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Tendencje w rozwoju
polskich inwestycji bezpoœrednich w Rosji
Zainteresowanie polskich przedsiêbiorstw ekspansj¹ inwestycyjn¹ na rynek rosyjski wyraŸnie
wzros³o w ci¹gu ostatniej dekady. Mimo braku jednoznacznego trendu w odp³ywie polskich inwestycji do Rosji (zmienna dynamika wzrostu i spadku na przestrzeni ostatniej dekady) wartoœæ
zasobów BIZ Polski w tym kraju sukcesywnie ros³a po roku 2000. Zdecydowanie zwiêkszy³ siê
tak¿e udzia³ Rosji w portfelu nale¿noœci Polski z tytu³u bezpoœrednich inwestycji realizowanych
za granic¹. Niekorzystnie kszta³towa³a siê natomiast struktura kapita³owa, bran¿owa i geograficzna
polskich BIZ w Rosji. Struktura kapita³owa polskich inwestycji bezpoœrednich w Rosji pokazuje,
¿e polskie przedsiêbiorstwa zbyt ma³o jeszcze realizuj¹ projektów o charakterze klasycznych BIZ.
Analiza bran¿owa i geograficzna wskazuje z kolei, ¿e polskie BIZ koncentruj¹ siê g³ównie w sektorach pracoch³onnych oraz ograniczone s¹ tylko do dwóch okrêgów federalnych w Rosji w zachodniej i centralnej czêœci tego kraju.

Trends in the Polish direct investment in Russia
The interest of Polish enterprises in investment expansion on the Russian market has increased
over the last decade. Despite the absence of a clear trend in the outflow of Polish investments in
Russia (the variable dynamics of growth and decline over the last decade), the value of Polish FDI
stocks in this country has been gradually increasing in the period since 2000. Also, the share of
Russia in the portfolio of Polish receivables for FDI has strongly increased. However, the capital,
business and geographical structures of the Polish FDI in Russia shaped themselves negatively.
The capital structure of the Polish direct investment in Russia shows that Polish companies implement too few projects in the form of typical FDI. Business and geographical analysis, in turn, indicates that the Polish FDI is concentrated in labour-intensive sectors and is limited to two federal
districts in Russia, in the western and central parts of the country.
Keywords: foreign direct investment, Russia, Poland, investment expansion

Wprowadzenie
Od kilku lat roœnie aktywnoœæ polskich przedsiêbiorstw na rynkach zagranicznych w najbardziej zaawansowanej formie bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. Polska powoli zaczyna stawaæ siê nie tylko odbiorc¹ kapita³u inwestycyjnego, ale tak¿e jego dostawc¹. Wprawdzie skala tego zjawiska nie jest jeszcze
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na tyle du¿a, aby mo¿na by³o Polskê zaliczyæ do znacz¹cych eksporterów tej formy kapita³u, jednak udzia³ polskich BIZ w œwiatowych przep³ywach bezpoœrednich inwestycji wyraŸnie wzrós³ od 2004 r. w stosunku do lat poprzednich (rys. 1).
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Rys. 1. Udzia³ odp³ywu polskich BIZ w œwiatowych odp³ywach BIZ w latach 1996–2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [United Nations, 2002, s. 303, 305; 2005, s. 257; 2011, s. 187].

Ekspansja zagraniczna polskich przedsiêbiorstw w formie bezpoœrednich inwestycji prawie w ca³oœci koncentruje siê na rynkach europejskich. Jednym z krajów, w których wzros³o zaanga¿owanie kapita³owe polskich przedsiêbiorstw jest
Rosja. Jest to pozytywna tendencja, bior¹c pod uwagê to, ¿e dotychczasowe formy wspó³pracy gospodarczej z tym krajem od ponad dwudziestu lat ograniczaj¹
siê g³ównie do wymiany handlowej i to w formie miêdzyga³êziowej. Dlatego te¿
rozszerzenie kooperacji polsko-rosyjskiej na bardziej zaawansowane formy jest
bardzo po¿¹dane. W zwi¹zku z tym najwa¿niejszym celem artyku³u jest okreœlenie tendencji w rozwoju bezpoœrednich inwestycji realizowanych przez Polskê
w Rosji, w tym zbadanie struktury tych inwestycji i ocena, czy jest ona korzystna.
Ponadto przeprowadzona zostanie analiza czynników sprzyjaj¹cych i utrudniaj¹cych podejmowanie ekspansji zagranicznej w formie BIZ przez polskie
przedsiêbiorstwa na rynku rosyjskim.

1. Polskie inwestycje bezpoœrednie w Rosji
Polskie inwestycje bezpoœrednie w Rosji w pierwszej dekadzie transformacji
polskiej gospodarki by³y znikome, podobnie jak inwestycje Polski w pozosta³ych
krajach. Sytuacja zaczê³a siê stopniowo zmieniaæ po roku 2000. Zwi¹zane to by³o
z jednej strony z rosn¹cym potencja³em konkurencyjnym polskich przedsiêbiorstw
i zwiêkszaj¹cym siê stopniem ich umiêdzynarodowienia, a z drugiej strony z popraw¹ sytuacji spo³eczno-gospodarczej w Rosji, co wp³ynê³o na zwiêkszenie zainteresowania inwestorów tym krajem. WyraŸny wzrost dzia³alnoœci inwestycyjnej
Polski na rynku rosyjskim nast¹pi³ w 2003 r. (rys. 2), kiedy to stan nale¿noœci z tytu³u polskich inwestycji bezpoœrednich w tym kraju zwiêkszy³ siê ponad szeœcio-
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krotnie w stosunku do roku poprzedniego, a ich udzia³ w polskich aktywach
z tytu³u BIZ wzrós³ z 0,58% do 2,53%. Nadal jednak skala tego zaanga¿owania nie
by³a du¿a i wynios³a nieca³e 54,5 mln USD. W kolejnych latach nale¿noœci z tytu³u
BIZ Polski w Rosji sukcesywnie ros³y, ale dynamika tego wzrostu by³a ju¿ wolniejsza i wynios³a œredniorocznie 106%. Niemniej na koniec 2010 r. wartoœæ polskiego
kapita³u w Rosji wynios³a ponad 1 mld USD i w stosunku do 2001 r. wzros³a
ponad 167 razy1.
[mln USD]

*
* Brak danych za 1998 r.

Rys. 2. Stan nale¿noœci Polski z tytu³u bezpoœrednich inwestycji w Rosji w latach 1996–2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [NBP 2009a, s. 35; NBP 2009b, s. 35; NBP 2008a, s. 35; NBP
2008b, s. 35; NBP 2007, s. 66; NBP 2008c, s. 66; NBP 2009c, s. 66; NBP 2010, s. 35; NBP 2011, s. 57].

W roku 2010 Rosja znalaz³a siê na 12 miejscu na liœcie krajów, w których Polska
zgromadzi³a najwiêksze zasoby BIZ. Ta pozycja by³aby prawdopodobnie wy¿sza,
gdyby uwzglêdniono nie tylko oficjalne dane statystyczne na temat przep³ywów
BIZ. Czêœæ polskich przedsiêbiorstw rejestruje bowiem podmioty zale¿ne w krajach pe³ni¹cych funkcjê miêdzynarodowych centrów finansowych, m.in. w celu
realizacji inwestycji na rynkach krajów trzecich. Transfer kapita³u z tego tytu³u rejestrowany jest w polskich statystykach jako odp³yw BIZ do kraju – centrum finansowego, mimo ¿e faktyczne przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane s¹ za
poœrednictwem spó³ki zale¿nej w innym kraju. Wed³ug danych NBP [2011,
s. 56–57] najwiêksze polskie zasoby BIZ zlokalizowane zosta³y w czterech krajach
– Luksemburgu, Szwajcarii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jednoczeœnie jednak, jak
wynika z analiz Ministerstwa Gospodarki [2011, s. 20–21], w krajach tych nie zosta³y zrealizowane polskie inwestycje w stopniu, który odpowiada³by polskim
statystykom odp³ywu BIZ do tych krajów. Tak wiêc mo¿na przyj¹æ, ¿e by³ to
w du¿ej czêœci tzw. kapita³ w tranzycie i jego docelowe przeznaczenie by³o inne
1 Obliczenia w³asne na podstawie: [NBP 2009 a, s. 35, 37; 2009b, s. 35, 37; 2008a, s. 35; 2008b, s. 35; 2007,
s. 66; 2008c, s. 66; 2009c, s. 66; 2010, s. 35; 2011, s. 56].
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ni¿ wy¿ej wymienione cztery kraje. Podobna sytuacja wystêpuje tak¿e w przypadku Cypru, który w 2010 r. wed³ug statystyk NBP [2011, s. 56] znalaz³ siê na 9 miejscu pod wzglêdem wartoœci ulokowanych w tym kraju polskich inwestycji bezpoœrednich. Analizuj¹c z kolei coroczne strumienie odp³ywu bezpoœrednich inwestycji Polski do Rosji (rys. 3) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dynamika ich wzrostu nie by³a
stabilna.
[mln USD]
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Rys. 3. Odp³yw polskich inwestycji bezpoœrednich do Rosji w latach 1996–2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [NBP 2009a, s. 11; NBP 2009b, s. 11; NBP 2008a, s. 11; NBP
2008b, s. 11; NBP 2007, s. 42; NBP 2008c, s. 42; NBP 2009c, s. 42; NBP 2010, s. 11, NBP 2011, s. 18].

W latach 2003–2005 dynamika wzrostu wynios³a odpowiednio 837,1%,
118,8% oraz 364,1%, podczas gdy w 2006 r. odp³yw polskich inwestycji zmniejszy³
siê o po³owê w stosunku do poprzedniego roku2. Trudno jednak wskazaæ jak¹œ
jednoznaczn¹ przyczynê spadku polskich inwestycji na rynku rosyjskim w analizowanym roku, poniewa¿ pod wzglêdem makroekonomicznym sytuacja by³a
bardzo korzystna dla polskich inwestorów. Dobra koniunktura gospodarcza
w Polsce i na œwiecie, w tym tak¿e w Rosji sprzyja³a ekspansji inwestycyjnej na
rynki zagraniczne. W 2006 r. odp³yw kapita³u inwestycyjnego z Polski za granicê
wzrós³ blisko trzykrotnie wzglêdem roku poprzedniego i osi¹gn¹³ rekordowy poziom 8888,8 mln USD [NBP, 2007, s. 44], a z kolei nap³yw zagranicznych BIZ do
Rosji wzrós³ ponad dwukrotnie3. Tak wiêc z pewnoœci¹ do bezpoœrednich przyczyn zmniejszenia aktywnoœci inwestycyjnej polskich przedsiêbiorstw na rynku
rosyjskim nie nale¿a³y czynniki koniunkturalne. Przy nadal niewielkiej skali polskich inwestycji w Rosji przesuniêcie lub zmiana planów inwestycyjnych nawet
jednego przedsiêbiorstwa mog³a spowodowaæ tak du¿y spadek. Z kolei w 2007 r.
2
3

Obliczenia w³asne na podstawie: [NBP 2009b, s. 11; 2008a, s. 11; 2008b, s. 11; 2007, s. 44].
Obliczenia w³asne na podstawie: [United Nations, 2011, s. 190].
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odp³yw polskich BIZ do Rosji wzrós³ do najwy¿szego dotychczas poziomu 323,5
mln USD [NBP 2008 c, s. 42]. Kolejny rok przyniós³ spadek polskich inwestycji
w Rosji o blisko 40%, czego bezpoœredni¹ przyczyn¹ by³o spowolnienie gospodarcze w Polsce i w Rosji4. Polskie przedsiêbiorstwa odnotowa³y straty na rynku rosyjskim, o czym œwiadczy wysoki poziom ujemnych reinwestowanych zysków
(-14,9 mln USD) [NBP 2009 c, s. 42]. Zmniejszy³y siê tak¿e bardzo polskie inwestycje
w postaci kredytów przeznaczanych na rozwój przedsiêbiorstw bezpoœredniego
inwestowania (spadek pozosta³ych inwestycji o 53%). Natomiast pozytywn¹ tendencj¹ by³o to, ¿e inwestycje w kapita³y w³asne nie zmniejszy³y siê, ale nieznacznie wzros³y o 2,64%. W 2009 r., w którym ujawni³y siê w pe³ni gospodarcze skutki
œwiatowego kryzysu finansowego inwestycje polskich przedsiêbiorstw na rynku
wschodniego s¹siada spad³y o ponad 48%. Warto dodaæ, ¿e tak¿e inwestorzy z innych krajów zmniejszyli swoj¹ aktywnoœæ na tym rynku, w zwi¹zku z czym
nap³yw BIZ do Rosji spad³ o ponad 51%5. W przypadku Polski tym razem zmniejszy³ siê odp³yw wszystkich sk³adników BIZ, tj. kapita³ów w³asnych, pozosta³ych
inwestycji, a w przypadku reinwestowanych zysków straty bilansowe przekroczy³y ich wartoœæ [NBP 2010, s. 42]. W 2010 r. po raz pierwszy od 11 lat Polska odnotowa³a zjawisko dezinwestycji w Rosji o wartoœci 198 mln USD. Nale¿y jednak
podkreœliæ, ¿e proces ten nie by³ spowodowany wycofaniem przez polskie przedsiêbiorstwa kapita³ów w³asnych, ale by³ wynikiem sp³aty kredytów udzielonych
przez polskich inwestorów bezpoœrednich rosyjskim spó³kom zale¿nym (sp³ata
netto rosyjskich zobowi¹zañ kredytowych wobec polskich inwestorów bezpoœrednich osi¹gnê³a w analizowanym roku rekordowy poziom 225 mln USD).
Wprawdzie w zwi¹zku z du¿¹ niepewnoœci¹ co do rozwoju sytuacji gospodarczej
w Rosji polscy inwestorzy wstrzymali realizacjê wielu projektów na tym rynku,
jednak saldo inwestycji w kapita³y w³asne pozosta³o dodatnie. Niemniej ich wartoœæ spad³a do bardzo niskiego poziomu 9 mln USD. Natomiast do bardzo pozytywnych zjawisk nale¿y zaliczyæ fakt, ¿e polscy inwestorzy zdecydowali siê na
znacz¹ce reinwestycje osi¹gniêtych w Rosji zysków. Wartoœæ tych reinwestycji
osi¹gnê³a jak dotychczas najwy¿szy poziom i wynios³a 18 mln USD [NBP 2011, s. 18].

2. Struktura kapita³owa, bran¿owa i geograficzna polskich
inwestycji bezpoœrednich w Rosji
Mimo braku jednokierunkowego trendu w odp³ywie polskich inwestycji bezpoœrednich w latach 2000–2010 wartoœæ polskiego kapita³u zaanga¿owanego
w Rosji zdecydowanie siê zwiêkszy³a na przestrzeni analizowanych lat, co jest
4
5

Obliczenia w³asne na podstawie: [NBP 2008 c, s. 42; 2009c, s. 42].
Obliczenia w³asne na podstawie: [NBP 2009 c, s. 42; 2010, s. 11; United Nations, 2011, s. 190].
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bardzo pozytywnym zjawiskiem. Natomiast niezbyt korzystnie kszta³towa³a siê
struktura kapita³u transferowanego przez polskie podmioty do Rosji. Najbardziej
po¿¹dan¹ form¹ BIZ s¹ inwestycje w kapita³y w³asne, które obejmuj¹ m.in. projekty typu greenfield, zakupy akcji i udzia³ów czy przejêcia istniej¹cych przedsiêbiorstw. W przypadku odp³ywu polskich BIZ do Rosji udzia³ kapita³ów w³asnych
w transferowanych przep³ywach by³ dotychczas zbyt ma³y, co obrazuj¹ dane na
rysunku 3. Przy jednoczesnym niewielkim poziomie reinwestowanych zysków
powodowa³o to, ¿e ros³o znaczenie kredytów wewn¹trzkorporacyjnych w strukturze polskich BIZ na rynku wschodniego partnera. W rezultacie w zasobach BIZ
Polski w Rosji dominuj¹c¹ pozycjê uzyska³y po¿yczki, a ich udzia³ w latach
2003–2010 waha³ siê w przedziale 56,9–80,1% (rys. 4).
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Udzia³ów za lata 1996–2002 nie przedstawiono na rysunku ze wzglêdu na brak w dostêpnych opracowaniach NBP
danych.

Rys. 4. Struktura kapita³owa nale¿noœci Polski z tytu³u bezpoœrednich inwestycji w Rosji
w latach 2003–2010 (w %)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [NBP 2009b, s. 35; NBP 2008a, s. 35; NBP 2008b, s. 35; NBP
2007, s. 66; NBP 2008c, s. 66; NBP 2009c, s. 66; NBP 2010, s. 35, NBP 2011, s. 57].

Co wiêcej, struktura przekazywanego na rynek rosyjski kapita³u wyraŸnie ró¿ni³a siê od struktury inwestycji polskich przedsiêbiorstw w innych krajach, gdzie
od 2005 r. zdecydowanie dominowa³y transfery z tytu³u powiêkszenia kapita³ów
w³asnych (rys. 5). Taki stan rzeczy wynika ze szczególnie du¿ego zaanga¿owania
na rynku rosyjskim podmiotów z sektora MSP. Zjawisko to wystêpuje zarówno
w przypadku polskiego eksportu, jak i bezpoœrednich inwestycji [StanowskaHirsch 2010, s. 127–133; Senat 2011, s. 27]. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, dokonuj¹c ekspansji zagranicznej wybieraj¹ najczêœciej formy wejœcia na rynek zagraniczny o ni¿szym stopniu zaanga¿owania kapita³owego. Nawet, kiedy decyduj¹
siê na bezpoœrednie inwestycje ich wk³ady kapita³owe nie s¹ wysokie, a zakres ich
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dzia³alnoœci czêsto ograniczony jest do reprezentacji przedsiêbiorstwa na rynku
zagranicznym i pe³nienia funkcji zagranicznego biura sprzeda¿y. Taka sytuacja
bardzo czêsto wystêpuje w przypadku polskich inwestycji bezpoœrednich w Rosji. Wprawdzie w kraju tym funkcjonuj¹ du¿e polskie przedsiêbiorstwa, takie jak:
Pfleiderer Grajewo, Cersanit, Getin czy Bella, ale najliczniejsz¹ grupê inwestorów
stanowi¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. St¹d te¿ udzia³ wk³adów w kapita³y
w³asne jest ni¿szy ni¿ wk³adów w pozosta³e inwestycje, które obejmuj¹ zad³u¿enie miêdzy przedsiêbiorstwami powi¹zanymi kapita³owo. Inwestycje w formie
po¿yczek mog¹ byæ wprawdzie wynikiem finansowania rozwoju przedsiêbiorstwa, ale relacja kapita³ów w³asnych do pozosta³ych inwestycji w polskich BIZ
w Rosji przy jednoczeœnie wysokiej wartoœci eksportu Polski w tym kierunku
wskazuje, ¿e s¹ to raczej kredyty handlowe, które w przypadku podmiotów
powi¹zanych kapita³owo zaliczane s¹ tak¿e do bezpoœrednich inwestycji. Tak
wiêc struktura kapita³owa polskich inwestycji bezpoœrednich w Rosji, mimo ich
rosn¹cej wartoœci, pokazuje, ¿e na rynku tym polskie przedsiêbiorstwa zbyt ma³o
jeszcze realizuj¹ projektów o charakterze klasycznych BIZ, które wymagaj¹ du¿ych nak³adów finansowych.
[%]

Udzia³ów za lata 1996–2002 nie przedstawiono na rysunku ze wzglêdu na brak w dostêpnych opracowaniach NBP
danych. W 2010 r. nie podano udzia³u kapita³ów w³asnych w transferowanych z Polski BIZ do Rosji ze wzglêdu na
ujemn¹ wartoœæ ³¹cznych przep³ywów na rynek rosyjski.

Rys. 5. Udzia³ kapita³ów w³asnych w transferowanych z Polski inwestycjach bezpoœrednich
do Rosji i do wszystkich krajów w latach 2003–2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [NBP 2009b, s. 11, 13; NBP 2008a, s. 11, 13; NBP 2008b, s.11,
13; NBP 2007, s. 42, 44; NBP 2008c, s. 42, 44; NBP 2009c, s. 42, 44; NBP 2010, s. 11, 13; NBP 2011, s. 17, 18].

Powy¿sze wnioski potwierdza tak¿e analiza struktury bran¿owej polskich inwestycji w Rosji na tle inwestycji z innych pañstw w tym kraju. W gospodarce
rosyjskiej bezpoœrednie inwestycje zagraniczne w przewa¿aj¹cej czêœci zlokalizowane s¹ w bran¿ach kapita³och³onnych, natomiast polskie koncentruj¹ siê w sektorach pracoch³onnych. Ponad po³owa wartoœci BIZ polskich spó³ek (wed³ug
stanu na koniec 2010 r.) zaanga¿owana zosta³a w przemys³ drzewny i produkcjê
artyku³ów z drewna oraz produkcjê tekstyln¹ i krawiectwo (tabela 1). Z kolei in-
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westorzy z innych krajów preferuj¹ takie sektory rosyjskiej gospodarki jak: wydobycie surowców, zw³aszcza energetycznych, metalurgia, produkcja chemiczna,
produkcja œrodków transportu, produkcja napojów i tytoniu, wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê, gaz i wodê. Wartoœæ kapita³u zagranicznego ulokowanego w przemys³, który wymaga du¿ych nak³adów finansowych stanowi ponad
50% ³¹cznych BIZ w Rosji (wed³ug stanu na koniec 2010 r.) (tabela 2).
Tabela 1. Udzia³ skumulowanych* polskich BIZ w wybranych bran¿ach w ³¹cznych
skumulowanych BIZ Polski w Rosji wed³ug stanu na koniec 2010 r.
Bran¿a

Udzia³ w %

Przetwórstwo drzewne i produkcja artyku³ów z drewna

39,6

Produkcja tekstylna i krawiectwo

14,5

Produkcja wyrobów gumowych i plastikowych

1,6

Produkcja chemiczna

0,4

Produkcja œrodków transportu

0,4

Metalurgia i produkcja gotowych wyrobów metalowych

0,2

Operacje zwi¹zane z nieruchomoœciami, dzier¿awa i œwiadczenie us³ug

14,5

Dzia³alnoœæ finansowa

11,3

Handel hurtowy i detaliczny

8,0

*Dane dotycz¹ce wartoœci polskich BIZ w Rosji w podziale na bran¿e nie s¹ dostêpne w oficjalnych publikacjach Centralnego Banku Rosji. Powy¿sze dane zosta³y przygotowane na podstawie materia³ów Ambasady RP w Moskwie, dla
których Ÿród³em by³y dane przekazane przez Rosstat. Rosyjska S³u¿ba Statystyczna informacje dotycz¹ce bezpoœrednich inwestycji opracowuje w odmienny sposób ni¿ Centralny Bank Rosji. Rosstat m.in. nie podaje stanu zobowi¹zañ
Rosji z tytu³u BIZ, ale wartoœci skumulowane nap³ywaj¹cych inwestycji.

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: [Habarta, 2011].

Geograficzne rozmieszczenie polskich inwestycji bezpoœrednich w Federacji
Rosyjskiej tak¿e wyró¿nia siê na tle inwestycji z innych pañstw na tym rynku.
Dzia³alnoœæ inwestycyjna polskich przedsiêbiorstw w praktyce ograniczona jest
tylko do dwóch okrêgów federalnych Rosji w zachodniej i centralnej czêœci tego
kraju. Wed³ug danych Rosstat skumulowana wartoœæ polskich BIZ w Centralnym
Okrêgu Federalnym i Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym wynios³a na koniec 2010 r. blisko 97% ca³oœci polskich inwestycji bezpoœrednich. Pod wzglêdem
terytorialnym polscy inwestorzy preferuj¹ lokalizacje wzglêdnie niezbyt odleg³e
od Polski. Ponad 83% skumulowanych polskich inwestycji bezpoœrednich (stan
na 2010 r.) skierowane zosta³o do Obwodu Nowogródzkiego, Moskiewskiego,
Kaliningradzkiego i miasta Moskwy6 . Polskie przedsiêbiorstwa prawie w ogóle
nie podejmuj¹ bezpoœredniej dzia³alnoœci inwestycyjnej w azjatyckich czêœciach
Rosji i w znikomym tylko stopniu w kaukaskim regionie.
6

Obliczenia w³asne na podstawie: [Habarta, 2011].
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Tabela 2. Udzia³ skumulowanych* BIZ w wybranych bran¿ach w ³¹cznych skumulowanych BIZ w Rosji wed³ug stanu na koniec 2010 r.
Bran¿a

Udzia³ w %

Wydobycie surowców energetycznych

16,6

Metalurgia i produkcja gotowych wyrobów metalowych

18,2

Produkcja ¿ywnoœci, w tym napojów i tytoniu

5,4

Produkcja œrodków transportu i sprzêtu

3,3

Produkcja chemiczna

2,5

Produkcja innych nie metalicznych produktów mineralnych

2,5

Produkcja maszyn i wyposa¿enia

1,7

Produkcja wyrobów gumowych i plastikowych

1,0

Produkcja i dostawa pr¹du, gazu i wody

2,7

Operacje zwi¹zane z nieruchomoœciami, dzier¿awa i œwiadczenie us³ug

15,6

Dzia³alnoœæ finansowa

5,0

Handel hurtowy i detaliczny

9,5

*W celu zachowania porównywalnoœci do danych zaprezentowanych w tabeli 1 wskaŸniki w tabeli 2 tak¿e odnosz¹
siê do wartoœci skumulowanych.

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie Ÿród³a jak w tabeli 2.

Natomiast lokalizacja bezpoœrednich inwestycji podmiotów z innych krajów
nie jest, tak jak w przypadku polskich, ograniczona tylko do czêœci europejskiej
Federacji i w znacz¹cym stopniu obejmuje tak¿e rejony azjatyckie. Wprawdzie
w Centralnym Okrêgu Federalnym koncentruje siê ponad 55% zagranicznych BIZ
w Rosji, ale ju¿ w Pó³nocno- Zachodnim tylko 11%, podczas gdy w przypadku polskich BIZ jest to a¿ blisko 55%. Azjatyckie okrêgi Federacji Rosyjskiej przyci¹gnê³y
ponad 24% zagranicznych BIZ, co jest zwi¹zane z wystêpowaniem tam bogatych
z³ó¿ surowców naturalnych i rozwiniêtego przemys³u metalurgicznego7.

3. Czynniki sprzyjaj¹ce i utrudniaj¹ce ekspansjê inwestycyjn¹
w Rosji8
Rosja od kilku lat znajduje siê w czo³ówce krajów, które przyci¹gaj¹ najwiêcej
zagranicznych inwestycji bezpoœrednich. W 2010 r. zajê³a pod tym wzglêdem
ósme miejsce, a rok wczeœniej siódme [United Nations, 2011, s. 4]. Atrakcyjnoœæ
7

Obliczenia w³asne na podstawie: [Foreign Investments in The Economy of Russia, 2012].
Ze wzglêdu na ograniczenia dotycz¹ce objêtoœci publikacji w czêœci tej skoncentrowano siê tylko
na najwa¿niejszych czynnikach wynikaj¹cych z rosyjskich uwarunkowañ gospodarczych, prawnych
i administracyjnych.
8
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rynku rosyjskiego dostrzegli tak¿e polscy inwestorzy, którzy, jak wykazano wczeœniej, w ci¹gu ostatniej dekady zwiêkszyli na nim znacz¹co swoj¹ aktywnoœæ.
Czynnikiem, który wyraŸnie sprzyja³ rosn¹cym inwestycjom w Rosji po roku 2000
by³a makroekonomiczna stabilizacja rosyjskiej gospodarki, która zwiêkszy³a zaufanie zagranicznych inwestorów do tego kraju. Dynamiczny wzrost cen surowców
energetycznych na œwiecie w latach 2000–2008 zapewni³ rosyjskiej gospodarce
wysokie tempo wzrostu gospodarczego, zaktywizowanie inwestycji, wzrost dochodów i konsumpcji, wysok¹ nadwy¿kê w bilansie wymiany handlowej, a w rezultacie doprowadzi³ do ustabilizowania finansów publicznych Rosji i przekszta³cenia wieloletniego deficytu bud¿etowego w nadwy¿kê.
Surowcowy profil rosyjskiej gospodarki stanowi jednak czynnik zwiêkszaj¹cy
ryzyko dzia³alnoœci na tym rynku, gdy¿ jest ona zbyt podatna na wahania cen surowców, których negatywnych skutków kraj ten doœwiadcza³ wielokrotnie. Ostatnim tego przyk³adem by³ kryzys œwiatowy z drugiej po³owy 2008 r., w wyniku
którego gwa³townie spad³y ceny ropy naftowej, a skutki tego wyraŸnie odczu³a
Rosja. G³êbokoœæ spadku najwa¿niejszych parametrów gospodarki rosyjskiej
w 2009 r. by³a du¿a i dla PKB wynios³a blisko 8%, produkcji przemys³owej ponad
9%, nak³adów inwestycyjnych prawie 16%, a deficyt osi¹gn¹³ poziom 5,9% PKB.
Pomimo jednak niezaprzeczalnie wy¿szego ryzyka zwi¹zanego z uzale¿nieniem stanu rosyjskiej gospodarki od cen surowców energetycznych rynek ten, ze
wzglêdu na ni¿szy poziom jego nasycenia w stosunku do rynków zachodnich,
du¿y popyt inwestycyjny i szybko rozwijaj¹cy siê rynek konsumencki, nale¿y do
bardzo atrakcyjnych miejsc lokowania BIZ. Tym bardziej ¿e rosyjski przemys³
mimo zwiêkszaj¹cej siê produkcji nie by³ w stanie zaspokoiæ w wystarczaj¹cym
stopniu rosn¹cego popytu w Rosji, o czym œwiadczy wyraŸnie wolniejsze tempo
wzrostu produkcji przemys³owej w stosunku do obrotów handlu detalicznego,
realnych dochodów i inwestycji w œrodki trwa³e. Przyrost popytu rosyjskiego
w latach 2000–2011 w wiêkszym stopniu zaspokajany by³ przez import ni¿ przez
przemys³ rosyjski (tabela 3).
Ponadto mimo dynamicznie nap³ywaj¹cego od blisko dekady kapita³u zagranicznego do Rosji nasycenie tego kraju inwestycjami nadal jest niewystarczaj¹ce
i du¿o ni¿sze ni¿ w innych transformuj¹cych siê gospodarkach. Wartoœæ zobowi¹zañ Rosji z tytu³u BIZ w przeliczeniu na jednego mieszkañca jest prawie dwukrotnie mniejsza ni¿ w Polsce i ponad czterokrotnie mniejsza ni¿ w Czechach9.
Dlatego te¿ w Rosji konkurencja ze strony przedsiêbiorstw z rodzimym kapita³em, jak i tych z zagranicznym, jest mimo wszystko du¿o mniejsza ni¿ na innych
rynkach, a zw³aszcza zachodnich. Jest to szczególnie korzystna sytuacja dla polskich inwestorów ze wzglêdu na ich ni¿szy potencja³ konkurencyjny w stosunku

9

Obliczenia w³asne na podstawie: [United Nations, 2011, s. 191, 194].
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do zachodnich przedsiêbiorstw. Tym bardziej ¿e wœród polskich inwestorów
w Rosji dominuj¹ podmioty ma³e i œrednie.
Tabela 3. Tempo wzrostu produkcji przemys³owej, obrotów handlu detalicznego, realnych
dochodów, inwestycji w œrodki trwa³e oraz importu w Rosji w latach 2000–2011
2000

2011

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Produkcja
w przemyœle

8,7

2,9

3,1

8,9

8,0

5,1

6,3

6,8

0,6

-9,3

8,2

4,7

Obroty handlu
detalicznego

9,0

11,0

9,3

8,8

13,3

12,8

14,1

16,1

13,6

-5,1

6,3

7,2

Realne dochody

13,4

10,1

10,8

14,6

11,2

11,7

14,1

13,1

3,8

1,8

4,7

0,8

Inwestycje
w œrodki trwa³e

17,4

10,0

2,8

12,5

13,7

10,9

16,7

22,7

9,9

-15,7

6,0

8,3

Import

12,0

24,0

10,0

24,0

32,0

30,6

39,6

45,0

33,7

-37,0

36,9

33,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Indeksy proizwodztwa po otdzielnym widam ekonomiczeskoj dziejatelnosti Rossijskoj Federacji, http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/industrial/# [dostêp: 04.04.2012]; Indeksy fiziczeskowo objema oborota roznicznoj torgowli
po Rossijskoj Federacji, http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/retail/#
[dostêp: 04.04.2012]; Osnownyje ekonomiczeskije pokazatieli w 2011 godu, http://cbr.ru/statistics/
print.aspx?file=macro/macro_11.htm&pid=macro&sid=oep [dostêp: 04.04.2012], Federalnaja S³u¿ba
Gosudarstwiennoj Statistiki, 2011; Federalnaja S³u¿ba Gosudarstwiennoj Statistiki, 2010; Federalnaja
S³u¿ba Gosudarstwiennoj Statistiki, 2006; Dinamika inwesticij w osnownoj kapita³ w Rossijskoj Federacji, http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/investment/nonfinancial/# [dostêp: 04.04.2012]; Eksport i import Rossijskoj Federacji, http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/
rosstatsite/main/trade/# [dostêp: 04.04.2012]; Import (po danyym FTS Rossii), http://www.gks.ru/
dbscripts/ Cbsd/DBInet.cgi#1 [dostêp: 04.04.2012]; Osnownyje ekonomiczeskije pokazatieli w 2011 godu,
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=macro/macro_11.htm&pid=macro&sid=oep [dostêp: 04.04.2012].

Trwaj¹cy obecnie proces integracji celnej Rosji, Bia³orusi i Kazachstanu zapocz¹tkowany wprowadzeniem przez wspomniane kraje wspólnej importowej
taryfy celnej w 2010 r., tak¿e stanowi wa¿ny argument dla przedsiêbiorstw na
rzecz podjêcia ekspansji inwestycyjnej w tym kierunku. Unia celna, której inicjatorem powstania by³a Moskwa, zwiêksza atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ sygnatariuszy porozumienia ze wzglêdu na u³atwiony dostêp do trzech rynków zbytu –
rosyjskiego, bia³oruskiego i kazachskiego.
Kolejnym czynnikiem, który sprzyjaæ bêdzie ekspansji inwestycyjnej w Rosji
jest przyjêcie tego kraju w poczet cz³onków Œwiatowej Organizacji Handlu. Dotychczas dostêp produktów rosyjskich do innych rynków by³ w wielu przypadkach ograniczony. Wejœcie Rosji do WTO wi¹¿e siê ze zniesieniem tych ograniczeñ, dziêki czemu zagraniczni inwestorzy, którzy bêd¹ chcieli eksportowaæ
wyprodukowane w Rosji towary uzyskaj¹ lepsze warunki dostêpu do tych rynków. Nie jest to jedyna korzyœæ, jak¹ odnios¹ zagraniczni inwestorzy w Rosji z ty-
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tu³u w³¹czenia tego kraju do WTO. Akces ten wi¹¿e siê bowiem z szeregiem
reform gospodarczych, które zwiêksz¹ przewidywalnoœæ Rosji w relacjach gospodarczych. Oznacza on tak¿e przyjêcie przez Moskwê miêdzynarodowych regu³
w wielu dziedzinach. Rosja w zamian za wejœcie do WTO m.in. zgodzi³a siê na
zmiany w prawie w³asnoœci intelektualnej. Jak dotychczas prawa intelektualne na
rynku rosyjskim nie by³y chronione odpowiednio. O dotkliwoœci tego problemu
dla wielu zagranicznych przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rynku rosyjskim œwiadczy przyk³ad polskiej firmy Atlas, która zdecydowa³a siê po kilku latach obecnoœci
w Rosji na rezygnacjê z produkcji w tym kraju. Jedn¹ z wielu przyczyn takiej decyzji by³o wprowadzanie przez Rosjan do obrotu licznych podróbek produktów
tego przedsiêbiorstwa i brak mo¿liwoœci wyegzekwowania przez Atlas swoich
praw [KPMG, 2010, s. 14].
Przestarza³a infrastruktura i brak nowoczesnych technologii to czynniki, które
z jednej strony mog¹ stanowiæ przeszkodê dla ekspansji inwestycyjnej zagranicznych przedsiêbiorstw, ale z drugiej strony mog¹ te¿ tworzyæ szanse inwestycyjne.
Tym bardziej ¿e rosyjskie w³adze dostrzegaj¹ potrzebê modernizacji rosyjskiej
gospodarki i tworz¹ rozwi¹zania zachêcaj¹ce zagranicznych inwestorów do lokalizacji dzia³alnoœci w Rosji. Przyk³adem tego s¹ stworzone w Rosji w 2006 r. specjalne
strefy ekonomiczne, które oferuj¹ inwestorom m.in. preferencyjne opodatkowanie, zwolnienia celne importowanych towarów na potrzeby produkcji w SSE,
mniej biurokratyczne procedury czy mo¿liwoœæ zakupu ziemi pod inwestycje po
obni¿onych cenach [Special Economic Zones Booklet, 2012]. Polskim przedsiêbiorstwom bêdzie jednak trudno wykorzystaæ te szanse, je¿eli profil polskich inwestorów w Rosji nie zmieni siê przynajmniej czêœciowo, poniewa¿ rosyjskie regulacje dotycz¹ce funkcjonowania SSE sprzyjaj¹ przede wszystkim przedsiêwziêciom o du¿ej skali. [Senat, 2011, s. 20]. Ponadto w Rosji preferowane s¹ inwestycje w bran¿ach zaawansowanych technologii i kapita³och³onnych, a jak dotychczas inwestorzy z Polski nie decydowali siê na inwestycje w tych obszarach
w znacz¹cym zakresie.
Organizowane w Rosji wielkie miêdzynarodowe wydarzenia sportowe, takie
jak Igrzyska Olimpijskie w 2014 r., czy mistrzostwa œwiata w pi³ce no¿nej w 2018,
tak¿e tworz¹ nowe szanse inwestycyjne i z pewnoœci¹ bêd¹ czynnikiem stymuluj¹cym nap³yw BIZ do Rosji. W zwi¹zku z organizacj¹ tych imprez Rosja bêdzie
modernizowaæ i budowaæ infrastrukturê sportow¹, drogow¹, a tak¿e turystyczn¹.
Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e dzia³alnoœæ na rynku rosyjskim obarczona
jest du¿o wy¿szym ryzykiem ni¿ funkcjonowanie na innych rynkach europejskich. Wed³ug raportu Banku Œwiatowego „Doing Business” [2012, s. 122] oceniaj¹cym warunki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w 183 krajach Rosja
znalaz³a siê w prezentowanym rankingu na 120 miejscu. Szczególnie negatywnie
ocenione zosta³y procedury zwi¹zane z uzyskaniem pozwoleñ budowlanych czy
pod³¹czeniem do elektrycznoœci, procedury importowe i eksportowe oraz ochrona
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praw inwestorskich. Rozbudowany aparat administracyjny utrudnia wielu zagranicznym przedsiêbiorstwom prowadzenie dzia³alnoœci w Rosji i jest szczególnie
dotkliwy w przypadku realizacji nowych inwestycji budowlanych.
Rosyjski system prawny tak¿e zwiêksza ryzyko operacji na tym rynku ze
wzglêdu na jego nieprzejrzystoœæ i niespójnoœæ. W rosyjskim systemie prawnym
wystêpuje wiele przypadków braku pe³nej zgodnoœci pomiêdzy aktami wy¿szego rzêdu a przepisami wykonawczymi, co daje szerokie pole do interpretacji
i sprzyja podejmowaniu arbitralnych decyzji urzêdnikom. Ponadto niektóre
z zarz¹dzeñ Pañstwowego Komitetu Celnego Federacji Rosyjskiej nie s¹ podawane do publicznej wiadomoœci i informacje o nich posiadaj¹ tylko s³u¿by celne, co
zwiêksza niepewnoœæ i podnosi koszty prowadzenia dzia³alnoœci eksportowo-importowej w Rosji.
Du¿ym utrudnieniem w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na rynku rosyjskim s¹ kontrole licznych urzêdów rosyjskich, które bez podania uzasadnienia
mog¹ na czas przeprowadzania kontroli zamkn¹æ przedsiêbiorstwo [KPMG, 2010,
s. 14].
Niejednoznaczny system prawny, przewlek³e i kosztowne procedury administracyjne oraz arbitralnoœæ decyzji urzêdniczych i nadu¿ywanie w³adzy przez
aparat administracyjny sprzyjaj¹ z kolei korupcji, która stanowi bardzo powa¿n¹
przeszkodê w rozwijaniu biznesu w Rosji. Oszacowana przez rosyjsk¹ fundacjê
INDEM wartoœæ wrêczanych corocznie ³apówek w sektorze gospodarczym wynios³a 316 miliardów USD [Diagnostics of Corruption in Russia, 2001–2005]. Wartoœæ ta jest zbli¿ona do rocznych wp³ywów Rosji z tytu³u eksportu – porównanie
to pozwala na zrozumienie skali tego zjawiska w gospodarce rosyjskiej.
Zwiêkszaj¹ce siê od lat uzale¿nienie rosyjskiej gospodarki od pañstwa oraz
wynikaj¹ce z tego powi¹zania gospodarczo-polityczne stanowi¹ kolejny czynnik
hamuj¹cy nap³yw BIZ do Rosji. Wprawdzie problem ten dotyczy g³ównie sektorów strategicznych takich jak np. sektory surowcowe, czy zbrojeniowe – którymi
polscy inwestorzy w Rosji nie wykazywali zainteresowania – jednak zjawisko to
utrudnia zmianê struktury gospodarczej pañstwa rosyjskiego, utrwalaj¹c surowcow¹ orientacjê gospodarki tego kraju.

Podsumowanie
Zainteresowanie polskich przedsiêbiorstw ekspansj¹ inwestycyjn¹ na rynek
rosyjski wyraŸnie wzros³o w ci¹gu ostatniej dekady. Mimo braku jednoznacznego
trendu w odp³ywie polskich inwestycji do Rosji (zmienna dynamika wzrostu
i spadku na przestrzeni ostatniej dekady) wartoœæ zasobów BIZ Polski w tym kraju
sukcesywnie ros³a po roku 2000. Zdecydowanie zwiêkszy³ siê tak¿e udzia³ Rosji
w portfelu nale¿noœci Polski z tytu³u bezpoœrednich inwestycji realizowanych za
granic¹.
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Mo¿na oczekiwaæ, ¿e mimo wielu zagro¿eñ wi¹¿¹cych siê z dzia³alnoœci¹ na
tym rynku wartoœæ polskich inwestycji w Rosji bêdzie ros³a w najbli¿szych latach,
o ile nie pojawi¹ siê kolejne fale œwiatowego kryzysu gospodarczego lub nie
wyst¹pi¹ jakieœ wewnêtrzne zagro¿enia (np. destabilizacja polityczna w Rosji).
Du¿e zainteresowanie polskich przedsiêbiorstw ekspansj¹ inwestycyjn¹ w kierunku wschodnim potwierdza polska ambasada w Moskwie, do której w 2010 r.
polskie firmy skierowa³y 3000 wniosków zwi¹zanych z planami inwestycyjnymi
w ró¿nych regionach Rosji [RIA Novosti, 2011]. Polskie przedsiêbiorstwa coraz
aktywniej w³¹czaj¹ siê w miêdzynarodowe przep³ywy inwestycyjne, a ponadto
rynek rosyjski ze wzglêdu na jego ni¿szy stopieñ nasycenia konsumpcyjnego,
du¿e potrzeby modernizacyjne oraz du¿o mniejszy stopieñ konkurencji ni¿ w innych krajach zachodnich stanowi atrakcyjny rynek dla polskich inwestorów.
Z punktu widzenia polskich podmiotów jest to szczególnie korzystny czynnik ze
wzglêdu na ich ni¿szy potencja³ konkurencyjny w stosunku do zagranicznych
przedsiêbiorstw. W tej sytuacji rynki wschodnie mog¹ stanowiæ dobry punkt wyjœcia dla polskich przedsiêbiorstw zainteresowanych rozszerzeniem ekspansji
miêdzynarodowej o bezpoœrednie inwestycje.
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