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Wybrane wskaĨniki zachowaĔ Rosjan na rynku polskim ze
szczególnym uwzglĊdnieniem rynku rolno-spoĪywczego
w latach 2010-2017
Selected Factors of Russian Behavior on the Polish Market
with Particular Regard to the Agri-Food Market in 2010-2017
Synopsis. Celem opracowania jest analiza wybranych wskaĨników ilustrujących zachowania Rosjan
na rynku polskim ze szczególnym uwzglĊdnieniem rynku rolno-spoĪywczego, oraz wskazanie
najwaĪniejszych zmian jakie zaszáy w latach 2010-2017. Do weryfikacji zaáoĪeĔ wykorzystano
analizĊ ruchu granicznego, celu i czĊstotliwoĞci przyjazdów Rosjan do Polski, a takĪe wielkoĞci
i struktury wydatków poniesionych przez Rosjan w Polsce w analizowanym okresie. Artykuá jest
wynikiem analizy literatury i opracowaĔ statystycznych. Do analizy danych wykorzystano metody:
opisową, szeregów czasowych oraz wnioskowania.
Ruch graniczny na granicy polsko-rosyjskiej charakteryzuje zmiennoĞü dynamiki przyjazdów Rosjan
do Polski, na którą wpáyw mają m.in. przepisy regulujące zasady funkcjonowania ruchu granicznego
miĊdzy Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską, relacje cenowe pomiĊdzy sąsiadującymi
krajami oraz niestabilna sytuacja miĊdzynarodowa. Wszelkie zmiany przepisów regulujących
przepáyw towarów i usáug na granicy polsko-rosyjskiej, znalazáy odzwierciedlenie w celu
i czĊstotliwoĞci przyjazdów Rosjan do Polski oraz w wysokoĞci wydatków poniesionych w Polsce.
Sáowa kluczowe: Federacja Rosyjska, rynek przygraniczny, konsument, embargo, wydatki
Abstract. The aim of the study is to analyze selected indicators defining the behavior of Russians on
the Polish market with particular regard to the agri-food market, and to identify the most important
changes that have occurred between 2010-2017. To verify the assumptions, the analysis of border
traffic, purpose and frequency of arrivals of Russians to Poland was used, as well as the size and
structure of expenses incurred by the Russians in Poland in the analyzed period. The article is the
result of an analysis of literature and statistical studies. Data analysis was based on: descriptive
methods, time series and inference.
Border traffic on the Polish-Russian border is characterized by the variability of the dynamics of
Russian arrivals to Poland, influenced by the regulations governing the functioning of border traffic
between the Republic of Poland and the Russian Federation, price relations between neighboring
countries and the international situation. All changes to the regulations governing the flow of goods
and services on the Polish-Russian border were reflected in the purpose and frequency of arrivals of
Russians to Poland and in the amount of expenses incurred by them in Poland.
Key words: the Russian Federation, cross-border market, consumer, embargo, expenses
JEL Classification: A13, D12, Z13
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Wprowadzenie
Analizując zachowania Rosjan na rynku polskim, naleĪy skoncentrowaü siĊ na
zagadnieniach dotyczących oddziaáywania zewnĊtrznych i wewnĊtrznych uwarunkowaĔ
ksztaátujących te zachowania. Wszelkie przesáanki zmian w zachowaniach konsumentów
rosyjskich, zaleĪne są przede wszystkim od polityki gospodarczej i spoáecznej w obszarze
konsumpcji, funkcjonowania gospodarki rynkowej, a takĪe od procesów integracyjnych
w Europie. Wskazane procesy i zjawiska prowadzą do przewartoĞciowania dziaáaĔ
i zachowaĔ mieszkaĔców obszarów przygranicznych, ich celów, dąĪeĔ, aspiracji i wartoĞci.
Zachowania Rosjan są efektem oddziaáywania nowych wzorców i trendów, a takĪe
moĪliwoĞci jakie pojawiáy siĊ w związku z funkcjonowaniem maáego ruchu granicznego.
Celem podjĊtych rozwaĪaĔ jest analiza wybranych wskaĨników ilustrujących
zachowania cudzoziemców przekraczających granicĊ polsko-rosyjską i deklarujących
FederacjĊ Rosyjską jako kraj staáego zamieszkania (dalej: Rosjan) na rynku polskim, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem rynku rolno-spoĪywczego. Wskazano najwaĪniejsze zmiany
jakie zachodziáy w zachowaniach Rosjan w latach 2010-2017.

Uwarunkowania determinujące zachowania Rosjan na rynku polskim
W funkcjonowaniu rynków przygranicznych istotną rolĊ odegraá maáy ruch graniczny
miĊdzy Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską, który obowiązywaá od 27 lipca 2012
r. do 4 lipca 2016 r. Umowa o zasadach maáego ruchu granicznego (Umowa…, 2011)
definiuje ten ruch jako wielokrotne przekraczanie polsko-rosyjskiej granicy paĔstwowej
przez mieszkaĔców strefy przygranicznej PaĔstwa jednej Strony w celu przebywania
w strefie przygranicznej PaĔstwa drugiej Strony, dla podtrzymywania wiĊzi rodzinnych,
spoáecznych, kulturalnych, a takĪe uzasadnionych kontaktów ekonomicznych i innych,
które nie są uznawane za zatrudnienie lub dziaáalnoĞü zarobkową. Za mieszkaĔców strefy
przygranicznej zostali uznani mieszkaĔcy Obwodu Kaliningradzkiego, a po stronie
polskiej: mieszkaĔcy GdaĔska, Gdyni, Sopotu, Olsztyna i Elbląga oraz powiatów:
gdaĔskiego, nowodworskiego, malborskiego i puckiego, elbląskiego, braniewskiego,
lidzbarskiego, bartoszyckiego, olsztyĔskiego, kĊtrzyĔskiego, mrągowskiego, giĪyckiego,
wĊgorzewskiego, goádapskiego i oleckiego. Precedensem w historii Unii Europejskiej byáo
rozszerzenie strefy przygranicznej po obu stronach granicy powyĪej 50 km od linii granicy
(ĩukowski, 2013).
Maáy ruch graniczny na granicy polsko-rosyjskiej moĪna rozpatrywaü w wymiarze
ekonomicznym i pozaekonomicznym, korzystnym i niekorzystnym, kontrolowanym
i Īywioáowym, jednakĪe niezaleĪnie od wymiaru, przyczyniá siĊ on do zmian
w zachowaniach Rosjan na polskim rynku przygranicznym. W okresie jego obowiązywania
nie ulegáy zmianie przepisy celne regulujące przewóz towarów przez granicĊ, jednakĪe
wielokrotne (bardzo czĊsto codzienne przyjazdy Rosjan do Polski) umoĪliwiáy przewóz
towarów w iloĞciach przekraczających indywidualne potrzeby. Handlowcy z Obwodu
Kaliningradzkiego wykazali, Īe konkurencja w postaci handlu ulicznego towarami
przywiezionymi z Polski, doprowadziáa do zmniejszenia ich obrotów o okoáo 30%.
Szacowali oni, Īe dzienna sprzedaĪ polskich towarów bezpoĞrednio z samochodów, siĊgaáa
nawet 10 ton (Szczepanik, 2013).
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Na zachowania konsumentów rosyjskich wpáywaáa niepewnoĞü rozwoju sytuacji
geopolitycznej. Wzrost páac jaki nastąpiá pod koniec 2014 r. byá poniĪej poziomu inflacji,
i spowodowaá znaczne zmniejszenie wydatków na zakup dóbr konsumpcyjnych.
W konsekwencji tego nastąpiáo spowolnienie gospodarcze Federacji Rosyjskiej, w której
coraz bardziej nasila siĊ kryzys konsumpcji (Anczakowska, 2016). W związku ze spadkiem
wartoĞci rosyjskiej waluty, jaki miaá miejsce pod koniec 2014 r., nastąpiá wzrost cen
importowanych surowców i komponentów, który spowodowaá obniĪenie konkurencyjnoĞci
rodzimych produktów. W wyjaĞnieniu tego zjawiska, naleĪy przyjąü zaáoĪenie, na które
zwróciá uwagĊ Barczyk (2014), iĪ popyt na kaĪdym rynku lokalnym, w kaĪdym okresie
bĊdzie poĞrednio ksztaátowany przez zachowania konsumentów i producentów z innych
rynków. Zmniejszyáo siĊ takĪe zaufanie rosyjskich konsumentów do sektora rolnospoĪywczego w Rosji (ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ…, 2014), czego skutkiem byáo
ograniczenie produkcji na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, a nawet likwidacja
przedsiĊbiorstw. BezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe Obwodu Kaliningradzkiego w istotnym
stopniu warunkuje zachowania konsumentów, a takĪe wpáywa na poziom zróĪnicowania
miĊdzyregionalnego oraz dostĊpnoĞü do towarów przywoĪonych z zagranicy. Formuáowane
przez ekspertów rosyjskich zalecenia prowadzące do poprawy bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego Obwodu Kaliningradzkiego dotyczyáy przede wszystkim: zapewnienia
wiĊkszego dostĊpu do ĪywnoĞci, rozwoju rynku surowców i sieci sprzedaĪy, doskonalenia
narzĊdzi kontroli jakoĞci surowców i produktów ĪywnoĞciowych, stworzenia certyfikacji
systemów zarządzania jakoĞcią oraz wydajnoĞcią pracy (ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ, Ɉɝɧɟɜɚ, 2014).
WartoĞü progowa importu zapewniającego bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe w Obwodzie
Kaliningradzkim, nie powinna przekraczaü 25%. W 2012 r., import ĪywnoĞci do eksklawy
ksztaátowaá siĊ na poziomie ponad 40% (Ʌɭɤɶɹɧɨɜɚ, 2015). W 2013 r. import produktów
ĪywnoĞciowych utrzymaá siĊ na tym samym poziomie co rok wczeĞniej (ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ,
2015). Obwód Kaliningradzki uzaleĪniony jest od importu ĪywnoĞci i surowców rolnych
z innych rosyjskich regionów oraz z zagranicy. Po wprowadzeniu przez FederacjĊ Rosyjską
w 2014 r. sankcji na towary rolno-spoĪywcze z krajów Unii Europejskiej, problem
zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego w Obwodzie Kaliningradzkim pogáĊbia siĊ.
Wstrzymanie importu do Rosji spowodowaáo brak dostĊpnoĞci do towarów rolnospoĪywczych w legalnym handlu detalicznym. Embargo nie wpáynĊáo na caákowity brak
polskich towarów na rynku rosyjskim. Paradoksalnie, zwiĊkszyáa siĊ dostĊpnoĞü do nich
w handlu przygranicznym, w którym ceny produktów pochodzących z Polski byáy
kilkakrotnie niĪsze, od cen towarów oferowanych w rosyjskich placówkach handlowych.
Spadek wartoĞci rosyjskiej waluty, nie wpáynąá w znaczący sposób na obniĪenie
konkurencyjnoĞci polskich towarów wzglĊdem wyrobów rodzimych. Rosjanie, pomimo
niekorzystnego dla nich kursu rubla, preferowali zakupy w Polsce, gdzie mogli nabyü wiele
towarów w promocyjnych cenach. Produkty spoĪywcze pochodzące z Polski, w opinii
konsumentów rosyjskich posiadają uznaną renomĊ, nie tylko ze wzglĊdu na atrakcyjną
cenĊ, ale równieĪ ze wzglĊdu na zdecydowanie wyĪszą jakoĞü, w porównaniu z produktami
rodzimymi. Nawet po wielu medialnych doniesieniach o zakwestionowaniu jakoĞci
produktów ĪywnoĞciowych pochodzących z Polski przez rosyjskie sáuĪby kontroli
sanitarnej z powodu braku speánionych rosyjskich norm fitosanitarnych, zainteresowanie
konsumentów rosyjskich zakupem tych produktów nie ulegáo zmniejszeniu.
Na zmiany w zachowaniach konsumentów z Obwodu Kaliningradzkiego dotyczące
struktury nabywanych w Polsce towarów oraz ich przeznaczenia, wpáynĊáy przede
wszystkim przepisy rosyjskiej sáuĪby celnej, okreĞlające moĪliwoĞü jednorazowego wwozu
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do Federacji Rosyjskiej produktów spoĪywczych zakupionych w Polsce. Przepisy
Federalnego UrzĊdu Celnego okreĞlają towary przeznaczone do uĪytku osobistego,
przewoĪone przez granicĊ celną, które zwolnione są z opáat celnych. Bez zgáoszenia i opáat
celnych, na terytorium Federacji Rosyjskiej moĪna wwoziü m.in.: towary o wartoĞci
nieprzekraczającej 1 500 euro oraz áącznej wadze do 50 kg; do 5 kg gotowych produktów
pochodzenia zwierzĊcego w hermetycznie zamkniĊtym opakowaniu; do 5 kg owoców
morza; do 250 g kawioru z jesiotra; 3 litry napojów alkoholowych (dla osób w wieku
powyĪej 18 lat); 200 papierosów, 50 cygar lub 0,25 kg tytoniu (dla osób w wieku powyĪej
18 lat); Ğrodki pieniĊĪne i (lub) czeki podróĪne o áącznej wartoĞci nieprzekraczającej
równowartoĞci 10 000 dolarów USD oraz leki w iloĞci niezbĊdnej do uĪytku osobistego
(Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ…, 2015). Ograniczenia iloĞci towarów do 5 kg mają zastosowanie
jedynie do produktów pochodzenia zwierzĊcego, natomiast pozostaáe artykuáy spoĪywcze,
takie jak: wyroby cukiernicze, produkty zboĪowe, marynaty, koncentraty spoĪywcze, kawa
i herbata czy przyprawy moĪna wwoziü do Federacji Rosyjskiej w iloĞci nieprzekraczającej
50 kg na osobĊ.
Konsumpcja jest konkretnym i dającym siĊ áatwo zaobserwowaü zachowaniem
i uwzglĊdnia róĪnorodne potrzeby, nawet takie jak: kreowanie wizerunku i zamoĪnoĞci
poprzez zakup dóbr luksusowych czy doĞwiadczanie nieznanych doznaĔ i wraĪeĔ. Z badaĔ
przeprowadzonych w 2017 r. przez miĊdzynarodową agencjĊ marketingową Nielsen
wynika, Īe konsumenci rosyjscy bardzo czĊsto kupowali produkty impulsywnie, duĪą wagĊ
przywiązywali do jakoĞci produktu oraz wykazywali silną lojalnoĞü wobec marki. Na
zakupy przeznaczali oni ponad 80% dochodu, a ze wzglĊdu na brak zaufania do systemu
bankowego nie byli skáonni do oszczĊdzania. Konsumenci rosyjscy byli bardzo dobrze
zorientowani w ofercie i moĪliwoĞciach wyboru i czĊsto przed wejĞciem do centrum
handlowego wiedzieli co chcą kupiü. Na zwyczaje zakupowe Rosjan silny wpáyw
wywieraáa rodzina, 53% Rosjan dokonywaáo regularnych zakupów dla caáej rodziny,
a tylko 32% przeznaczaáo zakupione towary na wáasny uĪytek (Russia: Reaching the
consumer, 2017). Zachowania Rosjan na polskim rynku towarów rolno-spoĪywczych
determinowane byáy opinią innych uĪytkowników. Kasouf i Nikitina (2013) twierdzą, Īe
Rosjanie podejmowali decyzje nabywcze na podstawie wiedzy i informacji o produkcie
oraz relacji przekazywanych przez innych uĪytkowników, zarówno rodzinĊ i znajomych,
jak równieĪ informacji dostĊpnych w Internecie.
Procesy globalizacji i integracji, umoĪliwiające swobodny przepáyw wzorców
cywilizacyjnych, stylów Īycia i konsumpcji sprzyjają upowszechnieniu siĊ postaw
konsumpcyjnych wĞród konsumentów z Obwodu Kaliningradzkiego. Dynamiczny rozwój
konsumpcjonizmu widoczny jest w krajach, które przebudowują swoje gospodarki.
Rosjanie dąĪą do podniesienia poziomu Īycia, do zmniejszenia dystansu cywilizacyjnego
w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Naturalne dąĪenie do poprawy warunków Īycia
przeradza siĊ w pogoĔ za dobrami konsumpcyjnymi, których posiadanie staje siĊ wartoĞcią
samą w sobie (Grzega, KieĪel, 2017). ZamoĪnoĞü konsumentów w duĪej mierze przyczynia
siĊ do kreowania nowych trendów w konsumpcji, a nowoĞü i oryginalnoĞü towarów są
waĪnymi atrybutami oferty rynkowej. Wedáug Garbarskiego i in. (2000) rolĊ
wzorcotwórczą wyznaczającą nowe mody w konsumpcji, peáni zamoĪniejsza czĊĞü
konsumentów.
Siáa oddziaáywania czynników demograficznych na postawy etnocentryczne
konsumentów, jest zaleĪna od kraju, rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego
i kulturowego. Badania miĊdzynarodowe wskazują na korelacjĊ dodatnią miĊdzy
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etnocentryzmem konsumenckim a patriotyzmem (Zhou i in., 2010). Odnosząc siĊ do
stopnia rozwoju kraju, rezultaty badaĔ wskazują, Īe konsumenci z krajów bardziej
rozwiniĊtych preferują produkty pochodzenia krajowego w porównaniu z importowanymi.
Identyfikują bardziej negatywne odczucia w stosunku do produktów z krajów
rozwijających siĊ lub sáabo rozwiniĊtych niĪ z krajów wysoko rozwiniĊtych (Samiec, 1994;
Reardon i in., 2005). W krajach o niĪszym poziomie rozwoju produkty zagraniczne są
najczĊĞciej wyĪej oceniane od rodzimych, a konsumenci chĊtniej je nabywają (Kaynak in.,
2000; Wang, Chen, 2004; Sharma, Wu, 2015).

Dane i metody
Zakres czasowy badaĔ zostaá zdeterminowany dostĊpnoĞcią kompletnych
i porównywalnych danych. ħródáem danych do analizy i wnioskowania byáy informacje
pochodzące z opracowaĔ Gáównego UrzĊdu Statystycznego, UrzĊdu Statystycznego
w Rzeszowie oraz Komendy Gáównej StraĪy Granicznej i Krajowej Administracji
Skarbowej w Olsztynie. Wykorzystano dane wtórne, które opracowano przy wykorzystaniu
metod: opisowej, szeregów czasowych oraz logicznego wnioskowania.
AnalizĊ danych przeprowadzono w ukáadzie horyzontalnym i wertykalnym,
pozwalającym na zbadanie struktury analizowanych wskaĨników w przyjĊtym do badaĔ
okresie. Do prezentacji wyników wykorzystano analizĊ zmian w czasie dotyczącą wielkoĞci
ruchu granicznego, celu oraz czĊstotliwoĞci przyjazdów Rosjan do Polski. Zaprezentowano
analizĊ wydatków ponoszonych przez Rosjan w Polsce w analizowanym okresie oraz ich
strukturĊ, a takĪe liczbĊ i wartoĞü rachunków Tax Free zgáoszonych przez Rosjan na
granicy polsko-rosyjskiej. W analizach zastosowano wskaĨniki áaĔcuchowe
i zaprezentowano przyrosty wzglĊdne. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci
tabelarycznej.

Wyniki badaĔ
Ze statystyk Komendy Gáównej StraĪy Granicznej, wynika wzrost intensywnoĞci
ruchu granicznego na polsko-rosyjskiej granicy w latach 2010-2014 oraz spadek liczby
Rosjan przyjeĪdĪających do Polski w latach 2015-2016 (Tab. 1).
Zmiany przepisów dotyczących zasad przekraczania granicy znalazáy
odzwierciedlenie w poziomie natĊĪenia ruchu granicznego. W okresie od 27 lipca 2012 do
4 lipca 2016 r., czyli przez niespeána cztery lata funkcjonowania maáego ruchu granicznego,
do Polski wjechaáo 2 386 739 cudzoziemców posiadających stosowne zezwolenie.
Zaobserwowano bardzo duĪą dynamikĊ liczby cudzoziemców przekraczających granicĊ
polsko-rosyjską. Od lipca 2012 r. do koĔca 2014 r., nastĊpowaá wzrost liczby Rosjan
wjeĪdĪających do Polski w ramach maáego ruchu granicznego. Od 2015 r. zmniejszyáa siĊ
liczba cudzoziemców przekraczających granicĊ polsko-rosyjską, a tendencja spadkowa
dotyczyáa zarówno ruchu granicznego ogóáem, jak i maáego ruchu granicznego.
Dynamika ruchu granicznego na granicy polsko-rosyjskiej zaleĪna byáa od zmian
przepisów dotyczących przekraczania granicy. Pomimo zawieszenia maáego ruchu
granicznego, w 2017 r. odnotowano wzrost liczby Rosjan przekraczających granicĊ polskorosyjską. Wynika z tego, iĪ Polska jest dla nich nadal atrakcyjną destynacją, a procedury
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wizowe oraz opáaty z nimi związane, nie stanowią czynnika ograniczającego przyjazdy
Rosjan do Polski. Posiadanie wizy Schengen uprawnia do pobytu nie tylko na obszarze
objĊtym maáym ruchem granicznym, ale takĪe umoĪliwia korzystanie z oferty handlowousáugowej w caáej Polsce.
Tabela 1. Ruch graniczny Rosjan do Polski w latach 2010-2017
Table 1. Border traffic of Russians to Poland in 2010-2017

2010 r.

Ruch graniczny
(tys. osób)

Dynamika ruchu
granicznego

W tym maáy ruch
graniczny
(tys. osób)

Dynamika maáego
ruchu granicznego

431 746

27,2

-

-

2011 r.

668 476

54,8

-

-

2012 r.

1 015 384

51,9

13 734

-

2013 r.

1 648 531

62,4

580 176

4124,4

2014 r.

1 670 965

1,4

837 167

44,3

2015 r.

1 371 407

-17,9

659 414

-21,2

2016 r.

1 162 979

-15,0

296 248

-55,0

2017 r.

1 274 278

9,6

-

-

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie statystyk Komendy Gáównej StraĪy Granicznej.

Zmiany zachowaĔ Rosjan dotyczyáy celu ich przyjazdu do Polski (Tab. 2). W latach
2010-2016 gáównym powodem przyjazdów byáy zakupy. Do 2015 r., w kaĪdym kolejnym
roku zwiĊkszaá siĊ udziaá osób deklarujących ten cel, a najwiĊkszy wzrost (o 14,4%)
nastąpiá w 2013 r. W 2016 r. odnotowano spadek o 2,6% udziaáu Rosjan przyjeĪdĪających
do Polski w celach zakupowych. Opracowania Gáównego UrzĊdu Statystycznego dotyczące
2017 r. nie zawierają danych okreĞlających cel przyjazdów Rosjan do Polski.
Tabela 2. Cel przyjazdów Rosjan do Polski w latach 2010-2016
Table 2. The purpose of Russians arriving in Poland in 2010-2016
Rok

Cel
przyjazdów

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zakupy

27,7

36,5

44,7

59,1

60,2

68,2

65,6

Turystyczny

24,8

22,1

21,3

16,0

19,4

13,4

11,9

Tranzyt
Praca i
biznes
Odwiedziny
krewnych
Leczenie

26,0

20,4

17,8

13,9

10,7

9,3

12,1

13,1

12,5

10,5

6,0

3,8

3,8

4,4

4,3

4,5

3,1

2,5

3,2

3,2

3,2

0,5

0,4

0,5

0,5

b.d.

b.d.

b.d.

Inne

3,6

3,6

2,1

2,0

2,7

2,1

2,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS (Ruch graniczny oraz przepáyw…: 2011, 2012, 2013,
Ruch graniczny oraz wydatki…: 2014, 2015, 2016, 2017).
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W latach 2010-2016, wraz ze wzrostem zainteresowania przyjazdami do Polski
w celach handlowych, zmniejszyá siĊ o 12,9% udziaá Rosjan przyjeĪdĪających w celach
turystycznych. W analizowanym okresie, zmniejszyá siĊ o 13,9% udziaá cudzoziemców
deklarujących tranzyt oraz o 8,7% - podróĪujących w celach sáuĪbowych.
Jak wynika z badaĔ przeprowadzonych przez StudziĔską i Rzyskiego (2015),
wprowadzenie maáego ruchu granicznego okazaáo siĊ duĪym potencjaáem dla rozwoju
transgranicznej aktywnoĞci zakupowej w polskiej strefie przygranicznej. Turystyka
zakupowa staáa siĊ jednym z najlepiej rozwijających siĊ rodzajów aktywnoĞci
transgranicznych na pograniczu polsko-rosyjskim. DoĞwiadczenie zakupów i podróĪowania
przez granice bez Īadnych ograniczeĔ jest stosunkowo nowym zjawiskiem dla
spoáeczeĔstw w Europie ĝrodkowej i Wschodniej. Kluczowym czynnikiem motywującym
do przyjazdu do Polski w celu dokonania zakupów, byáy konkurencyjne ceny. RóĪnice
w poziomie cen towarów i wysokoĞci dochodów mieszkaĔców miejscowoĞci
przygranicznych wpáywają na rozwój handlu (PowĊska, 2011). Jak wynika z badaĔ
Fundacji im. Stefana Batorego przeprowadzonych w 2007 r., jednym z gáównych celów
przekraczania granic unijno-rosyjskich byáo dokonywanie zakupów w sąsiednich krajach
(Monitoring…, 2008). Z analizy przeprowadzonej przez PowĊską (2014), wynika, Īe
w latach 2010-2012 struktura nierejestrowanych zakupów w Polsce obywateli rosyjskich
wskazywaáa w wiĊkszym zakresie na charakter konsumpcyjny niĪ inwestycyjny
zastosowania zakupionych towarów.
Formy promocji związane z ceną byáy gáównym instrumentem przyciągania klientów
z Obwodu Kaliningradzkiego, jednakĪe zachĊtą do korzystania z oferty polskiego rynku
rolno-spoĪywczego byáy takĪe dogodne poáoĪenie oraz maáa odlegáoĞü w odniesieniu do
granicy polsko-rosyjskiej. Z badaĔ Gruenewalda i in. (2002) wynika, Īe bliskoĞü miejsc,
w których oferowane są dane produkty, sprzyja zwiĊkszonej ich konsumpcji. Wyniki badaĔ
zawarte w raporcie pt. Consumer Behaviour in Russia, wskazują, iĪ Rosjanie preferują
dokonywanie zakupów towarów rolno-spoĪywczych w supermarketach (43%) lub
hipermarketach (38%). NajwaĪniejszymi motywami wyboru placówki handlowej są:
szeroki wybór towarów, áatwa dostĊpnoĞü do sklepu oraz korzystny stosunek jakoĞci do
ceny. W dalszej kolejnoĞci, istotne dla Rosjan przy wyborze miejsca zakupu, okazaáy siĊ
takie elementy, jak: dostĊpnoĞü do wiĊkszoĞci grup towarów w jednym sklepie, przyjazna
atmosfera zakupów oraz kompetentna i uprzejma obsáuga (Pesu, 2013).
W okresie obowiązywania przepisów umowy o maáym ruchu granicznym,
zaobserwowano wzmoĪony handel przygraniczny towarami rolno-spoĪywczymi
w regionach objĊtych tym ruchem. W dwóch pierwszych latach, handel przygraniczny miaá
charakter hurtowy. Mimo duĪego natĊĪenia ruchu granicznego braáo w nim udziaá
relatywnie maáo osób, które wielokrotnie przekraczaáy granicĊ polsko-rosyjską.
Wraz ze zmianą celu przyjazdu zmieniaáa siĊ czĊstotliwoĞci przyjazdów Rosjan do
Polski (Tab. 3). W 2010 r. ponad poáowa (55,2%) deklarowaáa przyjazdy kilka razy
w tygodniu. Odnotowano duĪy udziaá cudzoziemców przyjeĪdĪających codziennie. W 2011
r. udziaá Rosjan deklarujących przyjazdy kilka razy w tygodniu zmniejszyá siĊ o 28,4%,
natomiast zwiĊkszyá siĊ o 14,3% udziaá cudzoziemców przyjeĪdĪających do Polski kilka
razy w miesiącu. W 2012 r., pomimo wprowadzenia maáego ruchu granicznego, nastąpiá
dalszy spadek udziaáu Rosjan najczĊĞciej odwiedzających nasz kraj oraz wzrost o 8,2%
cudzoziemców deklarujących przyjazdy kilka razy w miesiącu. W 2013 r. odnotowano
dalszy wzrost (o 14,6%) udziaáu Rosjan przekraczających granicĊ polsko-rosyjską kilka
razy w miesiącu, przy jednoczesnym zmniejszeniu siĊ o 4,7% udziaáu osób odwiedzających
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nasz kraj kilka razy w tygodniu. W 2013 r. wiĊkszoĞü Rosjan przyjeĪdĪających do Polski
na zasadach maáego ruchu granicznego, przekraczaáa granicĊ kilka razy w miesiącu
(66,1%), natomiast co czwarty cudzoziemiec (25,9%) przyjeĪdĪaá kilka razy w tygodniu
(Ruch graniczny oraz wydatki…, 2014).
Tabela 3. CzĊstotliwoĞü przyjazdów Rosjan do Polski w latach 2010-2016
Table 3. Frequency of arrivals of Russians to Poland in 2010-2016
CzĊstotliwoĞü
przyjazdów
Codziennie
Kilka razy w
tygodniu
Kilka razy w
miesiącu
Kilka razy w
kwartale
Kilka razy w roku i
rzadziej

Rok
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,4

1,7

1,1

1,2

0,8

1,3

0,7

55,2

26,8

24,1

19,4

18,1

20,1

20,3

24,0

38,3

46,5

61,1

53,4

49,8

44,3

-

-

-

-

16,3

18,0

21,2

16,4

33,2

28,3

18,3

11,4

10,8

13,5

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS (Ruch graniczny oraz przepáyw…: 2011, 2012, 2013,
Ruch graniczny oraz wydatki…: 2014, 2015, 2016, 2017).

W 2014 r. wiĊkszoĞü Rosjan przyjeĪdĪających do Polski na zasadach maáego ruchu
granicznego, przekraczaáa granicĊ kilka razy w miesiącu (58,2%), zaĞ 21,8%
cudzoziemców przyjeĪdĪaáo do Polski kilka razy w tygodniu (Ruch graniczny oraz
wydatki…, 2015). W 2015 r. w porównaniu do roku poprzedniego, zwiĊkszyá siĊ o 0,5%
udziaá osób przyjeĪdĪających codziennie oraz o 2% przekraczających granicĊ kilka razy
w tygodniu. JednoczeĞnie w ramach maáego ruchu granicznego, zwiĊkszyá siĊ o 0,7%
udziaá Rosjan przyjeĪdĪających do Polski codziennie oraz o 3,7% przyjeĪdĪających kilka
razy w tygodniu (Ruch graniczny oraz wydatki…, 2016).
Zawieszenie maáego ruchu granicznego w 2016 r. wpáynĊáo na zmniejszenie udziaáu
Rosjan przyjeĪdĪających codziennie do Polski. KoniecznoĞü posiadania wizy Schengen
oraz procedury i opáaty związane z jej otrzymaniem, wpáynĊáy na wzrost udziaáu Rosjan
przyjeĪdĪających do naszego kraju kilka razy w kwartale lub w roku. Podobnie jak w
przypadku monitorowania celu przyjazdów, w 2017 r. w opracowaniach Gáównego UrzĊdu
Statystycznego nie ma statystyk dotyczących czĊstotliwoĞci przyjazdów Rosjan do Polski.
Na granicy zewnĊtrznej Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską zachodziáy
dynamiczne zmiany w wysokoĞci i strukturze wydatków ponoszonych przez Rosjan
w Polsce (Tab. 4).
W 2010 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wyniosáy 99,1 mln zá., z których
ponad poáowĊ przeznaczono na towary nieĪywnoĞciowe, w tym: odzieĪ i obuwie – 21,5%,
artykuáy wyposaĪenia wnĊtrz – 9,4% oraz czĊĞci i akcesoria do Ğrodków transportu – 8,3%.
Na zakup towarów ĪywnoĞciowych w Polsce, Rosjanie przeznaczali 26,8% wydatków,
z czego na zakup miĊsa i wyrobów miĊsnych 12,5%. W grupie wydatków na inne cele
dominowaáy wydatki na usáugi gastronomiczne (9,0%) i noclegowe (5,4%) (Ruch
graniczny oraz przepáyw…, 2011).
W 2011 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wzrosáy o 89,8% w porównaniu
z 2010 r., a Ğrednie wydatki przypadające na 1 cudzoziemca wzrosáy o 31,7%. Udziaá
wydatków poniesionych na zakup towarów nieĪywnoĞciowych zwiĊkszyáy siĊ o 4,6%,
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natomiast nieznacznie zmniejszyá siĊ udziaá wydatków przeznaczonych na towary
ĪywnoĞciowe Wydatki na miĊso i wyroby miĊsne zmniejszyáy siĊ o 1,8%, na warzywa,
owoce i ich przetwory o 0,3%. Wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce na zakup
odzieĪy i obuwia wzrosáy o 14,3%, a przeznaczone na Ğrodki czystoĞci i kosmetyki o 1,3%
(Ruch graniczny oraz przepáyw…, 2012).
Tabela 4. WysokoĞü i struktura wydatków poniesionych przez Rosjan w Polsce w latach 2010-2017
Table 4. The amount and structure of expenses incurred by the Russians in Poland in 2010-2017
WysokoĞü i struktura
wydatków

Rok
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wydatki (mln zá)

99,1

188,1

470,5

583,6

842,4

581,9

469,2

568,8

ĝrednie wydatki (zá)
Towary ĪywnoĞciowe
(%)
Towary
nieĪywnoĞciowe (%)
Pozostaáe wydatki –
usáugi (%)

208

274

331

357

512

429

429

455

26,8

26,2

28,8

33,7

15,3

28,5

28,5

b.d.

56,4

61,0

55,5

53,9

62,3

57,1

58,8

b.d.

16,8

12,8

15,7

12,4

22,4

14,4

12,7

b.d.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS (Ruch graniczny oraz przepáyw…: 2011, 2012, 2013,
Ruch graniczny oraz wydatki…: 2014, 2015, 2016, 2017).

W 2012 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wzrosáy o 150,1% w porównaniu
z rokiem poprzednim, natomiast Ğrednie wydatki przypadające na 1 osobĊ wzrosáy
o 20,8%. ZwiĊkszyá siĊ o 2,6% udziaá wydatków poniesionych na towary ĪywnoĞciowe
oraz pozostaáe wydatki (o 2,9%), natomiast zmniejszyá siĊ o 5,5% udziaá wydatków
przeznaczonych na towary nieĪywnoĞciowe. NajwiĊkszy wzrost dotyczyá wydatków na:
miĊso i wyroby miĊsne (2,6%), usáugi noclegowe (o 2,5%), sprzĊt RTV (1,5%) oraz
artykuáy wyposaĪenia wnĊtrz (1,2%) (Ruch graniczny oraz przepáyw…, 2013).
W 2013 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wzrosáy o 24% w porównaniu
z 2012 r. ĝrednie wydatki przypadające na 1 osobĊ wzrosáy o 7,9%. Wydatki Rosjan
przekraczających granicĊ w ramach maáego ruchu granicznego stanowiáy 37,3% ogóáu
wydatków, i wzrosáy o 13,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2013 r. cudzoziemcy
przeznaczali na towary nieĪywnoĞciowe 53,9% ogóáu wydatków (w maáym ruchu
granicznym – 50,5%), na towary ĪywnoĞciowe – 33,7% (42,2%) oraz usáugi – 12,4%
(7,3%). NajwiĊkszy spadek, w porównaniu z 2012 r. zanotowano w grupie pozostaáych
wydatków (o 21%). Ponadto, wydatki na towary nieĪywnoĞciowe zmniejszyáy siĊ o 2,9%,
natomiast wydatki na towary ĪywnoĞciowe zwiĊkszyáy siĊ o 17%. NajwiĊkszy wzrost
wydatków odnotowano w nastĊpujących kategoriach: Ğrodki czystoĞci i kosmetyki (wzrost
o 3,1%), miĊso i wyroby miĊsne (2,3%) oraz materiaáy budowlane (0,4%). JednoczeĞnie,
w 2013 r. zmniejszyáy siĊ wydatki na: odzieĪ i obuwie (o 2,8%), noclegi (1,7%), usáugi
gastronomiczne (1,3%) oraz czĊĞci i akcesoria do Ğrodków transportu (0,9%) (Ruch
graniczny oraz przepáyw…, 2014).
Na wzrost aktywnoĞci nabywczej i wydatków ponoszonych przez Rosjan w Polsce,
wpáynĊáy uáatwienia w przekraczaniu granicy oraz opáacalnoĞü zakupów. Wielu
mieszkaĔców obszarów przygranicznych przyjeĪdĪaáo do Polski w celu zakupu produktów
rolno-spoĪywczych, których ceny na terenie Obwodu Kaliningradzkiego byáy kilkakrotnie
wyĪsze. Z badaĔ przeprowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
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i Porozumienia, wynika Īe w pierwszym roku funkcjonowania maáego ruchu granicznego
Rosjanie najczĊĞciej kupowali w Polsce ĪywnoĞü (86% wskazaĔ), sprzĊt RTV i AGD
(32%) oraz odzieĪ i obuwie – 29% (Maáy ruch w dobrym kierunku, 2013).
Zaopatrzenie rynku oraz jakoĞü towarów rolno-spoĪywczych są w Polsce na
zdecydowanie wyĪszym poziomie niĪ w Rosji. Ponadto, jakoĞü produktów spoĪywczych
Rosji, gáównie miĊsa i jego przetworów jest zdecydowanie niĪsza niĪ w Polsce. ZnajomoĞü
kraju pochodzenia produktu byáa gáównym determinantem zakupu. Z badaĔ Walaszczyk
i OrdziĔskiego (2014) wynika, Īe konsumenci chcą wiedzieü, z jakiego kraju pochodzi
ĪywnoĞü i z jakich surowców zostaáa wyprodukowana. Informacje na etykiecie dotyczące
pochodzenia produktu, mogą wpáywaü na zwiĊkszenie popytu.
W 2014 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wzrosáy o 44,3% w porównaniu
z rokiem poprzednim, a Ğrednie wydatki wzrosáy o 43,4%. Wydatki poniesione w Polsce
przez cudzoziemców przekraczających granicĊ w ramach maáego ruchu granicznego
stanowiáy 48,6% ogóáu wydatków i wzrosáy o 88,2% w porównaniu z 2013 r. W związku
z wprowadzeniem ograniczeĔ w imporcie do Federacji Rosyjskiej, towarów rolnospoĪywczych z Polski, istotnym zmianom ulegáa struktura nabywanych przez Rosjan
towarów i usáug. Zmniejszyá siĊ o 18,4% udziaá wydatków poniesionych przez Rosjan
w Polsce na zakup towarów ĪywnoĞciowych, natomiast wzrósá o 8,4% udziaá wydatków na
towary nieĪywnoĞciowe oraz o 10% udziaá wydatków poniesionych na inne cele (w tym
usáugi). Cudzoziemcy przekraczający granicĊ w ramach maáego ruchu granicznego,
najwiĊcej wydali na towary nieĪywnoĞciowe (54,9%), w dalszej kolejnoĞci na ĪywnoĞü –
29,4% oraz na usáugi –15,7% (Ruch graniczny oraz wydatki…, 2015).
Zachowania Rosjan na polskim rynku towarów rolno-spoĪywczych warunkowane
byáy decyzjami politycznymi. Obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. zakaz wwozu do
Federacji Rosyjskiej, m.in. miĊsa i jego przetworów, mleka i produktów mlecznych oraz
owoców i warzyw, dotyczy równieĪ osób indywidualnych, które mogą wwieĨü produkty
pochodzenia zwierzĊcego w opakowaniach hermetycznych, w iloĞci nie przekraczającej
5 kg. Wprowadzone przez FederacjĊ Rosyjską embargo wpáynĊáo takĪe na wzrost cen
towarów w Obwodzie Kaliningradzkim. Jak wskazuje w swoim raporcie Afanasenko
(2015) po wprowadzeniu embargo, Rosjanie masowo wykupywali ze sklepów w Obwodzie
Kaliningradzkim znane produkty pochodzące z importu, spodziewając siĊ duĪych
podwyĪek cen ĪywnoĞci. Ponadto, w 2014 r. konsumenci rosyjscy ograniczyli
czĊstotliwoĞü zakupów oraz wydatki na zakup towarów spoĪywczych. W sierpniu 2014 r.
ceny produktów ĪywnoĞciowych w Obwodzie Kaliningradzkim ksztaátowaáy siĊ na
poziomie: jabáka – 70-90 rubli/kg (wzrost o 130-200% w porównaniu do analogicznego
okresu 2013 r.), cebula – 70 rubli (wzrost o ok. 17%), ser Īóáty – 400-500 rubli/kg (wzrost
o ok. 120-180%), masáo – 100-120 rubli/200 g (wzrost o ok. 45-75%), parówki – 200-250
rubli/kg (wzrost o ok. 100-200%). W związku z powyĪszym, wielu mieszkaĔców Obwodu
Kaliningradzkiego decydowaáo siĊ na zakup ĪywnoĞci w Polsce. JednakĪe obawy Rosjan
przed kontrolami granicznymi staáy siĊ na tyle silne, Īe spowodowaáy znaczne ograniczenie
zakupu w Polsce towarów pochodzenia zwierzĊcego, takich jak: miĊso i jego przetwory
oraz mleko i produkty mleczne.
W 2015 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce zmniejszyáy siĊ w porównaniu
z 2014 r. o 30,9%. Wydatki Rosjan przekraczających granicĊ w ramach maáego ruchu
granicznego stanowiáy 49,1% ogóáu wydatków i zmniejszyáy siĊ o 30,2% w porównaniu z
rokiem poprzednim. NajwiĊcej wydatków cudzoziemcy przeznaczyli na zakup towarów
nieĪywnoĞciowych (57,1%), na produkty ĪywnoĞciowe – 28,5%, a na usáugi – 14,4%.

Wybrane wskaĨniki zachowaĔ Rosjan na rynku polskim ze szczególnym uwzglĊdnieniem…

17

Struktura wydatków Rosjan przekraczających granicĊ w ramach maáego ruchu granicznego
byáa bardzo podobna i przedstawiaáa siĊ nastĊpująco: towary nieĪywnoĞciowe – 57,5%,
produkty ĪywnoĞciowe – 32,6%, usáugi – 9,9% (Ruch graniczny oraz wydatki…, 2016).
W 2016 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce zmniejszyáy siĊ w porównaniu
z rokiem poprzednim o 19,4%, natomiast Ğrednie wydatki przypadające na 1 cudzoziemca
zmniejszyáy siĊ o 0,2% (Ruch graniczny oraz wydatki…, 2017). WartoĞü wydatków Rosjan
przekraczających granicĊ polsko-rosyjską w ramach maáego ruchu granicznego w I kw.
2016 r. uksztaátowaáa siĊ na poziomie 47,7 mln zá, co stanowiáo 45,2% ogóáu wydatków
cudzoziemców przekraczających ten odcinek granicy. Wydatki te byáy mniejsze o 35,7%
w porównaniu z IV kw. 2015 r. i o 23,9% niĪ w I kw. 2015 r. ĝrednie wydatki poniesione
w Polsce przez cudzoziemca przekraczającego granicĊ polsko-rosyjską w ramach maáego
ruchu granicznego w I kw. 2016 r. wyniosáy 379 zá, i byáy mniejsze o 18,8% w porównaniu
z IV kw. 2015 r. oraz o 18,1% niĪ w analogicznym okresie 2015 r. (Ruch graniczny oraz
wydatki w I kw. 2016 r., 2016).
Wydatki Rosjan przekraczających granicĊ polsko-rosyjską w ramach maáego ruchu
granicznego w II kw. 2016 r. wyniosáy 65,0 mln zá, co stanowiáo 49,3% ogóáu wydatków
cudzoziemców przekraczających ten odcinek granicy. Wydatki te byáy wyĪsze o 36,3% niĪ
w poprzednim kwartale i o 19,6% niĪsze niĪ w analogicznym okresie 2015 r. ĝrednie
wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczającego granicĊ polsko-rosyjską
w ramach maáego ruchu granicznego w II kw. 2016 r. wyniosáy 401 zá., i byáy wyĪsze
o 5,8% w porównaniu z I kw. 2016 r. oraz niĪsze o 4,3% niĪ w II kw. 2015 r. (Ruch
graniczny oraz wydatki w II kw. w 2016 r., 2016).
W 2017 r. pomimo zawieszenia maáego ruchu granicznego, odnotowano wzrost
wydatków poniesionych przez Rosjan w Polsce 21,2% oraz wzrost Ğrednich wydatków
o 6,1%. ZróĪnicowanie wydatków, zarówno pod wzglĊdem ich wysokoĞci, jak i struktury,
związane byáo przede wszystkim z celem podróĪy, dáugoĞcią pobytu, oraz opáacalnoĞcią
dokonywania zakupów w Polsce.
Po analizie ruchu granicznego, wyraĪanej intensywnoĞcią przekraczania przez Rosjan
granicy polsko-rosyjskiej oraz wielkoĞcią i strukturą wydatków ponoszonych w Polsce,
moĪna przypuszczaü, Īe atrakcyjnoĞü naszego kraju, postrzegana byáa przez pryzmat
moĪliwoĞci zakupu towarów i usáug wysokiej jakoĞci w korzystnych cenach. W badaniach
przeprowadzonych w 2014 r. przez Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej,
82% Rosjan uznaáo PolskĊ za miejsce, w którym kupiü moĪna towary o wysokiej jakoĞci
i korzystnych cenach, 78% okreĞliáo nasz kraj jako miejsce, gdzie moĪna dobrze i smacznie
zjeĞü, a 75% postrzegaáo PolskĊ jako cel wyjazdów turystycznych (Maáy ruch w dobrym
kierunku…, 2014).
Rosjanie dokonujący zakupów w Polsce, korzystają z moĪliwoĞci uzyskania zwrotu
podatku VAT. System Tax Free umoĪliwia zwrot podatku VAT za transakcje
przekraczające wartoĞü 300 zá. Z informacji Izby Celnej w Olsztynie wynika, Īe z roku na
rok na przejĞciach granicznych Polski z Rosją, odnotowywano wzrost liczby oraz wartoĞci
zgáoszonych przez Rosjan rachunków (Tab. 5). Na granicy polsko-rosyjskiej do 2014 r.,
nastĊpowaá wzrost liczby oraz wartoĞci zgáoszonych przez Rosjan rachunków Tax Free.
Wydatki Rosjan na zakup towarów w Polsce byáy duĪo wyĪsze, poniewaĪ nie wszystkie
placówki i sieci handlowe wystawiaáy faktury VAT, np. przedsiĊbiorstwo Jeronimo
Martins, bĊdące wáaĞcicielem sieci handlowej Biedronka, rozpoczĊáo wydawanie
stosownych dokumentów dopiero w grudniu 2014 r.
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Tabela 5. Liczba i wartoĞü rachunków Tax Free zgáoszonych przez Rosjan na granicy polsko-rosyjskiej od
27.07.2012 do31.12.2017
Table 5. The number and value of the tax-free accounts reported by the Russians on the Polish-Russian border
from July 27, 2012 to December 31, 2017
Liczba rachunków

WartoĞü rachunków (zá)

27.07. – 31.12.2012 r.

18 733

19 089 620

01.01. – 31.12.2013 r.

114 765

94 680 834

01.01. – 31.12.2014 r.

188 456

144 165 666

01.01. – 31.12.2015 r.

174 646

134 959 326

01.01. – 30.06.2016 r.

75 243

65 840 930

01.07. – 31.12.2016 r.

79 386

88 052 640

01.01. – 31.12.2017 r.

201 015

198 700 000

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Informacji Izby Celnej w Olsztynie… 2017, Informacji Izby Celnej
w Olsztynie…, 2018.

W 2015 r. polskie sáuĪby celne zarejestrowaáy o 7,3% mniej rachunków zgáoszonych
przez Rosjan, których wartoĞü byáa niĪsza o 6,4%. Zmniejszenie liczby i wartoĞci
zgáoszonych dokumentów Tax Free, byáa skutkiem spadku siáy nabywczej rosyjskiej
waluty, co w konsekwencji doprowadziáo do zmniejszenia opáacalnoĞci zakupów w Polsce.
W 2016 r. odnotowano dalszy spadek liczby zgáoszonych dokumentów Tax Free
o 11,5%, natomiast o 14% wzrosáa wartoĞü rachunków. Paradoksalnie, po zawieszeniu
przepisów Umowy o maáym ruchu granicznym na granicy polsko-rosyjskiej, w porównaniu
do I poáowy roku, sáuĪby celne zarejestrowaáy o 5,5% wiĊcej rachunków na kwotĊ wyĪszą
o 33,7%. ĝwiadczy to o zmianie preferencji nabywczych Rosjan, którzy w Polsce coraz
czĊĞciej nabywali towary luksusowe.
W 2017 r. nastąpiá wzrost liczby zgáoszonych rachunków Tax Free o 30% oraz
wartoĞci tych rachunków o 29,1%. Z informacji przekazanej przez sáuĪbĊ celną wynika, Īe
pomimo obowiązującego embargo na polskie towary rolno-spoĪywcze oraz zakazu wwozu
do Federacji Rosyjskiej produktów pochodzenia zwierzĊcego w iloĞci przekraczającej 5 kg,
Rosjanie kupowali w Polsce duĪo produktów spoĪywczych, najwiĊcej jednak hermetycznie
pakowanych wĊdlin i miĊsa, mleko w kartonach, jogurty i serki oraz twarogi. DuĪym
zainteresowaniem cieszyáa siĊ ĪywnoĞü dla dzieci i niemowląt: kaszki, przeciery, gotowe
posiáki w sáoiczkach. Pomimo niekorzystnego przekazu medialnego na temat polskich
towarów rolno-spoĪywczych, gáównie miĊsa i jego przetworów, Rosjanie doceniają wysoką
jakoĞü ĪywnoĞci oraz jej atrakcyjną cenĊ. Pomimo stosowanych przez RosjĊ utrudnieĔ o
charakterze para- i pozataryfowym, polskie produkty rolno-spoĪywcze pozostają na tym
rynku relatywnie wysoko konkurencyjne (Kita, Poczta, 2012).
Z informacji polskich sáuĪb celnych wynika, Īe Rosjanie przewoĪą do Rosji bardzo
duĪo odzieĪy i obuwia, sprzĊt AGD, (miksery, sokowirówki itp.), sprzĊt RTV (gáównie
telewizory), a takĪe telefony komórkowe. CzĊsto zgáaszają przewóz czĊĞci samochodowych
i materiaáów eksploatacyjnych do pojazdów. Znacząco wzrosáo zainteresowanie Rosjan
zakupem w Polsce towarów wyĪszego rzĊdu: biĪuterii, galanterii skórzanej i elektroniki.
Odnotowano wiele zgáoszeĔ towarów luksusowych, np. torebek damskich w cenie ok. 100
tys. zá. za sztukĊ czy zegarków firmy Rolex za ponad 25 tys. euro. W 2017 r. Rosjanie
nabywali w Polsce bardzo duĪo sprzĊtu elektronicznego, począwszy od smartfonów, po
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routery, laptopy, konsole do gier, smartwatche, wirtualne okulary oraz telewizory
(Informacja Izby Celnej w Olsztynie…, 2018). Informacje te stanowią potwierdzenie
rezultatów badaĔ przeprowadzonych przez firmĊ Landor w 2014 r., z których wynika, Īe
wbrew stereotypom, Rosjanie coraz bardziej koncentrowali uwagĊ na towarach wysokiej
jakoĞci, produktach premium, towarach luksusowych, preferując jednoczeĞnie marki
w takich kategoriach produktów, jak: odzieĪ i obuwie, kosmetyki, elektronika oraz
samochody (Beckmann, 2014).
NaleĪy jednoczeĞnie zwróciü uwagĊ, Īe zwrot podatku VAT nie przysáuguje za usáugi,
takie jak: posiáki w restauracji, noclegi w hotelu, zabiegi SPA itp. MoĪna wiĊc
przypuszczaü, Īe Rosjanie wydają w Polsce znacząco wiĊcej pieniĊdzy, niĪ wynika ze
zgáoszonych na granicy polsko-rosyjskiej rachunków Tax Free.

Podsumowanie
Zachowania Rosjan na rynku polskim są ksztaátowane przez procesy globalizacyjne,
integracyjne, a takĪe internacjonalizacjĊ Īycia. Na granicy zewnĊtrznej Unii Europejskiej
z Federacją Rosyjską zachodziáy dynamiczne zmiany w poziomie natĊĪenia ruchu
granicznego oraz wydatkach ponoszonych przez Rosjan w Polsce. Wpáyw na te zmiany
miaáy m.in. przepisy regulujące zasady funkcjonowania ruchu granicznego miĊdzy
Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską, relacje cenowe pomiĊdzy sąsiadującymi
krajami, a ostatnio równieĪ – niestabilna sytuacja miĊdzynarodowa. Wszelkie zmiany
przepisów regulujących przepáyw towarów i usáug na granicy polsko-rosyjskiej,
natychmiast znalazáy odzwierciedlenie w poziomie natĊĪenia ruchu granicznego, celu
i czĊstotliwoĞci przyjazdu Rosjan do Polski oraz w wysokoĞci wydatków poniesionych
w naszym kraju.
Czynnikiem powodującym zmniejszenie ruchu osobowego na granicy polskorosyjskiej oraz zmiany w strukturze wydatków ponoszonych przez Rosjan, byáo embargo
wprowadzone przez FederacjĊ Rosyjską na produkty rolno-spoĪywcze z krajów Unii
Europejskiej oraz osáabienie wartoĞci rubla. Spadek siáy nabywczej waluty rosyjskiej
wpáynąá na zmniejszone zainteresowanie zakupami w Polsce, jednakĪe ceny polskich
towarów i usáug nadal byáy niĪsze od cen w Rosji.
Po wprowadzeniu ograniczeĔ w przewozie produktów pochodzenia zwierzĊcego
nastąpiáy zmiany w strukturze towarów nabywanych przez Rosjan w Polsce. ZwiĊkszyáo
siĊ zainteresowania Rosjan zakupem towarów wyĪszego rzĊdu, o czym moĪe Ğwiadczyü
zwiĊkszająca siĊ z roku na rok wartoĞci rachunków Tax Free zgáoszonych na granicy.
Zachowania Rosjan wskazują na dąĪenie do osiągania poĪądanego statusu, okreĞlonego
poziomem aspiracji oraz posiadaniem towarów luksusowych.
Wiedza o zachowaniach Rosjan powinna stanowiü dla przedsiĊbiorców polskich
waĪny element sáuĪący do planowania i realizowania wspóápracy z podmiotami
reprezentującymi rynek rosyjski. Nabiera ona tym wiĊkszego znaczenia w perspektywie
planów i dziaáaĔ podmiotów dziaáających w warunkach istniejącego ryzyka politycznego,
które w istotny sposób oddziaáywuje na zachowania konsumentów na rynkach
przygranicznych. Przesáanki ekonomiczne dominujące w decyzjach nabywczych Rosjan
ulegają zmianom pod wpáywem warunków gospodarczo-spoáecznych. W strategii
prowadzenia dziaáalnoĞci handlowo-usáugowej skierowanej do Rosjan, naleĪy uwzglĊdniü
bodĨce i ograniczenia zewnĊtrzne, które determinują ich decyzje nabywcze. Dynamika
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sytuacji, w której funkcjonuje konsument rosyjski jest niezwykle waĪnym elementem
w modyfikowaniu jego zachowaĔ. PrzedsiĊbiorcy muszą zdaü sobie sprawĊ, Īe konsumenci
rosyjscy są zorientowanymi nie tylko na cenĊ, ale równieĪ na charakterystykĊ produktu. Ich
preferencje kierują siĊ w stronĊ takich kryteriów, jak: potrzeba podkreĞlania prestiĪu
i zamoĪnoĞci oraz wyróĪniania siĊ poprzez posiadanie dóbr luksusowych.
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