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Największym zagranicznym inwestorem w Rosji jest Holandia.

Według Rosyjskiej Służby Statystycznej (ROSSTAT) wartość inwestycji zagranicznych w rachunku skumulowanym
na koniec 2012 r. wyniosła 362,366 mld dol. (wzrost o 4,4 proc. w porównaniu do 2011 r.), w tym: 136,018 mld
dol. stanowiły inwestycje bezpośrednie (spadek o 2,3 proc.), 8,716 mld dol. inwestycje portfelowe (spadek o 11,6
proc.) i 217,632 mld dol. inwestycje pozostałe (wzrost o 9,8 proc.).
W 2012 r. napłynęło do Rosji 154,570 mld dol. inwestycji zagranicznych (wzrost o 18,9 proc. w porównaniu do
2011 r.), w tym: 18,666 mld dol. stanowiły inwestycje bezpośrednie (wzrost o 1,4 proc.), 1,816 mld dol.
inwestycje portfelowe (2,3-krotny wzrost) i 134,088 mld dol. inwestycje pozostałe (spadek o 21,8 proc.).
W 2012 r. odpłynęło z Rosji 136,6 mld dol. (spadek o 17,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.).
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Lokalizacja inwestycji zagranicznych w poszczególnych branżach wynika z struktury rosyjskiej gospodarki.
Pomimo podejmowanych prób modernizacji rosyjskiej gospodarki, decydującą rolę w niej odgrywa przemysł
wydobywczy i związany z nim przemysł przetwórczy.
Sektory, które przyciągnęły najwięcej inwestycji zagranicznych w 2012 r. to: przetwórstwo przemysłowe (31,8
proc.), pośrednictwo ﬁnansowe (28,1 proc.), handel hurtowy i detaliczny (16,4 proc.), przemysł wydobywczy
(11,7 proc.), obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (6,5
proc.) i transport i łączność (3 proc.).
Główni zagraniczni inwestorzy w Rosji w 2012 r. to: Holandia - 21,13 mld dol., Cypr - 16,46 mld dol., Wielka
Brytania - 13,49 mld dol., Luksemburg - 11,52 mld dol., Niemcy - 7,20 mld dol., Irlandia - 4,67 mld dol., Francja 4,19 mld dol., Brytyjskie Wyspy Dziewicze - 3,50 mld dol., Japonia - 1,14 mld dol., Chiny - 0,74 mld dol.

Polska-Rosja
Zgodnie z danymi NBP wartość polskich inwestycji w Rosji przewyższała zaangażowanie kapitału rosyjskiego w
Polsce. Według stanu na koniec 2013 r. polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Rosji są oceniane
na ok. 1,63 mld dolarów, rosyjskie BIZ w Polsce – na ok. 0,76 mld dolarów (dane wstępne). Uwzględniając, że na
koniec 2012 r. polskie BIZ w Rosji wynosiły ok. 1,4 mld dolarów, a rosyjskie BIZ w Polsce – 0,67 mld dol., do
końca 2013 r. występowała dodatnia dynamika w relacjach inwestycyjnych z Rosją.
Inwestycje polskie w Rosji: środki higieny, opakowania do napojów i kosmetyków, ceramika sanitarna, farmacja,
elektrotechnika, chemia budowlana, napoje. Inwestycje rosyjskie w Polsce: sektor paliwowy, metalurgia, IT,
handel i dystrybucja.
Zakres współpracy inwestycyjnej jest wciąż zbyt wąski zarówno w porównaniu z dwustronnym obrotem
handlowym, jak i z potencjalnymi możliwościami oraz potrzebami obydwu państw. W ostatnich latach wartość
inwestycji rosyjskich w Polsce jest niewielka, chociaż ostatnio zauważalne są zmiany na dobre w tym segmencie
współpracy gospodarczej.
Według stanu na koniec I kwartału 2012 roku wielkość bezpośrednich inwestycji rosyjskich w Polsce wyniosła
39,8 mln dol. USA, czyli w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim zwiększyła się dwukrotnie. Z
kolei wartość bezpośrednich inwestycji polskich w Rosji na koniec I kwartału 2012 roku jest o jeden rząd
wielkości większa i wynosi 402,9 mln. dol.
Według danych Rosyjskiej Służby Statystycznej (ROSSTAT), wartość polskich inwestycji zagranicznych w Rosji w
rachunku skumulowanym na koniec 2012 r. wyniosła 674 mln dol. (spadek o 4,3 proc. w porównaniu do 2011 r.),
w tym 414 mln dol. (spadek o 7,2 proc.), inwestycje portfelowe - 4 mln dol. (bez zmian), inwestycje pozostałe 256 mln dol. (wzrost o 0,8 proc.).
W 2012 r. napłynęło do Rosji 213 mln dol. inwestycji polskich, z czego bezpośrednie inwestycje stanowiły 36 mln
dol., pozostałe inwestycje - 195 mln dol.
Odpływ polskich inwestycji bezpośrednich w 2012 r. z Federacji Rosyjskiej wyniósł 239 mln dol.
Sektory, które przyciągnęły największą ilość polskich inwestycji w 2012 r. to: przemysł przetwórczy – 79,427 mln
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dol. (z czego inwestycje bezpośrednie stanowiły 16,7 proc.), handel hurtowy i detaliczny – 72,43 mln dol. (z
czego inwestycje bezpośrednie stanowiły 4,1 proc.), działalność ﬁnansowa – 30,287 mln dol. (z czego inwestycje
bezpośrednie stanowiły 23,4 proc.), przemysł wydobywczy – 27,444 mln dol. (z czego całość to inwestycje
pozostałe).
Największa regionalna lokalizacja polskiego kapitału w 2012 r. miała miejsce w Centralnym Okręgu Federalnym –
113,485 mln dol., Północno – Zachodnim Okręgu Federalnym – 60,501 mln dol. i Syberyjskim Okręgu Federalnym
– 32,823 mln dol.
Najatrakcyniejszymi dla polskich inwestycji regionami w 2012 r. były: Moskwa (70,038 mln dol.), Obwód
Kaliningradzki (40,703 mln dol.), Obwód Kemerowski (32,170 mln dol.), Obwód Włodzimierski (29,998 mln dol.),
Sankt Petersburg (12,264 mln dol.), Obwód Swierdłowski (6,014 mln dol.), Obwód Rostowski (4,716 mln dol.),
Obwód Samarski (3,554 mln dol.).
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