech (0,6 mld zł). Podobnie jak w poprzednich
latach również w 2019 roku struktura dochodów z tytułu polskich inwestycji za granicą była
zróżnicowana i zależała od kraju, gdzie zostały wypracowane. W większości krajów prawie
cały dochód stanowiły reinwestowane zyski. Znaczne dywidendy otrzymano z Czech, Niemiec
i Węgier. Odsetki polscy inwestorzy otrzymywali głównie z Luksemburga i Kanady, natomiast
płacili je na rzecz swoich podmiotów bezpośredniego inwestowania w Szwecji i we Francji.
W 2019 roku w strukturze branżowej dochodów przeważały dochody od podmiotów związanych z przetwórstwem przemysłowym (1,6 mld zł; sekcja C), działalnością finansową i ubezpieczeniową (1,5 mld zł; sekcja K), handlem hurtowym i detalicznym (1,2 mld zł; sekcja G)
oraz górnictwem i wydobywaniem (1,2 mld zł; sekcja B).
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Wykres 33. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2019 roku według
rodzaju działalności gospodarczej
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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 edycja2. Obecną wersję standardu statystyki inwestycji
bezpośrednich wdraża coraz więcej krajów.
OECD Benchmark Definition of Foreign Investment 4th edition jest w pełni spójny z koncepcją i definicjami inwestycji bezpośrednich zawartymi w aktualnej, szóstej edycji standardu
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dotyczącego bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej3. Jest także zgodny z koncepcją systemu rachunków narodowych
SNA 2008 i jego europejskim odpowiednikiem ESA 20104.
Narodowy Bank Polski od 1996 roku publikuje dane o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich zgodnie ze standardami międzynarodowymi, stopniowo wdrażając ich kolejne wersje.
Publikacja OECD, koncentrując się na zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, definiuje
sposoby przedstawiania należności i zobowiązań oraz transakcji dotyczących tych inwestycji,
jak również związanych z nimi dochodów w postaci zagregowanej, a także w podziale na
kraje będące siedzibami partnerów transakcji oraz rodzaje działalności gospodarczej.
Obecna edycja Benchmark Definition rekomenduje też nowe sposoby prezentacji inwestycji
bezpośrednich, m.in.:
– prezentację zgodnie ze zrewidowaną zasadą kierunkowości (nowy sposób traktowania
podmiotów mających status „inny w grupie”),
– wyróżnienie inwestycji bezpośrednich według kraju siedziby podmiotu dominującego,
– prezentację w podziale na aktywa i pasywa.
Opierając się na prezentowanym standardzie, Narodowy Bank Polski publikuje dane zgodnie
z zapotrzebowaniem użytkowników. Wypełniając międzynarodowe zobowiązania, NBP
przekazuje organizacjom międzynarodowym dane o inwestycjach bezpośrednich zgodne
z zapotrzebowaniem tych instytucji.
Mając na uwadze, że standard statystyki inwestycji bezpośrednich dopuszcza różne metody
zbierania danych i wyceny aktywów, a jednocześnie zdając sobie sprawę z występujących
różnic między danymi w wyniku 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.

2
3
4
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„OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – Fourth Edition”, 2008, OECD.
„Balance of Payments and International Investment Position Manual – 6th Edition”, 2007, MFW.

European System of Accounts (Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych) wprowadzony
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 549/2013.
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Światowy standard statystyki inwestycji bezpośrednich jako preferowaną metodę wyceny
aktywów i pasywów finansowych wskazuje ich wartość rynkową, dopuszczając jednocześnie
inne metody wyceny, będące przybliżeniem wartości rynkowej. Zgodnie z zasadami przyjętymi na poziomie Unii Europejskiej Polska, podobnie jak inne kraje Unii, prezentuje akcje
notowane na giełdzie według ich wyceny rynkowej, natomiast pozostałe formy udziałów
kapitałowych zgodnie z wartością kapitałów własnych przypadających na udziałowca.
W raporcie przedstawiamy stany zobowiązań (i odpowiednio należności) z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (polskich inwestycji bezpośrednich za granicą), a nie
skumulowane wartości transakcji, ponieważ skumulowane transakcje nie uwzględniają
zmian wyceny, różnic kursowych oraz reklasyfikacji.
Zgodnie z decyzją podjętą na forum UE, inaczej niż w ogólnie obowiązującym standardzie,
aktywa i zobowiązania funduszy inwestycyjnych nie są ujmowane w inwestycjach bezpośrednich, nawet jeżeli przekroczą próg 10% głosów.
Ze względu to, że w relacjach między powiązanymi podmiotami w Polsce nie występują
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, nie są one prezentowane w polskiej statystyce inwestycji
bezpośrednich. Jednocześnie kwestia ta jest monitorowana i w razie potrzeby dane mogą
zostać uzupełnione o ten instrument.

Źródła danych o inwestycjach bezpośrednich
Podstawowym źródłem danych o inwestycjach bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycjach
bezpośrednich za granicą są sprawozdania podmiotów przesyłane do Narodowego Banku
Polskiego.
Dane te są dostarczane do NBP w ramach sprawozdawczości na potrzeby bilansu płatniczego
i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przez banki oraz przez pozostałych rezydentów5.
Dane są zbierane od rezydentów, których suma aktywów i pasywów zagranicznych przekracza
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 poszczególnych podmiotów. Jedynie w przypadku firm inwestycyjnych (w tym banków) prowadzących
rachunki papierów wartościowych dostarczane są także dane zbiorcze dotyczące klientów
tych instytucji.
Informacje są zbierane z częstotliwością miesięczną, kwartalną i roczną.

5

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 inwestycyjnej (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).
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Źródłem danych o inwestycjach bezpośrednich opartych na papierach wartościowych są
sprawozdania przesyłane przez polskich inwestorów (na temat aktywów) i emitentów lub
pośredników finansowych (na temat pasywów). Zawierają one dane w podziale na poszczególne papiery wartościowe. Dane te są zbierane metodą „papier po papierze”6.
Dane o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w spółkach mających zdematerializowane
akcje odnoszą się do poszczególnych serii akcji (numerów ISIN7). Są podawane 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. Informacje
uzyskiwane w ten sposób służą głównie do weryfikacji oraz aktualizacji rejestru podmiotów
sprawozdawczych.

Metoda kompilacji i prezentacji danych o zagranicznych inwestycjach
bezpośrednich
Dane na potrzeby statystyki zagranicznych inwestycji bezpośrednich są dostarczane przez podmioty sprawozdawcze w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu sprawozdawczego,
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 oraz informacje uzyskiwane
od samych emitentów8.
W niniejszym raporcie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w statystyce inwestycji bezpośrednich, dane są prezentowane zgodnie z zasadą kierunkowości9, z wyłączeniem krajowych
podmiotów specjalnego przeznaczenia. Na potrzeby bilansu płatniczego i międzynarodowej
pozycji inwestycyjnej informacje o inwestycjach bezpośrednich przedstawiono według zasady
bilansowej (aktywa/pasywa) z uwzględnieniem krajowych podmiotów specjalnego przeznaczenia. Skutkiem tej rozbieżności w sposobie prezentacji jest brak możliwości prostego
porównywania danych o inwestycjach bezpośrednich z tych dwóch źródeł.

6

7

8

9
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Sprawozdawca podaje wartość transakcji/stanów należności lub zobowiązań i identyfikator każdego papieru
wartościowego, na podstawie którego są identyfikowane pozostałe informacje.
International Securities Identification Number jest międzynarodowym kodem identyfikacyjnym, nadawanym papierom wartościowym emitowanym na rynkach finansowych. Jest to alfanumeryczny kod liczący
12 znaków, o strukturze zdefiniowanej zgodnie ze standardem ISO 6166.
Central Securities Database – istniejąca od 2010 roku centralna baza papierów wartościowych emitowanych
przez podmioty z Unii Europejskiej i posiadanych przez nie; https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
centralisedsecuritiesdatabase201002en.pdf.
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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Prezentacja według kraju siedziby podmiotu dominującego
Statystyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według kraju siedziby podmiotu
dominującego w grupie kapitałowej, do której należy inwestor bezpośredni (UIC − ang. ultimate
investing country), daje nieco inny obraz struktury geograficznej zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Przypisanie inwestycji do ostatecznego inwestora
pozwala na inne ujęcie 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 dysponowania 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 przykładowo w Niderlandach czy 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
inwestycji czy regulacje podatkowe. Zastosowanie takiego podejścia ułatwia identyfikację
rzeczywistych uwarunkowań przepływu kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich.
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. Skutkiem 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.

Wyliczanie reinwestowanych zysków
W 2019 roku reinwestowane zyski stanowiły blisko połowę (49,5%) dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Podobna sytuacja utrzymuje się od mniej
więcej dziesięciu lat: reinwestowane zyski stanowią znaczną część dochodów inwestorów
bezpośrednich.
Reinwestowane zyski są częścią dochodu z instrumentów udziałowych, która nie jest transferowana do inwestora bezpośredniego w postaci dywidendy, lecz pozostaje w przedsiębiorstwie
w formie dodatkowej inwestycji tego inwestora.
Podstawą wyliczenia dochodu z instrumentów udziałowych jest zysk/strata z działalności
bieżącej, o której informacje NBP zbiera za pomocą formularzy sprawozdawczych. Kategoria
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ta nie ma jednoznacznych odpowiedników w standardowym rachunku zysków i strat. Jest
to wartość wyliczana na potrzeby tych statystyk, na podstawie informacji, które znajdują się
w księgach podmiotów sprawozdawczych, w następujący sposób:
Zysk/strata z działalności bieżącej
=
Wynik operacyjny
+
Przychody finansowe (dywidendy, odsetki)
–
Koszty finansowe (odsetki)
+
Niewypłacony zysk podmiotów bezpośredniego inwestowania
(krajowych i zagranicznych)
–
Straty podmiotów bezpośredniego inwestowania (krajowych i zagranicznych)

Wynik operacyjny będący elementem tej formuły powinien być wyliczany w sposób przyjęty
w rachunkach narodowych, tj. z wyłączeniem wyniku aktualizacji wyceny, jednorazowych
odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, zysków i strat nadzwyczajnych oraz wyniku jednorazowej sprzedaży znacznych aktywów podmiotu.
Wynik ten powinien być skorygowany o przychody i koszty finansowe z tytułu posiadanych
aktywów i pasywów finansowych oraz o niewypłacony zysk lub straty podmiotów bezpośredniego inwestowania, krajowych i zagranicznych.
Zysk/strata z działalności bieżącej jest wyliczany tylko w relacji podmiot sprawozdawczy –
inwestor bezpośredni/podmiot bezpośredniego inwestowania.
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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 zaangażowanego w te inwestycje kapitału, czyli dochody z akcji i innych form udziałów kapitałowych oraz dochody z instrumentów dłużnych. Dochód jest naliczany zgodnie z zasadą
memoriałową, czyli niezależnie od terminu płatności. Dochody z instrumentów dłużnych
wyemitowanych i posiadanych przez podmioty pośrednictwa finansowego nie są uwzględniane w dochodach z inwestycji bezpośrednich; analogicznie instrumenty te nie są zaliczane
do omawianych inwestycji.
Fuzje i przejęcia (ang. mergers and acquisitions) są to transakcje, w wyniku których dochodzi
do połączenia działających wcześniej niezależnych firm i utworzenia nowej firmy lub przejęcia
udziałów innej firmy oraz utrzymywania nad nią kontroli, przy jednoczesnym zachowaniu
odrębności organizacyjnej. W statystyce inwestycji bezpośrednich fuzje i 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 pośredniczącego. Do grupy podmiotów powiązanych kapitałowo mogą należeć zarówno nierezydenci,
jak i rezydenci. Grupa podmiotów powiązanych kapitałowo nie musi być tożsama z grupą
kapitałową zdefiniowaną w standardach rachunkowości.
Inne podmioty w grupie (ang. fellow enterprises) są to co najmniej dwa podmioty, które
znajdują się w tej samej grupie podmiotów powiązanych kapitałowo, a nie są względem siebie
podmiotami bezpośredniego inwestowania ani inwestorami bezpośrednimi (wzajemny udział
głosów w organach stanowiących tych podmiotów, zarówno bezpośredni, jak i pośredni,
o ile występuje, jest niższy niż 10%).
Instrumenty dłużne (ang. debt instruments) są to wszystkie 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 pomiędzy podmiotami powiązanymi relacją inwestycji
bezpośrednich.
Inwestor bezpośredni (ang. direct investor) jest to podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio, 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 inwestorów bezpośrednich będących rezydentami w podmioty bezpośredniego inwestowania
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– nierezydentów. Dotyczy to sytuacji, kiedy rezydenci (inwestorzy bezpośredni) wywierają
wpływ lub kontrolują nierezydentów – podmioty bezpośredniego inwestowania.
Podmiot bezpośredniego inwestowania (ang. direct investment entity) jest to podmiot,
w którego organie stanowiącym inwestor bezpośredni – bezpośrednio lub pośrednio, sam
lub razem z innymi kontrolowanymi przez siebie podmiotami – ma co najmniej 10% głosów.
Podmiotem bezpośredniego inwestowania jest także podmiot kontrolowany przez inny
podmiot bezpośredniego inwestowania.
Podmiot dominujący w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo (ang. ultimate controlling
parent) jest to podmiot 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 one pracowników ani nie prowadzą działalności operacyjnej na
terenie kraju, w którym się znajdują. Najczęściej zajmują się działalnością holdingową oraz pozyskiwaniem kapitału w imieniu i na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej. W przypadku
tej pierwszej funkcji podmiot specjalnego przeznaczenia jest 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 wartościowych, 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
reinwestowanych 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 finansowe pomiędzy 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
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przeznaczenia, a następnie środki te są przekazywane przez te podmioty do zagranicznych
oddziałów lub spółek zależnych poza granicami danego kraju. Występowanie transakcji
podmiotów specjalnego przeznaczenia powoduje dokonywanie symetrycznych wpisów –
w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w kraju i w inwestycjach bezpośrednich
za granicą. Napływ kapitału z tytułu transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia nie
ma istotnego wpływu na krajową produkcję i zatrudnienie.
Wywieranie wpływu (ang. influence) należy rozumieć jako dysponowanie bezpośrednio
i/lub pośrednio co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym innego podmiotu.
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ang. inward direct investment) są to inwestycje inwestorów 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 powiększony o należne odsetki, pomniejszony o naliczone odsetki,
powiększony o niewypłacony zysk podmiotów bezpośredniego inwestowania oraz pomniejszony
o straty tych podmiotów.
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