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Wstęp

Roczny raport o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycjach 
bezpośrednich za granicą został przygotowany na podstawie danych statystycznych opra-
cowanych przez Narodowy Bank Polski, pochodzących ze sprawozdań przesyłanych przez 
podmioty gospodarcze do NBP. Sprawozdania te zawierają dane potrzebne do analizowania 
wieloaspektowych powiązań gospodarczych Polski z zagranicą, w szczególności na potrzeby 
bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. W opracowaniu wykorzystano 
dane dostępne na 1 września 2021 roku. 

Raport prezentuje informacje o inwestycjach bezpośrednich w różnych przekrojach. 
Podstawowym kryterium podziału inwestycji bezpośrednich jest umiejscowienie centrum 
sprawowania kontroli nad nimi – w kraju lub za granicą. W związku z tym inwestycje bez-
pośrednie 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.

Ze względu na duże zainteresowanie problematyką inwestycji bezpośrednich ze strony anality-
ków procesów gospodarczych niektóre informacje zaprezentowano w bardziej szczegółowych 
podziałach, wykraczających poza standardowy zakres.

W raporcie oprócz ogólnej analizy transakcji i stanów z tytułu inwestycji bezpośrednich 
w Polsce wiele uwagi poświęcono inwestycjom w branżach, które w czasie pandemii nabrały 
szczególnego znaczenia, tj. w ochronie zdrowia i branżach cyfrowych. Przeanalizowano także 
stan inwestycji w branży tradycyjnie kojarzonej z zagranicznymi inwestycjami w Polsce, czyli 
działalności związanej z produkcją samochodów. Omówiono również inwestycje w zyskującą 
obecnie na znaczeniu branżę odnawialnych źródeł energii. W ostatnich latach obserwujemy 
wzrost zainteresowania zagranicznych inwestorów tymi obszarami działalności gospodarczej.

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

W 2020 roku istotny wpływ na poziom przepływów z tytułu inwestycji bezpośrednich 
na świecie miała pandemia COVID-19. Według raportów organizacji międzynarodowych 
(m.in. UNCTAD i OECD) spowodowała ona spadek transakcji związanych z inwestycjami 
bezpośrednimi o około 35%. Warto jednak podkreślić, że spadek ten nie był równomierny 
we wszystkich analizowanych krajach. Wśród państw, które nie zarejestrowały spadku, 
była Polska. Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w naszym kraju wzrosła o 4% 
w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost ten w dużej mierze wynikał z decyzji zagranicz-
nych inwestorów bezpośrednich o reinwestowaniu w Polsce zysków wypracowanych przez 
firmy, w których są inwestorami. 

Z kolei polskie inwestycje bezpośrednie za granicą nie oparły się globalnym tendencjom. 
W porównaniu z 2019 rokiem saldo tych inwestycji spadło o 29%. Duży wpływ na wartość 
transakcji miało zmniejszenie dochodów spółek zagranicznych (i w konsekwencji mniejsze 
reinwestycje) oraz restrukturyzacja zadłużenia polskich podmiotów z wykorzystaniem zagra-
nicznych spółek córek.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce

Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2020 roku wyniósł 
54,0 mld zł. W ciągu tego pandemicznego roku wartość ta nieznacznie wzrosła, co warto 
odnotować, ponieważ większość państw na świecie doświadczyła spadków. Dodatni wpływ 
na saldo transakcji miały reinwestycje zysków (44,2 mld zł) oraz transakcje nabycia udzia-
łów kapitałowych i zasilenia kapitałem (16,8 mld zł). Saldo pomniejszyły ujemne transakcje 
z tytułu instrumentów dłużnych (-7,0 mld zł). Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w stosunku do PKB osiągnął w 2020 roku poziom 2,3%. 

Firmy z kapitałem zagranicznym uzyskały w 2020 roku relatywnie dobre wyniki finansowe. 
W związku z tym znaczenie reinwestowanych zysków było większe niż transfer nowego 
kapitału z zagranicy. Najwyższe przepływy pochodziły z państw o najwyższym zaangażo-
waniu kapitałowym w Polsce. Do tych państw można zaliczyć Niderlandy (transakcje netto 
13,8 mld zł), Luksemburg (9,0 mld zł) oraz Niemcy (8,4 mld zł). Największe ujemne transakcje 
netto (wycofanie kapitału) w 2020 roku dotyczyły natomiast Francji (-5,4 mld zł) i były skut-
kiem reorganizacji grupy kapitałowej związanej z działalnością hotelarską.

Na koniec 2020 roku zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
wyniosły 938,6 mld zł i były wyższe o 24,9 mld zł, tj. o 2,7%, niż na koniec poprzedniego roku. 
Podobnie jak we wcześniejszych latach głównym czynnikiem tego wzrostu było zwiększenie 
zobowiązań z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę kraj, z którego pochodzi podmiot dominujący w grupie kapitało-
wej, to w 2020 roku największym inwestorem bezpośrednim w Polsce pozostały Niemcy. Stan 
ich należności z tytułu inwestycji zagranicznych w Polsce wyniósł na koniec analizowanego 
roku 185,9 mld zł. Kolejne miejsce zajęła Francja (88,4 mld zł), a następne Stany Zjednoczone 
(87,8 mld zł). Na czwartej pozycji pozostały Niderlandy (86,7 mld zł), a pierwszą piątkę inwe-
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storów zamknęła Wielka Brytania (47,4 mld zł). Wartość polskich inwestycji w Polsce (doko-
nywanych za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia ulokowanych w innych 
krajach) wyniosła 39,9 mld zł. Dało to polskim podmiotom szóste miejsce w gronie analizo-
wanych inwestorów.

Działania podjęte przez firmy oraz administrację rządową w związku z pandemią COVID-19, 
ograniczające działalność produkcyjną i usługową, przyczyniły się do tego, że dochody niere-
zydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce były niższe niż w 2019 roku. W 2019 roku 
osiągnęły rekordowy poziom 89,5 mld zł, natomiast w 2020 roku wyniosły 84,3 mld zł. 
Na dochody z 2020 roku złożyły się przede wszystkim reinwestowane zyski (44,2 mld zł) oraz 
niższe niż przed rokiem dywidendy (32,5 mld zł). Dochody udziałowe zmniejszyły się o 5% 
w stosunku do 2019 roku. Dochodowość inwestycji liczona względem stanu zobowiązań 
spadła o 0,9 punktu procentowego, do 9,2%. Spadek dochodów spowodował obniżenie się 
relacji dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w stosunku do 
PKB – z 3,9% w 2019 roku do 3,6% w 2020 roku.

Najwyższe dochody z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce przypadały na inwestorów 
z Niderlandów (22,3 mld zł), Niemiec (16,3 mld zł) i Luksemburga (11,9 mld zł). Gdyby dochody 
przypisano do kraju siedziby podmiotu dominującego, najwyższe dochody odnotowaliby 
inwestorzy z Niemiec (18,8 mld zł), a następnie ze Stanów Zjednoczonych (10,8 mld zł) 
i Niderlandów (7,1 mld zł). 

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą

Saldo transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2020 roku wyniosło 
5,1 mld zł i było o 2,1 mld zł niższe niż przed rokiem. Największy udział w strukturze trans-
akcji miały przepływy związane z instrumentami dłużnymi. Podobnie jak przed rokiem 
powiększyły je zrealizowane przez spółki matki (przede wszystkim spółki pod kontrolą Skarbu 
Państwa) spłaty zadłużenia wobec ich zagranicznych spółek córek. W poprzednich latach 
emitowały one obligacje na rynkach europejskich. W 2020 roku spółki córki za środki otrzy-
mane od spółek matek wykupywały te obligacje. Reinwestowane zyski były niższe niż przed 
rokiem, ale w dalszym ciągu kształtowały się powyżej wartości notowanych w pierwszej 
dekadzie XXI wieku. 

Wspomniane spłaty zadłużenia przyczyniły się do nieznacznego wzrostu stanu należności 
netto na koniec 2020 roku, do 105,7 mld zł. Jest on jednak w dalszym ciągu niższy niż stan 
na koniec rekordowego 2016 roku (116,5 mld zł), tj. sprzed rozpoczęcia likwidacji struktur 
wykorzystywanych do optymalizacji podatkowej. Mimo spłat kapitału przez spółki matki 
wartość należności z tytułu dłużnych instrumentów finansowych prawie się nie zmieniła. 
Brak zmian miał związek z osłabieniem złotego względem euro, w którym w dużej mierze 
były denominowane zobowiązania. 

Najwyższe dodatnie salda transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą odnoto-
wano w stosunku do Szwecji (1,6 mld zł), co było skutkiem spłaty zadłużenia. Niższe salda 
wystąpiły w przypadku Cypru (1,2 mld zł) i Republiki Czeskiej (0,7 mld zł).

W 2020 roku wśród krajów o najwyższych dodatnich należnościach wysokie miejsca zajęły: 
Luksemburg, Cypr, Malta oraz Niderlandy. W omawianym okresie krajowi inwestorzy w dal-
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szym ciągu wykorzystywali te kraje do optymalizacji struktur inwestycyjnych. Polskie inwe-
stycje bezpośrednie za granicą kontrolowane przez rezydentów na koniec 2020 roku wyniosły 
64,6 mld zł i stanowiły 61% wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Z tej kwoty 
16,4 mld zł to inwestycje ulokowane w Polsce. 

Rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym zagraniczne inwestycje regularnie przynosiły rezy-
dentom dochody. Na ich wielkość wpłynął jednak kryzys gospodarczy związany z pandemią. 
Dochody te wyniosły 5,6 mld zł i były o 36% niższe niż w poprzednim roku.



Rozdział 1

Zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie w Polsce
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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie  
w Polsce

W 2020 roku na skutek pandemii COVID-19 w skali całego świata doszło do spadku wartości 
transakcji dotyczących inwestycji bezpośrednich. W Polsce w tym samym czasie odnoto-
wano nieznaczny wzrost ich wartości.  W dużej mierze przyczyniły się do tego, podobnie jak 
w poprzednich latach, reinwestycje zysków.

O ile napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski się nie zmniejszył, o tyle 
spadły dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Po raz pierwszy od poprzedniego 
globalnego kryzysu światowej gospodarki (w latach 2007–2009) nastąpił zauważalny spadek 
tych dochodów. Tym razem był on jednak dużo mniejszy niż w 2008 roku.

1.1. Transakcje zagranicznych inwestorów bezpośrednich

Pomimo światowej recesji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19 napływ zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2020 roku był wyższy niż w poprzednim roku 
i wyniósł 54,0 mld zł. Podobnie jak we wcześniejszych latach dominującą pozycję w struktu-
rze transakcji zajmowały reinwestycje zysków. Większy niż w 2019 roku był napływ kapitału 
związany z transakcjami nabycia akcji i innych form udziałów kapitałowych. Wyniósł on 
16,9 mld zł wobec 9,1 mld zł w 2019 roku. Instrumenty dłużne tak jak przed rokiem miały 
ujemny wpływ na saldo transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. 
Ich wartość wyniosła -7,0 mld zł, wobec -3,0 mld zł rok wcześniej. Oznaczało to, że przedsiębior-
stwa z udziałem kapitału zagranicznego spłacały zaciągnięte wcześniej zobowiązania wobec 
swoich zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Do głębszego ujemnego salda przyczyniło 
się także mniejsze niż przed rokiem zapotrzebowanie na finansowanie obrotów handlowych, 
ograniczonych przez pandemię.

Wykres 1. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000−2020
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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce

Zestawiając wartość transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
z wartością produktu krajowego brutto, zauważymy niewielki wzrost tego wskaźnika w 2020 
roku – do 2,3%. Było to konsekwencją relatywnie wyższego tempa napływu inwestycji zagra-
nicznych w porównaniu z dynamiką  PKB.  Wzrost produktu krajowego brutto w 2020 roku był 
istotnie ograniczony przez okresowe zamknięcia gospodarki związane z pandemią COVID-19. 
Obejmowały one jednak przede wszystkim te branże, w których udział zagranicznych inwe-
storów był stosunkowo niewielki. 

Wykres 2. Relacja transakcji ogółem z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
do produktu krajowego brutto w cenach bieżących w latach 2000–2020
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W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich pięciu latach, w strukturze napływu inwestycji 
bezpośrednich dominowały reinwestowane zyski. W związku z tym regularnie najwięcej 
kapitału dostarczyli inwestorzy z krajów, których ogólne zaangażowanie kapitałowe (stan 
zobowiązań) było największe. W analizowanym 2020 roku największy napływ inwestycji 
bezpośrednich nastąpił, podobnie jak w poprzednim roku, z Niderlandów (13,8 mld zł), 
Luksemburga (9,0 mld zł) i Niemiec (8,4 mld zł). Największy odpływ odnotowano w przy-
padku Francji (-5,4 mld zł), co było następstwem reorganizacji grupy kapitałowej związanej 
z działalnością hotelarską. 

Wykres 3. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 roku 
w podziale geograficznym
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Podobnie jak w latach poprzednich w 2020 roku największy napływ środków z tytułu zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce odnotował sektor usługowy (sekcje od G do U). 
Napływ ten wyniósł 40,0 mld zł – niemal dwukrotnie więcej niż w 2019 roku. Blisko 70% 
środków trafiło do trzech sekcji tego sektora. Były to: działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna (9,4 mld zł, sekcja M), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
(9,2 mld zł, sekcja L) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (8,3 mld zł, sekcja K).

Do przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) w 2020 roku napłynęło 12,9 mld zł, podczas gdy 
rok wcześniej było to 24,9 mld zł, niemal dwukrotnie więcej. Niższy napływ kapitału był 
skutkiem mniejszych niż przed rokiem reinwestowanych zysków, a także odpływu kapitału 
w formie dłużnych instrumentów finansowych, co wynikało ze spłat zadłużenia związanych 
między innymi z ograniczeniem wewnątrzgrupowej wymiany handlowej na skutek pandemii 
COVID-19.

Wykres 4. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 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.

 

Ramka 1. Pandemia COVID-19 a zagraniczne inwestycje bezpośrednie w ochronę 
zdrowia i sektor cyfrowy w Polsce w latach 2015–2020

Pandemia COVID-19 oraz związane z nią działania zapobiegawcze wpłynęły na sytu-
ację gospodarczą i finansową Polski. Niektóre branże (m.in. hotelarska, turystyczna, 
gastronomiczna, kultura) odczuły negatywny ekonomiczny wpływ ograniczeń, do 
pewnego stopnia łagodzony przez instrumenty pomocowe w ramach tzw. rządowych 
tarcz antykryzysowych.

Podmioty w innych sektorach gospodarki, takich jak ochrona zdrowia czy sektor 
cyfrowy, w ogóle nie ucierpiały z powodu pandemii, ucierpiały nieznacznie, a nawet na 
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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce

niej skorzystały. Wzrósł stan zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich we wspo-
mnianych obszarach, a inwestorzy bezpośredni z reguły uzyskiwali większe dochody 
niż we wcześniejszych latach.

W ochronie zdrowia w latach 2015–2020 średnio 45% stanów zobowiązań z tytułu 
inwestycji bezpośrednich dotyczyło produkcji przemysłowej (głównie leków oraz 
substancji farmaceutycznych, dział 21 sekcji C) oraz hurtowego handlu wyrobami 
farmaceutycznymi (39%). W omawianym okresie średnio 16% stanów zobowiązań 
w przypadku tego obszaru stanowiły usługi medyczne, czyli opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna (sekcja Q). 

W latach 2015–2020 branżę cyfrową zdominowała sekcja J, tj. informacja i komunikacja. 
Koncentrowało się w niej średnio 83% wszystkich zobowiązań. Na działalność zwią-
zaną z produkcją przypadało 9% (głównie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroniki 
użytkowej), a na  handel 4% zobowiązań (w większości z powodu hurtowej sprzedaży 
komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania).

Pandemia COVID-19 wpłynęła na wzrost zaangażowania zagranicznych inwestorów 
bezpośrednich w dwóch analizowanych sektorach. Na koniec 2020 roku wartość stanów 
zobowiązań w przypadku ochrony zdrowia była o 8% wyższa niż na koniec 2019 roku 
(w latach 2015–2019 średnie tempo wzrostu zobowiązań wynosiło 4%). Przyczyną tego 
było głównie zwiększenie wartości zobowiązań z tytułu akcji i innych form udzia-
łów kapitałowych o 19% w stosunku do 2019 roku. Dotyczyło ono przede wszystkim 
produkcji wyrobów farmaceutycznych (dział 21 sekcji C), której rola istotnie wzrosła 
w czasie pandemii. 

Wykres R1.1. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w ochronę zdrowia oraz sektor cyfrowy w latach 2015–2020
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W sektorze cyfrowym wartość inwestycji wzrosła o 20% w stosunku do 2019 roku. 
W latach 2015–2019 zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w tym sektorze 
zwiększały się średnio o 3% rocznie i wynikały ze wzrostu wycen poszczególnych 
spółek. Największe wzrosty dotyczyły podmiotów bezpośredniego inwestowania zaan-
gażowanych w prowadzenie portali internetowych. 

W 2020 roku polskie podmioty bezpośredniego inwestowania zaklasyfikowane do 
ochrony zdrowia oraz sektora cyfrowego z reguły spłacały swoje zobowiązania zacią-
gnięte w poprzednich latach oraz dokonywały konwersji długu na udziały. W sekto-
rze cyfrowym największych spłat zobowiązań dokonały podmioty bezpośredniego 
inwestowania z branży telekomunikacyjnej (działalność w zakresie telekomunikacji 
bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej) oraz handlu hurtowego 
(sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania). Z kolei 
w ochronie zdrowia szczególnie wysokie spłaty zobowiązań dotyczyły  produkcji leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.

Biorąc pod uwagę podmioty dominujące w grupach kapitałowych, można zaobser-
wować, że największe inwestycje w ochronę zdrowia przypadały na firmy z Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Niderlandów oraz Szwajcarii. W przypadku sektora cyfrowego byli  
to inwestorzy z Luksemburga, Francji i Niderlandów. Inwestorzy dominujący z siedzibą 
w naszym kraju odpowiadali za 15% zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w ochronie zdrowia.

W 2020 roku zagraniczni inwestorzy bezpośredni inwestujący w sektor cyfrowy oraz 
podmioty związane z ochroną zdrowia uzyskali wyższe dochody niż w roku poprzed-
nim. Udział dochodów sektora cyfrowego w dochodach z tytułu zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich w Polsce zwiększył się z 5,9% w 2019 roku do 9,5% w 2020 roku. 
W przypadku ochrony zdrowia wzrost ten wyniósł 1,2 punktu procentowego (z 2,9% 
w 2019 roku do 4,1% w 2020 roku).

W 2020 roku zagraniczni inwestorzy bezpośredni działający w sektorze ochrony zdro-
wia uzyskali dochód z inwestycji o 35% wyższy niż w 2019 roku, natomiast w przy-
padku sektora cyfrowego był on aż o 53% wyższy. W pierwszej wspomnianej branży 
największy wzrost zysku z działalności bieżącej, o 0,3 mld zł, odnotowano w opiece 
zdrowotnej i pomocy społecznej (sekcja Q). W sektorze cyfrowym wzrost dochodów 
z tytułu udziałów odnotowano w sekcji J (informacja i komunikacja), zwłaszcza w tele-
komunikacji. Stosunkowo duże dochody z tytułu dłużnych instrumentów finanso-
wych były wykazywane przez podmioty prowadzące portale internetowe (działy 58, 
62 i 63 sekcji J).

Rok 2020 nie obfitował w transakcje związane z fuzjami i przejęciami z udziałem inwestorów 
zagranicznych. Stanowiły one nieco ponad 2% wartości wszystkich transakcji. Po raz pierw-
szy od 2014 roku miały dodatni wpływ na saldo transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Polsce.
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W 2020 roku w wielu krajach na świecie zwiększyły się restrykcje i ograniczenia dotyczące 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Polska nie była pod tym względem wyjątkiem. 
W lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kontroli niektórych inwestycji1, która 
rozszerzyła zakres obowiązujących zasad kontroli i wydawania zgód na zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie w Polsce. Przepisy te – podobnie jak regulacje wprowadzane w pozostałych 
krajach UE – były uzasadniane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia publicz-
nego. Do czasu publikacji tego raportu podjęto niewiele działań związanych z udzielaniem 
zgody na konkretne inwestycje. Nie odnotowano żadnej decyzji odmownej.

1.2.  Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce

W okresie od 2000 do 2020 roku notowano systematyczny wzrost zobowiązań z tytułu zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, z wyjątkiem niewielkiego zmniejszenia w 2015 
roku. W relacji do PKB stany te od lat utrzymują się na poziomie około 40%.

Na koniec 2020 roku wartość zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce wyniosła 938,6 mld zł i była wyższa o 24,9 mld zł, tj. o 2,7%, niż na koniec 2019 
roku. Tak jak w poprzednim roku głównym czynnikiem tych zmian był wzrost zobowiązań 
z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. Wartość tych zobowiązań na koniec 2020 
roku wyniosła 722,3 mld zł (wzrost o 18,2 mld zł, tj. o 2,6%, w porównaniu z 2019 rokiem). 
Zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych wyniosły 216,3 mld zł i były 
wyższe o 6,6 mld zł, tj. o 3,2%, w stosunku do stanu zobowiązań na koniec poprzedniego roku.

W 2020 roku wzrost zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich był 
widoczny w przypadku danych wyrażonych w złotych i dolarach amerykańskich, natomiast 
dane w euro wskazywały na dość istotny spadek wartości tych zobowiązań. Przyczyną tego 

1 Mowa o nowelizacji Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji. Weszła ona w życie 
24 lipca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 117). Wprowadzone ograniczenia dotyczą inwestycji podmiotów 
dominujących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i spoza OECD. Dla inwestorów z tych krajów 
zgodę na ewentualne przejęcie innej firmy w Polsce wydaje UOKiK.

Wykres 5. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce z wyszczególnieniem fuzji i przejęć 
w latach 2011–2020 
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spadku było osłabienie się złotego w stosunku do euro o 7,3% w ciągu 2020 roku (w relacji do 
dolara amerykańskiego złoty wzmocnił się o 1,4%). 

Wykres 6. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 
2000–2020
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Struktura zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według 
stanu na koniec 2020 roku, podobnie jak na koniec poprzednich lat, pozostawała niezmienna. 
W analizowanym roku dominowały w niej zobowiązania polskich podmiotów bezpośredniego 
inwestowania z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. Na koniec 2020 roku udział 
zobowiązań w tej formie wyniósł 77% i był taki sam jak na koniec 2019 roku.

Wykres 7. Struktura zmian stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w 2020 roku w spółkach giełdowych i pozostałych podmiotach
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W 2020 roku zobowiązania z tytułu inwestycji bezpośrednich w spółkach giełdowych spadły 
o 3,1%, podobnie jak wartość szerokich indeksów giełdowych. W przypadku pozostałych pod-
miotów o wzroście ich zobowiązań tak jak w poprzednim roku zadecydowały reinwestowane 
zyski, które były wyższe niż zmiany wycen, oraz reklasyfikacje, rozproszone pomiędzy wiele 
podmiotów i przyjmujące ujemne wartości.

Wykres 8. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według 
kraju siedziby inwestora bezpośredniego i kraju siedziby podmiotu dominującego (UIC) na koniec 
2020 roku
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W 2020 roku struktura zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich według 
kryterium podmiotu dominującego nie zmieniła się istotnie w porównaniu z poprzednim 
rokiem2. Największe zobowiązania mieli inwestorzy bezpośredni z Niemiec (185,9 mld zł), 
następnie z Francji (88,4 mld zł), Stanów Zjednoczonych (87,8 mld zł), Niderlandów (86,7 mld zł), 
Wielkiej Brytanii (47,4 mld zł) i Polski (39,9 mld zł). W tym ostatnim przypadku oznacza to, 
że podmioty dominujące mające siedziby w Polsce inwestowały w Polsce za pośrednictwem 
podmiotów specjalnego przeznaczenia mających siedziby w innych krajach. 

Niderlandy, Luksemburg, Cypr i Malta to kraje, które w 2020 roku, podobnie jak w poprzed-
nich latach, były chętnie wykorzystywane jako miejsce lokowania spółek pośredniczących 
w inwestycjach bezpośrednich w ramach grup kapitałowych. Z tego powodu poziom inwestycji 
rozpatrywanych według kryterium podmiotu dominującego był dużo niższy niż w przypadku 
analizy według siedziby bezpośredniego inwestora. Udział krajów niezidentyfikowanych 
w zobowiązaniach z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2020 
roku wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 11,7%.

2 Uwagi metodyczne dotyczące sposobu klasyfikacji inwestycji bezpośrednich według kraju siedziby podmiotu 
dominującego znajdują się w Nocie metodycznej.
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Analiza krzyżowa zobowiązań inwestorów bezpośrednich według kraju siedziby podmiotu 
dominującego oraz rodzajów działalności podmiotów bezpośredniego inwestowania, w któ-
rych dokonali inwestycji, wskazuje na brak koncentracji inwestorów z jednego kraju na jed-
nym rodzaju działalności gospodarczej w Polsce. W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich 
latach, w przetwórstwie przemysłowym, handlu i pośrednictwie finansowym dominowali 
inwestorzy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Francji. Inwestorzy niesklasyfikowani w ujęciu 
geograficznym inwestowali przede wszystkim w obsługę nieruchomości i usługi biznesowe 
(działalność profesjonalną). Brak koncentracji inwestorów z jednego kraju na pojedynczych 
rodzajach działalności gospodarczej daje polskiej gospodarce większą odporność na zawiro-
wania gospodarcze w poszczególnych krajach lub branżach, co udowodnił stabilny napływ 
inwestycji bezpośrednich mimo globalnego kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Wykres 9. Kraj siedziby podmiotu dominującego i rodzaj działalności gospodarczej podmiotu 
bezpośredniego inwestowania według stanów należności inwestorów kontrolowanych przez 
nierezydentów na koniec 2020 roku 
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Wykres 11. Struktura stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich  
w wybranych branżach na koniec 2020 roku
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Struktura geograficzna stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce wobec zagranicznych inwestorów bezpośrednich, którzy nie korzystali z pośredni-
ków, inwestując w Polsce, według stanu na koniec 2020 roku nie zmieniła się w porównaniu 
z końcem poprzednich lat. Największe kwoty zobowiązań odnotowano wobec inwestorów 
bezpośrednich z Niderlandów, Niemiec i Luksemburga.

Analizując strukturę stanu zobowiązań według rodzaju działalności polskich podmiotów 
bezpośredniego inwestowania, można zauważyć, że na drugie miejsce awansowała dzia-
łalność związana z handlem (sekcja G), która wyprzedziła działalność finansową (sek-
cja K). Spadek wartości inwestycji w działalność finansową wynikał ze zmniejszenia wycen  

Wykres 10. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 
2020 roku według kraju pochodzenia inwestora zagranicznego
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banków notowanych na GPW. Największe zobowiązania przypadały na podmioty związane 
z przetwórstwem przemysłowym (sekcja C), działalnością handlową (sekcja G), finansową 
(sekcja K) oraz obsługą nieruchomości (sekcja L). Ta ostatnia branża wyróżniała się także pod 
względem struktury finansowania, w której dużo większy był udział finansowania dłużnymi 
instrumentami finansowymi.

Ramka 2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w działalność związaną z produkcją 
pojazdów w Polsce w latach 2011–2020

Działalność związana z produkcją pojazdów jest jednym z ważniejszych obszarów 
zainteresowania zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Do niedawna obszar ten 
można było ograniczyć do działu 29 PKD, czyli produkcji pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli. Dzieli się on na trzy podkategorie: pro-
dukcję pojazdów (29.1), produkcję nadwozi, przyczep i naczep (29.2) oraz produkcję 
części (29.3). Wraz z rozwojem aut elektrycznych ważnym elementem działalności 
związanej z produkcją pojazdów stała się produkcja baterii i akumulatorów (27.2). 
Wartość inwestycji w podmioty związane z tymi rodzajami działalności na koniec 2020 
roku wyniosła 61 mld zł (6,5% ogółu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich). Zatrudniały one 167 tys. pracowników (9,1% zatrudnionych w firmach 
mających zagranicznych inwestorów bezpośrednich). Duży udział w zatrudnieniu, 
a także liczne efekty zewnętrzne związane z przyciąganiem kooperantów i lokalnych 
poddostawców powodują, że ta branża jest bardzo ważnym elementem zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce.

Skutki zewnętrzne zagranicznych inwestycji bezpośrednich, czyli ich wpływ na oto-
czenie, były badane w wielu krajach. Przyczyniła się do tego najpierw praca Lipseya 
z 2002 roku o efektach poziomych, czyli wśród lokalnej konkurencji, a później opraco-
wanie Javorcik z 2004 roku, w którym potwierdzono hipotezę, że zewnętrzne efekty 
inwestycji (wzrost efektywności) objawiają się wśród poddostawców inwestora. Efekty 
te wynikają między innymi z wymagań jakościowych narzucanych przez inwestorów 
oraz transferu know-how w celu dostarczenia odpowiednich produktów1.

Dotychczasowe inwestycje w branżach związanych z produkcją pojazdów były w więk-
szości niezależne od siebie, tzn. poszczególni inwestorzy nie byli ze sobą powiązani 
pod względem własnościowym. Występowały natomiast silne powiązania handlowe. 
Producenci pojazdów byli zaopatrywani przez wielu dostawców w części, a prawie 
każdy dostawca części zaopatrywał wielu producentów. Taki schemat powiązań istotnie 
wpływał na koncentrację w poszczególnych obszarach. W przypadku produkcji baterii 
i akumulatorów, czyli nowego obszaru działalności, nie było jeszcze zbyt wielu firm 
i koncentracja była duża. Z kolei produkcja innych części, którą zajmowało się wiele 
firm, cechowała się dużo mniejszą koncentracją. Podmioty produkujące poszczególne 
podzespoły i części oprócz zaopatrywania zagranicznych zakładów produkcyjnych 
kierowały swoje produkty także do ulokowanych w kraju producentów pojazdów 
będących pod kontrolą zagranicznych inwestorów bezpośrednich. 

1     Javorcik B. (2004), Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? 
In Search of Spillovers through Backward Linkages, „American Economic Review”, Vol. 94, Issue 3, 
s. 605–627 oraz Lipsey R.E. (2002), Home and Host Country Effects of FDI, NBER Working Paper, 
9293, Cambridge, National Bureau of Economic Research.
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Największe zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich i najwyż-
sze zatrudnienie związane z produkcją pojazdów odnotowano w trzech regionach2: 
dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. To w nich koncentruje się działalność zwią-
zana z produkcją pojazdów oraz produkcją akumulatorów i baterii. Produkcja części 
– pod względem wartości zobowiązań i zatrudnienia największy segment tej branży 
– utrzymuje się na podobnym poziomie w poszczególnych regionach. Różna kolejność 
regionów według wielkości zobowiązań i według zatrudnienia wynika między innymi 
z wartości kapitału przypadającego na pracownika w poszczególnych klasach PKD. 
Najwyższą wartość wskaźnik ten przyjmuje w przypadku produkcji baterii i akumu-
latorów – zobowiązania przypadające na jednego pracownika wynoszą ok. 75 tys. zł. 
W pozostałych grupach wartości są następujące: produkcja pojazdów 26 tys. zł, pro-
dukcja nadwozi, przyczep i naczep – 23 tys. zł,  produkcja części – 17 tys. zł.

Pod względem wartości zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
najważniejszym obszarem działalności związanej z produkcją pojazdów jest produkcja 
części (29.3).

Wykres R2.1. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
i zatrudnienie w poszczególnych obszarach związanych z produkcją pojazdów w Polsce
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Uwagi: 
W skład produkcji pojazdów wchodzą następujące grupy PKD 2007: produkcja baterii i aku-
mulatorów (27.2); produkcja pojazdów (29.1); produkcja nadwozi i przyczep (29.2); produkcja 
części do pojazdów (29.3). 
Dane o zatrudnieniu na podstawie EuroGroup Register.

2    Podobnie jak w innych miejscach w raporcie geograficzny rozkład inwestycji opiera się na regio-
nach statystycznych zgodnie z klasyfikacją NUTS2. Odpowiada to podziałowi na województwa 
z wyjątkiem województwa mazowieckiego, w którym wyodrębniono dwa regiony: warszawski 
stołeczny (powiat warszawski z otaczającymi go powiatami) oraz mazowiecki regionalny (pozostałe 
powiaty). Przypisanie do regionu odbywa się na podstawie siedziby danego podmiotu niezależnie 
od miejsca prowadzenia działalności.
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W okresie od 2011 do 2020 roku stan tych zobowiązań wzrósł o 123%. Zobowiązania 
związane z produkcją pojazdów (29.1) są niższe niż dotyczące produkcji części, ale 
trzeba pamiętać, że wiele inwestycji w produkcję części było konsekwencją inwestycji 
w produkcję pojazdów. W analizowanym okresie wzrost zobowiązań w obszarze pro-
dukcji pojazdów wyniósł 88%. Podobnie jak w poprzednich latach niewielkie wartości 
zobowiązań dotyczą produkcji nadwozi, przyczep i naczep (29.2). Spektakularny wzrost 
wartości zobowiązań nastąpił w przypadku produkcji baterii i akumulatorów (27.2).  
Zobowiązania te powstały dopiero w ostatnich dwóch latach, praktycznie od zera. 

Wykres R2.2. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w działalność związaną z produkcją pojazdów w Polsce w latach 2011–2020
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Uwagi: 
W skład produkcji pojazdów wchodzą następujące grupy PKD 2007: produkcja baterii i aku-
mulatorów (27.2); produkcja pojazdów (29.1); produkcja nadwozi i przyczep (29.2); produkcja 
części do pojazdów (29.3). 

Wykres R2.3. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w obszarach 
związanych z produkcją pojazdów w Polsce w latach 2011–2020
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Uwagi: 
W skład produkcji pojazdów wchodzą następujące grupy PKD 2007: produkcja baterii i aku-
mulatorów (27.2); produkcja pojazdów (29.1); produkcja nadwozi i przyczep (29.2); produkcja 
części do pojazdów (29.3). 
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Niewielkie spadki stanu  zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w obszarze związanym z produkcją pojazdów w 2020 roku wynikały przede wszystkim 
ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu kredytów handlowych oraz pozostałych zobo-
wiązań netto, a także z ujemnych reinwestycji zysków (strat) odnotowanych w tym 
okresie  (poza produkcją pojazdów).

W ostatniej dekadzie  regularne napływy kapitału w produkcji pojazdów (29.1) i części 
(29.3) pozwalały na reinwestycje zysków, które także finansowały rozbudowę lokalnych 
mocy produkcyjnych. Obserwowane w niektórych latach odpływy kapitału wynikały 
przede wszystkim z reorganizacji globalnych grup produkujących samochody. Napływ 
kapitału do produkcji baterii i akumulatorów wynikał z wejścia na polski rynek 
nowych inwestorów z zagranicy i budowy od podstaw działalności produkcyjnej 
w tym zakresie.

Mając na uwadze, że głównym źródłem finansowania inwestycji w tej branży są 
reinwestycje zysków, warto przyjrzeć się dochodowości. W latach 2011–2020 docho-
dowość produkcji pojazdów była stosunkowo stabilna i wynosiła średnio około 10%. 
W przypadku produkcji nadwozi, przyczep i naczep nastąpił wzrost dochodowości, 
a w produkcji części – spadek. Obserwowana od 2019 roku ujemna dochodowość 
produkcji akumulatorów i baterii wiązała się z trwającą w tym obszarze ekspansją 
działalności, która powoduje czasowe utrzymywanie się ujemnego wyniku  dzia-
łalności operacyjnej. Spadek dochodowości w największej grupie, czyli produkcji 
części, oraz przejściowo ujemne dochody z tytułu inwestycji w produkcję baterii 
mogą w przyszłości powodować zmniejszenie dochodów, dopóki zakłady produkujące 
baterie i akumulatory nie zakończą procesu inwestycyjnego.

Wykres R2.4. Dochodowość inwestycji w poszczególnych obszarach działalności związanej 
z produkcją pojazdów w Polsce w latach 2011–2020
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Uwagi: 
W skład produkcji pojazdów wchodzą następujące grupy PKD 2007: produkcja baterii i aku-
mulatorów (27.2); produkcja pojazdów (29.1); produkcja nadwozi i przyczep (29.2); produkcja 
części do pojazdów (29.3). 
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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w układzie regionalnym są prezentowane według 
miejsca ich formalnej rejestracji, tj. siedziby podmiotu sprawozdawczego, a nie miejsca, 
w którym faktycznie są ponoszone nakłady inwestycyjne. 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 inwestycji na 
terytorium Polski. W związku z tym przy interpretacji prezentowanego poniżej regional-
nego rozkładu stanów zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich należy 
zachować szczególną ostrożność.

Wykres 12. Stan zobowiązań netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w poszczególnych regionach według NUTS2 na koniec 2020 roku
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Według stanu na koniec 2020 roku w strukturze zobowiązań netto z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce według regionów NUTS2 nastąpiły niewielkie zmiany 
w stosunku do poprzedniego roku. Najwyższe zobowiązania netto (480,0 mld zł, tj. 51% ogółu 
zobowiązań netto) odnotowano w przypadku regionu warszawskiego stołecznego, gdzie 
od końca 2019 roku wartość tych zobowiązań wzrosła o 14,3 mld zł. Wysoka pozycja tego 
regionu wynika głównie z faktu, że zarejestrowano w nim najwięcej podmiotów sprawozdaw-
czych mających status podmiotów bezpośredniego inwestowania, będących dysponentami 
środków zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Na drugą pozycję wysunął się region 
wielkopolski (90,4 mld zł, wzrost o 3,6 mld zł), a na trzecią spadł region śląski (89,7 mld zł, 
spadek o 6,2 mld zł).

Ramka 3. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w działalność związaną z wytwa-
rzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na tle inwestycji w energetykę 
konwencjonalną w latach 2011–2020

Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach wiąże się z poli-
tyką unijną zmierzającą do redukcji emisji dwutlenku węgla i ograniczenia energii 
pochodzącej z paliw kopalnych. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek 
osiągnięcia celów w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
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zużyciu energii1. Duże znaczenie miały również: paryskie porozumienie klimatyczne 
z 2015 roku, ratyfikowane przez kraje UE w 2016 roku, postanowienia poczynione 
w ramach unii energetycznej z 2015 roku oraz pakiet Komisji Europejskiej „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków” z 2016 roku.

Oprócz wspomnianych zobowiązań unijnych wpływ na rozwój energetyki ze źródeł 
odnawialnych w Polsce miało kilka  czynników: rosnące zapotrzebowanie na energię 
elektryczną, starzejące się bloki energetyczne napędzane paliwami kopalnymi, rosnąca 
świadomość potrzeby ochrony środowiska oraz polityka gospodarcza państwa odno-
sząca się do odnawialnych źródeł energii (OZE).

W Polsce wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w obszarze związanym 
z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych2 z roku na rok rośnie, choć 
w dalszym ciągu jej udział jest niewielki. Wartość zobowiązań z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w tym obszarze na koniec 2011 roku wynosiła 4,9 mld zł, 
czyli około 0,7% ogółu zobowiązań. Do 2020 roku kwota ta wzrosła niemal trzykrotnie 
i wyniosła 11 mld zł, co stanowiło około 1,2% wartości zobowiązań z tytułu zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Z kolei liczba inwestycji w wytwarzanie 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych się podwoiła.

Wykres R3.1. Liczba bezpośrednich inwestorów zagranicznych zaangażowanych 
w działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  
w Polsce na koniec roku w latach 2011–2020
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1     Zgodnie z dyrektywą  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie 
uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Polska zobowiązała się, by w 2020 roku 15% 
używanej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych (według danych Eurostatu udział energii odna-
wialnej w konsumpcji energii brutto wyniósł 12,16% w 2019 roku, dane za 2020 rok nie zostały jesz-
cze opublikowane). Kolejny cel został ustalony 11 grudnia 2018 roku w przyjętej nowej dyrektywie 
2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywa (UE) 2018/2001). Zgodnie z nią wiążący 
ogólny cel UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w 2030 roku ma wynieść co najmniej 32%  
(po zaakceptowaniu przez państwa członkowskie aktów prawnych tworzących pakiet tzw. Fit for 55).

2      Na podstawie PKD 2007 jako sektor odnawialnych źródeł energii przyjęto podklasę  35.11.Z Wytwarzanie 
energii elektrycznej w zakresie energetyki wiatrowej, słonecznej i wodnej oraz biogazownie.



Rozdział 1

Narodowy Bank Polski28

W przeciwieństwie do zagranicznych inwestycji bezpośrednich w sektorze energetyki 
konwencjonalnej, które są silnie skoncentrowane, zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
w energetykę odnawialną są raczej rozproszone. Wynika to stąd, że wybudowanie 
elektrowni konwencjonalnej wymaga miliardowych nakładów finansowych, natomiast 
wartość pojedynczej inwestycji w instalację w sektorze energetyki odnawialnej może 
być wielokrotnie niższa.

Poziom zobowiązań z tytułu zagranicznych  inwestycji w działalność związaną z wytwa-
rzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce wzrósł z 4,9 mld zł 
w 2011 roku do 7,4 mld zł w 2015 roku, kiedy wprowadzono ustawę o odnawialnych 
źródłach energii. Korzystna sytuacja, jaka zaczęła  się kształtować w okresie 2011–2015, 
zmieniła się diametralnie w następnych latach, w których inwestycje te uległy zaha-
mowaniu. Nastąpiło to po wprowadzeniu w 2016 roku regulacji „10H”, określającej 
minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań o funkcji mieszkaniowej, 
form ochrony przyrody i leśnych kompleksów, a także po odstąpieniu przez spółki ener-
getyczne z udziałem Skarbu Państwa od długoterminowych umów zakupu świadectw 
pochodzenia energii z odnawialnych źródeł zawartych z producentami tej energii (albo 
po wypowiedzeniu tych umów).

W latach 2018–2020 nastąpił wzrost zaangażowania podmiotów zagranicznych w obsza-
rze związanym z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wiąże 
się to z szerszym wzrostem inwestycji w tym obszarze, wynikającym z potrzeby zwięk-
szenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. 

W latach 2011–2020 preferowaną przez podmioty zagraniczne formą finansowania 
były dłużne instrumenty finansowe. Zaangażowanie w akcje i inne formy udziałów 
kapitałowych było kilkakrotnie niższe, aczkolwiek w ostatnich latach jego znaczenie 
rosło, co może sugerować poprawę rentowności inwestycji. Na wykresie R3.2 zazna-

Wykres R3.2. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na 
koniec roku w latach 2011–2020
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czono również wartość zobowiązań z tytułu inwestycji zagranicznych w sektorze 
energetyki konwencjonalnej. Jak widać, łączna wartość tych zobowiązań w 2014 
roku była wyższa niż w przypadku inwestycji w sektorze wytwarzania energii z OZE 
i wyniosła 6,6 mld zł. W kolejnych latach nastąpił olbrzymi spadek zainteresowania 
energetyką konwencjonalną ze strony inwestorów zagranicznych, na co prawdopo-
dobnie wpłynęły wspomniane zobowiązania wynikające z polityki Unii Europejskiej. 
Zaangażowanie w sektorze energetyki konwencjonalnej zmniejszyli inwestorzy nider-
landzcy i francuscy.

W analizowanym obszarze najwyższą wartość zobowiązań na koniec 2020 roku odnoto-
wano wobec inwestorów pochodzących z Niemiec (3,3 mld zł). Na kolejnych miejscach 

Wykres R3.3. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
w Polsce według kraju siedziby inwestora dominującego na koniec roku w latach 2011–2020
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Wykres R3.4. Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
w latach 2011–2020
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znalazły się inwestycje podmiotów z Portugalii (1,0 mld zł), Hiszpanii (1,0 mld zł), 
Cypru (0,8 mld zł) i Szwecji (0,8 mld zł). 

Rekordowy pod względem napływu kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich w OZE był 2019 rok, w którym wyniosły one łącznie 3,8 mld zł. W 2020 roku 
napływ kapitału netto z tego tytułu zmniejszył się do 2,1 mld zł. 

W latach 2011–2020 dochody zagranicznych inwestorów z tytułu inwestycji bezpo-
średnich w sektorze OZE w Polsce wiązały się ze sposobem finansowania oraz skalą 
inwestycji. Analizując wykres R3.5, widzimy, że w pierwszych pięciu latach największą 
część dochodów stanowiły odsetki. Następne miejsce zajęły reinwestowane zyski,  
a na końcu były dywidendy i wypłaty z zysku.

Porównując dochody z sektora OZE z dochodami z energetyki konwencjonalnej, można 
zauważyć znaczny wzrost tych pierwszych i spadek drugich. Sytuacja ta nie zaskakuje, biorąc 
pod uwagę wycofywanie się inwestorów zagranicznych z inwestycji w sektorze energetyki 
konwencjonalnej. W związku ze zmianami prawa unijnego spółki energetyczne tworzyły 
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów i w rezultacie wykazywały ujemne 
wyniki finansowe. Po 2016 roku porównywanie dochodów inwestorów zagranicznych 
z inwestycji w energetykę odnawialną i w energetykę konwencjonalną nie jest możliwe, 
ponieważ ich zaangażowanie było tak niskie, że wypaczałoby to rezultaty analizy.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że największy wpływ na poziom i napływ kapitału 
z tytułu inwestycji zagranicznych w Polsce w sektorze związanym z wytwarzaniem energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych mają unijne i polskie regulacje prawne oraz rentowność 
tych inwestycji. Niekorzystne zmiany prawa spowodowały odpływ kapitału z tych inwesty-
cji, zwłaszcza w okresie 2016–2017. Zapowiadane korzystne zmiany, którym towarzyszył 
wzrost cen energii (związany również ze wzrostem cen certyfikatów CO2), spowodowały 
ponowny napływu kapitału z tytułu inwestycji zagranicznych w OZE w latach 2018–2020.

Wykres R3.5. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w działalność 
związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w latach 2011–2020
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1.3. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce

Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 roku wyniosły 
84,3 mld zł. W porównaniu z 2019 rokiem, kiedy osiągnęły 89,5 mld zł, były one niższe o 5,2 mld zł. 

Największą część, tj. 52,4%,  dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce stanowiły reinwestowane zyski, natomiast 38,6% (32,5 mld zł) to zadeklarowane 
dywidendy. Pozostałą część dochodów stanowiły naliczone odsetki. W 2019 roku struktura 
dochodów była podobna.

Wykres 13. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000–2020
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Wykres 14. Relacja dochodów ogółem z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
do produktu krajowego brutto w cenach bieżących w latach 2000–2020
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Analizując dochody inwestorów bezpośrednich, warto zwrócić uwagę na relację tych docho-
dów do produktu krajowego brutto wyrażonego w cenach bieżących. W 2020 roku relacja ta 
wyniosła 3,6%, czyli była bliska średniej notowanej od czasu wprowadzenia 19-procentowej 
stawki CIT. Od 2004 roku, kiedy wprowadzono tę stawkę, wspomniana relacja z niewielkimi 
wahaniami utrzymuje się na zbliżonym poziomie 3–4%.
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Struktura geograficzna dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
w 2020 roku pokrywała się ze strukturą geograficzną napływu inwestycji bezpośrednich 
do Polski. Zdecydowana większość dochodów przypadła na kraje Unii Europejskiej (92,6%). 
Podmioty bezpośredniego inwestowania mające inwestorów z Niderlandów wygenerowały 
22,3 mld zł dochodów. Na inwestorów z Niemiec przypadło 16,3 mld zł, a na inwestorów 
z Luksemburga 11,9 mld zł dochodów. W przypadku większości krajów utrzymywała się 
zbliżona struktura dochodów, w której nieznaczną przewagę nad dywidendami miały rein-
westowane zyski, a niewielką część stanowiły odsetki.

Wykres 15. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 roku według 
kraju siedziby inwestora bezpośredniego
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Wykres 16. Stopa wzrostu oraz wartość dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w 2020 roku według kraju siedziby inwestora bezpośredniego                                                                                       

Tajwan
Luksemburg

Szwajcaria

Maroko

Republika Czeska

Dania

Niderlandy

Stopa wzrostu w stosunku do roku poprzedniego (%)
Dochody ogółem w 2020 r. (mln zł): 5 000 10 000 20 000

200

Niemcy

Francja
Wyspy

Turks i Caicos

1000-100

Podobnie jak w poprzednich latach w 2020 roku rozkład zmian dochodów miał dominantę po 
stronie spadku. Spadek ten dotyczył dużych inwestorów, m.in. z Niderlandów, Luksemburga, 
Niemiec i Francji, co przyczyniło się do zmniejszenia dochodów ogółem.
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Wykres 17. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce według kraju 
siedziby inwestora bezpośredniego i kraju siedziby podmiotu dominującego (UIC) w 2020 roku
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Analiza dochodów według kraju siedziby inwestora bezpośredniego i kraju siedziby podmiotu 
dominującego pokazuje, że podobnie jak w poprzednich latach w 2020 roku wystąpiły tu 
znaczne dysproporcje. Kraje tradycyjnie pośredniczące w inwestycjach, np. Niderlandy 
i Luksemburg, znajdowały się na niższych pozycjach w ujęciu według kraju siedziby podmiotu 
dominującego. W tym ujęciu inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy często korzystali 
z takich pośredników, znaleźli się na drugim miejscu za Niemcami. Inne kraje, które w ana-
lizie według siedziby podmiotu dominującego miały większy udział dochodów, to m.in. 
Portugalia, Japonia i Polska.

Wykres 18. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 roku 
w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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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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W 2020 roku 34,1% dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
wygenerowały inwestycje w przetwórstwo przemysłowe (sekcja C). Ich wartość wyniosła 
28,8 mld zł. Dochody osiągnięte przez podmioty działające w obszarze handlu (sekcja G) 
wyniosły 17,8 mld zł, co stanowiło 20,1% dochodów ogółem. Na kolejnych miejscach znalazły 
się: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K, 9,5 mld zł) oraz działalność związana 
z informacją i komunikacją (sekcja J, 7,1 mld zł).

Wykres 19. Stopa wzrostu oraz wartość dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce w 2020 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej
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W 2020 roku w porównaniu z poprzednim rokiem największy wzrost dochodów odnotowano 
w przypadku działalności profesjonalnej (wzrost o 1,3 mld zł, sekcja M). O ogólnym spadku 
przesądziło jednak zmniejszenie dochodów z działalności finansowej (o 3,4 mld zł, sekcja K), 
przetwórstwa przemysłowego (o 4 mld zł, sekcja C) i handlu (o 0,1 mld zł, sekcja G).

Wykres 20. Dekompozycja dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 
według czynników ich zmian w latach 2001–2020
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Analiza czynników oddziałujących na spadek dochodów w 2020 roku wskazuje, że wynikał 
on ze zmniejszenia dochodowości (spowodowanej pandemią). Jednocześnie, podobnie jak 
w poprzednich latach, do wzrostu dochodów przyczyniała się zmiana zasobu kapitału, czyli 
wartość inwestycji pracujących na ten dochód.
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Wskaźnik dochodowości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 roku 
wyniósł 9,2%. Poprzednio taki poziom zanotowano na początku dekady. Jednocześnie był 
on niższy o 2,1 punktu procentowego niż w rekordowym pod tym względem 2016 roku. 

Wykres 21. Wskaźniki dochodowości w podziale na rodzaje działalności gospodarczej podmiotów 
bezpośredniego inwestowania w Polsce w latach 2012–2020
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Przemysł  (C) – Przetwórstwo przemysłowe; Handel (G) – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych i motocykli; Finanse (K) – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Nieruchomości (L) – 
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; Ogółem – dochody ogółem z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce.

Najwyższą dochodowość miały inwestycje w działalność hurtową i detaliczną (sekcja G; 12,7%) 
oraz w przetwórstwo przemysłowe (sekcja C; 9,6%). W obydwu przypadkach nastąpiły jednak 
duże spadki tych wskaźników. Niższą dochodowością (w porównaniu ze średnią ze wszyst-
kich inwestycji) oraz mniejszymi spadkami charakteryzowały się inwestycje w działalność 
związaną z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L; 6,2%) oraz działalność finansową i ubez-
pieczeniową (sekcja K; 7,0%). 
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Polskie inwestycje bezpośrednie  
za granicą

Wartość transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą kształtowała się na 
poziomie podobnym jak w poprzednich latach. Utrzymana została także zbliżona struktura, 
w której dominowały reinwestycje zysków (choć w mniejszym stopniu niż w poprzednich 
latach), a także spłaty zadłużenia wobec zagranicznych spółek córek (głównie w Szwecji).

Dzięki spłatom zadłużenia po raz kolejny został odnotowany wzrost należności netto z tytułu 
polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Mimo utrzymania dywidend i odsetek na 
poziomie podobnym jak przed rokiem wartość dochodów spadła na skutek zmniejszenia 
wartości reinwestowanych zysków.

2.1. Transakcje polskich inwestorów bezpośrednich

W 2020 roku wartość netto transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą wynio-
sła 5,1 mld zł. Było to o 29% mniej niż w 2019 roku (7,1 mld zł). Podobnie jak w poprzednim 
roku w strukturze tych inwestycji dominowały dłużne instrumenty finansowe (3,2 mld zł). 
Na niższym poziomie niż w 2019 roku były też reinwestycje zysków (2,2 mld zł). Inwestycje 
związane z transakcjami nabycia akcji i innych form udziałów kapitałowych również były 
ujemne (-0,3 mld zł), ale nie tak bardzo jak w 2019 roku. Wówczas odpływ kapitału netto 
z tego tytułu wyniósł aż 7,8 mld zł, co wynikało z likwidacji struktur wykorzystywanych do 
optymalizacji podatkowej.

Wykres 22. Transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000–2020
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W ostatnich latach saldo transakcji polskich inwestycji bezpośrednich za granicą związane 
z transakcjami nabycia akcji i innych form udziałów kapitałowych było ujemne. Nie ozna-
cza to, że polscy inwestorzy z reguły wycofywali się z inwestycji. Co roku notowano nowe 
transakcje za granicą, ale ujemne saldo było konsekwencją pojedynczych dużych transakcji, 
w których inwestorzy wycofywali się z inwestycji w ramach reorganizacji grup kapitałowych.
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Wykres 23. Struktura geograficzna transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2020 roku
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Najwyższe dodatnie saldo transakcji odnotowano w przypadku inwestycji zrealizowanych 
w Szwecji (1,6 mld zł); dominującą formą inwestycji były dłużne instrumenty finansowe. 
Było to kontynuacją spłacania przez polskich inwestorów bezpośrednich zadłużenia wobec 
ulokowanych tam spółek córek. Podmioty te w poprzednich latach w imieniu polskich spółek 
matek emitowały obligacje na rynkach europejskich, a w 2020 roku za otrzymane od nich 
środki wykupiły te obligacje. Na drugim miejscu znalazł się Cypr (1,1 mld zł). W strukturze 
transakcji w tym kraju dominowały reinwestycje zysków. Kolejne miejsca w rankingu krajów 
będących przedmiotem zainteresowania polskich inwestorów bezpośrednich zajęły: Republika 
Czeska (0,7 mld zł) i Niemcy (0,6 mld zł). W przypadku Czech wynikało to z dużej pojedynczej 
transakcji polskiego podmiotu.

W 2020 roku kapitał z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wycofywano 
głównie z Węgier (-1,4 mld zł) i z Litwy (-0,6 mld zł). W obu przypadkach było to skutkiem 
dużych pojedynczych transakcji polskich inwestorów.

W 2020 roku największy przepływ kapitału z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich był 
skierowany do sektora finansowego i ubezpieczeniowego (2,1 mld zł, sekcja K) oraz do branż 
związanych z przetwórstwem przemysłowym (1,9 mld zł, sekcja C). W przypadku sektora 
finansowego dominującą formą inwestycji były dłużne instrumenty finansowe, natomiast 
w przetwórstwie przemysłowym inwestowano w akcje i inne formy udziałów kapitałowych, 
jak też w dłużne instrumenty finansowe.  Znaczne środki inwestowano również w działalność 
profesjonalną, naukową i techniczną (0,9 mld zł, sekcja M).
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2.2. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą

Rok 2020 to kolejny okres wzrostu wartości akcji i innych form udziałów kapitałowych. 
Podobnie jak przed rokiem obserwowano zmiany w sposobie finansowania w walutach 
obcych przez podmioty pod kontrolą Skarbu Państwa. Przeważały spłaty zadłużenia wobec 
spółek córek. Przełożyło się to na wzrost należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
za granicą. Na koniec 2020 roku ich wartość wyniosła 105,7 mld zł i była wyższa o 3,4 mld zł, 
tj. o 3,2%, niż na koniec 2019 roku.

Wykres 25. Stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 
2000–2020
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Wykres 24. Struktura branżowa transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2020 roku (sekcje PKD)

mln zł

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych Reinwestycje zysków
Instrumenty dłużne Ogółem

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

K C M J G S D35 L I N Pozostałe
sekcje

C – Przetwórstwo przemysłowe; D35 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych i motocykli; I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; 
J – Informacja i komunikacja; K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L – Działalność związana 
z obsługą rynku nieruchomości; M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N – Działalność 
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; S – Pozostała działalność usługowa.
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W 2020 roku należności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych wyniosły 87,1 mld zł 
i były wyższe o 3,0 mld zł, tj. o 3,4%, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu. 
Należności z tytułu dłużnych instrumentów finansowych wyniosły natomiast 18,7 mld zł 
i były wyższe o 0,5 mld zł, tj. 2,7%, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Od wielu lat należności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych dominują  
w należnościach ogółem; na koniec 2020 r. stanowiły 82,2%.

Wykres 26. Kraj podmiotów bezpośredniego inwestowania i kraj docelowej inwestycji według 
stanów należności inwestorów kontrolowanych przez rezydentów na koniec 2020 roku
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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 73,2 mld zł, z czego 39% (28,7 mld zł) 
trafiło do wymienionych wyżej krajów. Z inwestycji w Luksemburgu, na Cyprze, Malcie, 
w Niderlandach i innych krajach pośredniczących 16,4 mld zł, czyli 57%, trafiło z powrotem 
do Polski. W 2020 roku o 8,6 mld zł wzrosła wartość polskich inwestycji bezpośrednich za 
granicą kontrolowanych przez rezydentów. Jednocześnie zmniejszył się udział krajów pośred-
niczących w inwestycjach oraz docelowych inwestycji w Polsce.
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W porównaniu z poprzednim rokiem struktura geograficzna należności z tytułu polskich inwe-
stycji bezpośrednich w 2020 roku nie zmieniła się istotnie. Na czterech pierwszych pozycjach, 
z najwyższymi dodatnimi kwotami należności, znajdowały się podmioty bezpośredniego 
inwestowania mające siedziby w Luksemburgu, na Cyprze, w Republice Czeskiej i Niemczech. 
Na dalszych pozycjach nastąpiły natomiast zmiany. Na piątym miejscu – zajmowanym w 2019 
roku przez Niderlandy – znalazła się Kanada. Wielka Brytania i Węgry zamieniły się miej-
scami, natomiast Litwa pozostała na dotychczasowej pozycji. Należy dodać, że w przypadku 
Cypru, Republiki Czeskiej, Węgier, Niderlandów, Wielkiej Brytanii oraz Litwy dominowały 
należności z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych. Stanowiły one powyżej 68,7% 
ogółu należności. Z kolei w Niemczech, Luksemburgu i Kanadzie udział tych należności 
wyniósł od 54,9% do 34,2%.

Ujemne należności netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich wynikały z faktu, że zobo-
wiązania podmiotów mających siedzibę w Polsce względem ich spółek córek zarejestrowanych 
za granicą były wyższe niż należności z tytułu kapitału zainwestowanego w tych spółkach. 
Klasycznym przykładem tego są występujące od 2012 roku ujemne należności z tytułu dłuż-
nych instrumentów finansowych od podmiotów bezpośredniego inwestowania zarejestro-
wanych w Szwecji. Aby pozyskać środki finansowe, podmioty te wyemitowały na rynkach 
europejskich obligacje z gwarancją ich spłaty udzieloną przez polską spółkę matkę. Taki sposób 
dokonywania emisji na rynkach zagranicznych wynikał z obowiązującego w Polsce podatku 
od dochodów kapitałowych. Powodował on, że efektywny koszt finansowania obligacjami 
wyemitowanymi w Polsce w porównaniu z emisją dokonaną przez szwedzki podmiot był 
wyższy o kwotę podatku. Udziały w szwedzkiej spółce stanowią dodatnią inwestycję kapita-
łową w Szwecji. Emitując papiery dłużne, spółka ta przekazywała pozyskane środki w formie 
instrumentów dłużnych spółce matce lub innym podmiotom w kraju. W wyniku tych działań 
powstało zobowiązanie w ramach polskich inwestycji  bezpośrednich za granicą, czyli ujemna 
wartość należności netto. W 2020 roku, tak jak w latach poprzednich, ze względu na terminy 
zapadalności obligacji i brak nowych emisji nastąpiły duże spłaty zobowiązań spółek matek 
w stosunku do szwedzkich córek. Spowodowało to zmniejszenie ujemnej pozycji Szwecji 
i wzrost należności z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą. Rezygnacja z emisji nowych 
obligacji wynikała z korzystniejszej oferty finansowania na rynku bankowym oraz ze zmian 
w opodatkowaniu dochodów z obligacji.

Wykres 27. Struktura geograficzna należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za 
granicą w 2020 roku
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Według stanu na koniec 2020 roku struktura należności z tytułu polskich inwestycji bezpo-
średnich za granicą według rodzaju działalności zagranicznych podmiotów bezpośredniego 
inwestowania nie zmieniła się istotnie. Nadal najważniejszymi źródłami należności były 
zagraniczne podmioty zajmujące się działalnością finansową (sekcja K), przetwórstwem 
przemysłowym (sekcja C), działalnością profesjonalną (sekcja M), handlem hurtowym 
i detalicznym (sekcja G) oraz górnictwem i wydobywaniem (sekcja B). W przypadku zagra-
nicznych podmiotów bezpośredniego inwestowania należących do sekcji B dominowały 
należności z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, a w podmiotach reprezentujących 
pozostałe rodzaje działalności przeważały należności z tytułu akcji i innych form udziałów 
kapitałowych.

2.3. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą

W 2020 roku łączna kwota dochodów rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
za granicą wyniosła 5,6 mld zł i była niższa niż w 2019 roku o 3,3 mld zł, tj. o 36%. Główną 
przyczyną spadku było zmniejszenie dochodów z tytułu reinwestowanych zysków o 3,4 mld zł, 
tj. o 60,7%, w stosunku do poprzedniego roku. Niewielki spadek odnotowano również w przy-
padku dywidend (2,6 mld zł, spadek o 0,1 mld zł), natomiast należne odsetki z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych nieznacznie wzrosły i osiągnęły 0,9 mld zł.

Wykres 28. Struktura branżowa należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 
w 2020 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; S – Pozostała działalność usługowa.
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Wykres 30. Relacja dochodów ogółem z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą  
do produktu krajowego brutto w cenach bieżących w latach 2000–2020
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Od 2000 roku relacja dochodów ogółem z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za gra-
nicą do PKB w cenach bieżących rosła, jednak jej poziom w analizowanym okresie podlegał 
fluktuacjom. W 2020 roku relacja ta wyniosła 0,2% i była niższa niż w poprzednim roku. 
W latach 2017–2018 wynosiła około 0,4%.

W 2020 roku głównym źródłem dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich były 
zagraniczne podmioty bezpośredniego inwestowania mające siedziby na Cyprze (1,2 mld zł), 
w Luksemburgu (1,0 mld zł), w Republice Czeskiej (0,7 mld zł), Tajlandii (0,6 mld zł) i na 
Słowacji (0,5 mld zł). Podobnie jak w poprzednich latach w 2020 roku struktura tych docho-
dów była bardzo zróżnicowana. W większości krajów dominowały dochody z tytułu reinwe-
stowanych zysków, które na Cyprze i w Tajlandii stanowiły prawie cały ich dochód. Należy 
zaznaczyć, że na Litwie i w Norwegii reinwestowane zyski miały ujemne wartości, przede 
wszystkim w wyniku strat, a nie na skutek dywidend przewyższających osiągnięte zyski.

Wykres 29. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000–2020
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Wykres 32. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2020 roku według 
rodzaju działalności gospodarczej
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B – Górnictwo i wydobywanie; C – Przetwórstwo przemysłowe; 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 tech-
niczna; N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; S – Pozostała działal-
ność usługowa.

W 2020 roku dodatnie dochody zostały odnotowane przez zagraniczne podmioty bezpośred-
niego inwestowania zajmujące się działalnością finansową i ubezpieczeniową (2,9 mld zł, sek-
cja K), handlem (1,5 mld zł, sekcja G), przetwórstwem przemysłowym (1,2 mld zł, sekcja C), dzia-
łalnością profesjonalną (1,1 mld zł, sekcja M), informacją i komunikacją (0,6 mld zł, sekcja J), 
działalnością w zakresie usług administrowania (0,2 mld zł, sekcja N) oraz pozostałą działal-
nością usługową (0,2 mld zł, sekcja S). Struktura tych dochodów była bardzo zróżnicowana, ale 
w większości sekcji dominowały dochody z tytułu reinwestowanych zysków. Ujemne dochody 
odnotowały podmioty związane z górnictwem i wydobywaniem (-0,2 mld zł, sekcja B), obsługą 

Wykres 31. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2020 roku  
w podziale geograficznym
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rynku nieruchomości (-0,3 mld zł, sekcja L) i działalnością związaną z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi (-0,3 mld zł, sekcja I). Należy zaznaczyć, że w tych sekcjach 
ujemne dochody wynikały z ujemnych wartości reinwestowanych zysków.
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Nota metodyczna

Standard statystyki inwestycji bezpośrednich

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

Podstawowym standardem, zawierającym kompleksowe zasady statystyki dotyczące inwesty-
cji bezpośrednich, jest dokument Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
zatytułowany: The Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 4th edition (Benchmark 
Definition). Dokument ten został opracowany po raz pierwszy w 1983 roku i od tego momentu 
był kilkakrotnie aktualizowany. W 2008 roku powstała czwarta, aktualna edycja tego stan-
dardu, która została już wdrożona przez wiele państw3.

Zasady zawarte w OECD Benchmark Definition of Foreign Investment 4th edition są w pełni 
spójne z koncepcją i definicjami inwestycji bezpośrednich zawartymi w aktualnej, szóstej 
edycji standardu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dotyczącego bilansu płatniczego 
i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej4. Są także zgodne z systemem rachunków naro-
dowych SNA 2008 i jego europejskim odpowiednikiem ESA 20105. Warto dodać, że obecnie 
trwają prace nad aktualizacją omawianych standardów. Ich przedmiotem są m.in.: zasady 
kwalifikowania podmiotów do jednostek zależnych i stowarzyszonych, ustalenie obowiązu-
jących zasad wyceny tych podmiotów i tzw. cash pooling.

Standardy opublikowane przez OECD koncentrują się na zagranicznych inwestycjach bez-
pośrednich. Określają: sposoby przedstawiania należności i zobowiązań, metody prezento-
wania transakcji odnoszących się do zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz sposoby 
ujawniania związanych z nimi dochodów – w postaci zagregowanej lub w podziale na kraje 
partnerów transakcji i rodzaje działalności gospodarczej.

Obecna edycja OECD Benchmark Definition odnosi się również do nowych zasad prezentowania 
inwestycji bezpośrednich. Rekomenduje 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. Jednocześnie, wypełniając międzynarodowe zobowią-

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

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 549/2013.
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zania, NBP przekazuje organizacjom międzynarodowym dane o inwestycjach bezpośred- 
nich zgodne z zapotrzebowaniem tych instytucji.

Omawiając standardy z zakresu statystyk inwestycji bezpośrednich, należy podkreślić, że 
dopuszczają one różne metody zbierania danych i wyceny aktywów. Powoduje to występo-
wanie różnic pomiędzy danymi prezentowanymi według tych standardów a danymi uszcze-
gółowionymi na podstawie zasad wdrożonych na poziomie Unii Europejskiej.

Zgodnie ze standardami OECD preferowaną metodą wyceny aktywów i pasywów finanso-
wych jest ich wartość rynkowa. Jednocześnie dopuszczalne są inne metody wyceny, będące 
przybliżeniem wartości rynkowej. Zgodnie z zasadami przyjętymi na poziomie UE podmioty 
raportujące w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej prezentują inwestycje w akcje noto-
wane na giełdzie zgodnie z wyceną rynkową. Pozostałe formy udziałów kapitałowych lub 
zaangażowania kapitałowego o podobnym charakterze są wykazywane w wartości kapitałów 
własnych przypadających na udziałowca.

Kolejna różnica pomiędzy standardem OECD oraz wymaganiami UE dotyczy funduszy inwe-
stycyjnych. Zgodnie z decyzją podjętą na forum UE, inaczej niż w ogólnie obowiązującym 
standardzie OECD, aktywa i zobowiązania funduszy inwestycyjnych nie są ujmowane w inwe-
stycjach bezpośrednich, nawet jeżeli przekroczą próg 10% głosów.

W niniejszym raporcie NBP prezentuje stany zobowiązań (i odpowiednio należności) z tytułu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich (polskich inwestycji bezpośrednich za granicą), a nie 
skumulowane wartości transakcji. Stany, w przeciwieństwie do skumulowanych transakcji, 
uwzględniają zmiany wyceny, różnice kursowe oraz reklasyfikacje.

Należy również nadmienić, że ze względu na brak w relacjach pomiędzy powiązanymi pod-
miotami w Polsce rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie są one prezentowane w polskiej 
statystyce inwestycji bezpośrednich. Temat ten jest na bieżąco monitorowany. W razie potrzeby 
dane zawarte w raporcie mogą zostać uzupełnione o te rezerwy.

Przedstawione w raporcie dane o inwestycjach bezpośrednich nie uwzględniają transak-
cji, stanów i dochodów podmiotów specjalnego przeznaczenia zarejestrowanych w Polsce. 
Operacje dokonywane przez te podmioty są formalnie zgodne z obowiązującą definicją inwe-
stycji bezpośrednich, jednak ze względu na swój charakter nie odpowiadają tradycyjnemu 
rozumieniu inwestycji bezpośrednich. Zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych 
nie są uwzględniane w prezentacji według kierunków inwestycji.

Źródła danych o inwestycjach bezpośrednich

Podstawowym źródłem danych o inwestycjach bezpośrednich w Polsce i polskich inwesty-
cjach bezpośrednich za granicą są sprawozdania podmiotów (nazywanych w raporcie także 
podmiotami sprawozdawczymi), przesyłane w wyznaczonych terminach 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 pozo-
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stałych rezydentów6. 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) sporządzają sprawozdania niezależnie 
od wielkości posiadanych aktywów i pasywów zagranicznych. 

Informacje przekazywane przez podmioty sprawozdawcze inne niż firmy inwestycyjne doty-
czą ich własnych transakcji. Z kolei firmy inwestycyjne (w tym banki) prowadzące rachunki 
papierów wartościowych przekazują dane na temat własnych transakcji oraz dostarczają dane 
zbiorcze, dotyczące klientów tych instytucji. 

Informacje są zbierane z częstotliwością miesięczną, kwartalną i roczną.

Źródłem danych o inwestycjach bezpośrednich opartych na papierach wartościowych są 
sprawozdania przesyłane przez polskich inwestorów (na temat aktywów) 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”7.

Dane o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w spółkach posługujących się akcjami 
w formie zdematerializowanej są zbierane na poziomie serii akcji (numerów ISIN8), na podsta-
wie dostępnych sprawozdań finansowych emitentów oraz miesięcznych sprawozdań banków 
powierniczych i domów maklerskich. 

Pozostałymi, dodatkowymi źródłami danych dla statystyki inwestycji bezpośrednich są infor-
macje prasowe, sprawozdania finansowe podmiotów, informacje dostępne w internecie, 
w szczególności na stronach internetowych podmiotów sprawozdawczych, oraz bezpośrednie 
kontakty z podmiotami. 

Informacje uzyskiwane w sposób opisany w niniejszej części Noty metodycznej 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 pod-
mioty sprawozdawcze w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu sprawozdawczego. 
Następnie dane te są weryfikowane i przetwarzane przez wewnętrzny system elektroniczny 
Narodowego Banku Polskiego. 

6 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).

7 Sprawozdawca podaje wartość transakcji / stanów należności lub zobowiązań i identyfikator każdego 
papieru wartościowego, na podstawie którego są ustalane pozostałe informacje.

8 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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W procesie weryfikacji oraz kompilacji danych obejmujących  papiery wartościowe z kodem 
ISIN wykorzystuje się dodatkowo dane zawarte w bazie CSDB Europejskiego Banku 
Centralnego, informacje z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz 
informacje uzyskiwane od samych emitentów9.

W niniejszym raporcie, zgodnie z regułami obowiązującymi w statystyce inwestycji bezpo-
średnich, dane są prezentowane zgodnie z zasadą kierunkowości10, z wyłączeniem krajowych 
podmiotów specjalnego przeznaczenia, które tej zasady nie stosują. Z kolei na potrzeby 
bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej informacje o inwestycjach bez-
pośrednich zaprezentowano według zasady bilansowej (aktywa/pasywa) z uwzględnieniem 
krajowych podmiotów specjalnego przeznaczenia. Skutkiem różnic pomiędzy tymi dwoma 
podejściami są rozbieżności w sposobie prezentacji i brak możliwości prostego porównywania 
danych z omawianych źródeł. 

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. Podejście to powoduje, że istotnie zmniej-
sza się wartość zobowiązań w przypadku Niderlandów i Luksemburga. Ma to związek ze 
specyficzną rolą tych państw w przepływach pieniężnych. Spółki w nich zakładane często 
wykorzystuje się  jako pośrednie ogniwo w łańcuchu własności w ramach grup kapitałowych 
w celu swobodniejszego dysponowania docelową inwestycją oraz korzystniejszego opodatko-
wania dochodów z tytułu posiadanych aktywów. W przypadku Stanów Zjednoczonych można 
zauważyć sytuację odwrotną – należności podmiotów amerykańskich z tytułu inwestycji 
bezpośrednich w Polsce są znacznie wyższe, gdy są prezentowane według siedziby podmiotu 
dominującego w grupie kapitałowej, a nie według inwestora bezpośredniego. Zależność 
ta pokazuje, 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 i Luksemburgu. 

Analiza inwestycji bezpośrednich według kraju podmiotu dominującego w grupie kapitało-
wej, do której należy inwestor bezpośredni, ułatwia  określanie siły rzeczywistych powiązań 
ekonomicznych pomiędzy krajami. Pomaga zidentyfikować otoczenie polityczno-prawne, 
z którego taka relacja może wynikać. W szczególności można dzięki niej zidentyfikować 
rzeczywiste uwarunkowania przepływu kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich i okre-
ślić, czy podstawą decyzji inwestycyjnych są zapisy w umowach dotyczących wzajemnych 
inwestycji czy regulacje podatkowe. 

Zidentyfikowanie kraju siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, do której 
należy inwestor bezpośredni, nie jest łatwe, w szczególności w przypadku funduszy private 
equity oraz osób fizycznych. Ustalenie rezydencji osób fizycznych jest często niemożliwe 

9 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.

10 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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z przyczyn związanych z ochroną prawną i tajemnicą bankową. Ślad zwykle urywa się w kra-
jach określanych jako raje podatkowe, gdzie banki i pośrednicy finansowi pilnie strzegą 
tożsamości swoich klientów. Skutkiem tych regulacji i związanych z nimi ograniczeń jest 
wciąż stosunkowo duży udział inwestorów bezpośrednich, w przypadku których podmioty 
dominujące w grupie kapitałowej pozostają niesklasyfikowane. Obecnie nie ma narzędzi 
prawnych, które mogłyby poprawić tę sytuację. Międzynarodowe standardy identyfikacji 
państwa rezydencji podmiotu dominującego są mało precyzyjne, a prace nad uzgodnieniem 
zaleceń w tym obszarze wciąż trwają.

Wyliczanie reinwestowanych zysków

W ostatnich latach reinwestowane zyski stanowią blisko połowę dochodów z tytułu zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Podobna sytuacja  utrzymuje się od mniej więcej dzie-
sięciu lat: reinwestowane zyski tworzą znaczną część dochodów inwestorów bezpośrednich.

Reinwestowane zyski są wypracowanym przez podmiot sprawozdawczy dochodem z instru-
mentów udziałowych (lub jego częścią), niewypłaconym inwestorowi bezpośredniemu w for-
mie dywidendy, lecz zainwestowanym w podmiot, który ten dochód wygenerował. Dla inwe-
stora bezpośredniego jest to dochód z instrumentów o charakterze udziałowym.

Podstawą do wyliczeniach dochodu z instrumentów udziałowych jest zysk lub strata z dzia-
łalności bieżącej, przekazywane na rocznych formularzach sprawozdawczych. Kategoria ta 
nie ma jednoznacznych odpowiedników w standardowym rachunku zysków i strat. Jest to 
wartość wyliczana na potrzeby statystyk inwestycji bezpośrednich, na podstawie informacji, 
które znajdują się w księgach podmiotów sprawozdawczych, w następujący sposób:

Zysk/strata z działalności bieżącej
=

Wynik operacyjny
+

Przychody finansowe (zadeklarowane dywidendy, naliczone odsetki)
–

Koszty finansowe (naliczone 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 jed-
norazowej sprzedaży znacznych aktywów podmiotu.

Zysk lub strata z działalności bieżącej są wyliczane 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 wydzielone fundusze oddzia-
łów, udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych (z wyłączeniem akcji uprzywile-
jowanych o charakterystyce instrumentów dłużnych) oraz inne formy zaangażowania  
o charakterze udziałowym. 

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, przeję-
cia podmiotu przez inny podmiot, nadal funkcjonujący na rynku, lub przejęcia udziałów 
innej firmy oraz utrzymywania nad nią kontroli, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności 
organizacyjnej. W statystyce inwestycji bezpośrednich fuzje i przejęcia są definiowane jako 
transakcje, których przedmiotem są istniejące udziały (niepochodzące z nowej emisji), 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 
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%).

Dłużne instrumenty finansowe (ang. debt instruments) są to wszystkie formy inwestowania 
inne niż nabycie udziałów lub akcji albo reinwestowanie zysków związanych z tymi udziałami, 
akcjami lub  innym  zaangażowaniem o charakterze udziałowym. Do dłużnych instrumen-
tów finansowych zalicza się m.in. kredyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe, kredyty 
handlowe 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.
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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 lub kontrolują nierezydentów – podmioty bezpośredniego inwestowania.

Odnawialne źródła energii (ang. renewable energy sources) to odnawialne, niekopalne źródła 
energii, obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aeroter-
malną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pły-
wów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

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 dzia-
łalności operacyjnej na terenie kraju, w którym się znajdują. Najczęściej zajmują się dzia-
łalnością 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, w których uczestniczy, 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 bezpo-
średniego inwestowania, pomniejszone o zadeklarowane w tym okresie dywidendy. Ujemna 
kwota reinwestowanych zysków oznacza, że w danym okresie podmioty bezpośredniego 
inwestowania odnotowały straty lub że 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 równa stanowi na początek, 
powiększonemu/pomniejszonemu o transakcje, różnice kursowe, wycenę.

Superdywidendy, dywidendy likwidacyjne (ang. superdividends / liquidating dividends) są 
to dywidendy powstałe w wyniku ponownego podziału zysku z lat poprzednich. Zwykle  
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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 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 odnoto-
wuje 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 trans-
akcji podmiotów specjalnego przeznaczenia dokonuje się symetrycznych wpisów, zarówno 
w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w kraju, jak i w inwestycjach bezpośrednich 
za granicą. Napływ kapitału z tytułu transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia nie 
ma istotnego wpływu na krajową produkcję i zatrudnienie.

Wywieranie wpływu (ang. influence) należy rozumieć jako dysponowanie bezpośrednio  
i/lub pośrednio co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym innego podmiotu.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ang. inward direct investment) są to inwestycje inwe-
storów bezpośrednich, będących nierezydentami, w podmioty bezpośredniego inwestowania 
– rezydentów. Dotyczy to sytuacji, kiedy nierezydenci (inwestorzy bezpośredni) wywierają 
wpływ 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, a pomniejszona 
o straty tych podmiotów.
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