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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 wska ników ilustruj cych zachowania Rosjan 
na rynku polskim ze szczególnym uwzgl dnieniem rynku rolno-spo ywczego, oraz wskazanie 
najwa niejszych zmian jakie zasz y w latach 2010-2017. Do weryfikacji za o e  wykorzystano 
analiz  ruchu granicznego, celu i cz stotliwo ci przyjazdów Rosjan do Polski, a tak e wielko ci 
i struktury wydatków poniesionych przez Rosjan w Polsce w analizowanym okresie. Artyku  jest 
wynikiem analizy literatury i opracowa  statystycznych. Do analizy danych wykorzystano metody: 
opisow , szeregów czasowych oraz wnioskowania.  
Ruch graniczny na granicy polsko-rosyjskiej charakteryzuje zmienno  dynamiki przyjazdów Rosjan 
do Polski, na któr  wp yw maj  m.in. przepisy reguluj ce zasady funkcjonowania ruchu granicznego 
mi dzy Rzeczypospolit  Polsk  a Federacj  Rosyjsk , relacje cenowe pomi dzy s siaduj cymi 
krajami oraz niestabilna sytuacja mi dzynarodowa. Wszelkie zmiany przepisów reguluj cych 
przep yw towarów i us ug na granicy polsko-rosyjskiej, znalaz y odzwierciedlenie w celu 
i cz stotliwo ci przyjazdów Rosjan do Polski oraz w wysoko ci wydatków poniesionych w Polsce.  

S owa 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. 
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Wprowadzenie 

Analizuj c zachowania Rosjan na rynku polskim, nale y skoncentrowa  si  na 
zagadnieniach dotycz cych oddzia ywania zewn trznych i wewn trznych uwarunkowa  
kszta tuj cych te zachowania. Wszelkie przes anki zmian w zachowaniach konsumentów 
rosyjskich, zale ne s  przede wszystkim od polityki gospodarczej i spo ecznej w obszarze 
konsumpcji, funkcjonowania gospodarki rynkowej, a tak e od procesów integracyjnych 
w Europie. Wskazane procesy i zjawiska prowadz  do przewarto ciowania dzia a  
i zachowa  mieszka ców obszarów przygranicznych, ich celów, d e , aspiracji i warto ci. 
Zachowania Rosjan s  efektem oddzia ywania nowych wzorców i trendów, a tak e 
mo liwo ci jakie pojawi y si  w zwi zku z funkcjonowaniem ma ego ruchu granicznego. 

Celem podj tych rozwa a  jest analiza wybranych wska ników ilustruj cych 
zachowania cudzoziemców przekraczaj cych granic  polsko-rosyjsk  i deklaruj cych 
Federacj  Rosyjsk  jako kraj sta ego zamieszkania (dalej: Rosjan) na rynku polskim, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem rynku rolno-spo ywczego. Wskazano najwa niejsze zmiany 
jakie zachodzi y w zachowaniach Rosjan w latach 2010-2017. 

Uwarunkowania determinuj ce zachowania Rosjan na rynku polskim 

W funkcjonowaniu rynków przygranicznych istotn  rol  odegra  ma y ruch graniczny 
mi dzy Rzeczypospolit  Polsk  a Federacj  Rosyjsk , który obowi zywa  od 27 lipca 2012 
r. do 4 lipca 2016 r. Umowa o zasadach ma ego ruchu granicznego (Umowa…, 2011) 
definiuje ten ruch jako wielokrotne przekraczanie polsko-rosyjskiej granicy pa stwowej 
przez mieszka ców strefy przygranicznej Pa stwa jednej Strony w celu przebywania 
w strefie przygranicznej Pa stwa drugiej Strony, dla podtrzymywania wi zi rodzinnych, 
spo ecznych, kulturalnych, a tak e uzasadnionych kontaktów ekonomicznych i innych, 
które nie s  uznawane za zatrudnienie lub dzia alno  zarobkow . Za mieszka ców strefy 
przygranicznej zostali uznani mieszka cy Obwodu Kaliningradzkiego, a po stronie 
polskiej: mieszka cy Gda ska, Gdyni, Sopotu, Olsztyna i Elbl ga oraz powiatów: 
gda skiego, nowodworskiego, malborskiego i puckiego, elbl skiego, braniewskiego, 
lidzbarskiego, bartoszyckiego, olszty skiego, k trzy skiego, mr gowskiego, gi yckiego, 
w gorzewskiego, go dapskiego i oleckiego. Precedensem w historii Unii Europejskiej by o 
rozszerzenie strefy przygranicznej po obu stronach granicy powy ej 50 km od linii granicy 
( ukowski, 2013).  

Ma y ruch graniczny na granicy polsko-rosyjskiej mo na rozpatrywa  w wymiarze 
ekonomicznym i pozaekonomicznym, korzystnym i niekorzystnym, kontrolowanym 
i ywio owym, jednak e niezale nie od wymiaru, przyczyni  si  on do zmian 
w zachowaniach Rosjan na polskim rynku przygranicznym. W okresie jego obowi zywania 
nie uleg y zmianie przepisy celne reguluj ce przewóz towarów przez granic , jednak e 
wielokrotne (bardzo cz sto codzienne przyjazdy Rosjan do Polski) umo liwi y przewóz 
towarów w ilo ciach przekraczaj cych indywidualne potrzeby. Handlowcy z Obwodu 
Kaliningradzkiego wykazali, e konkurencja w postaci handlu ulicznego towarami 
przywiezionymi z Polski, doprowadzi a do zmniejszenia ich obrotów o oko o 30%. 
Szacowali oni, e dzienna sprzeda  polskich towarów bezpo rednio z samochodów, si ga a 
nawet 10 ton (Szczepanik, 2013). 
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Na zachowania konsumentów rosyjskich wp ywa a niepewno  rozwoju sytuacji 
geopolitycznej. Wzrost p ac jaki nast pi  pod koniec 2014 r. by  poni ej poziomu inflacji, 
i spowodowa  znaczne zmniejszenie wydatków na zakup dóbr konsumpcyjnych. 
W konsekwencji tego nast pi o spowolnienie gospodarcze Federacji Rosyjskiej, w której 
coraz bardziej nasila si  kryzys konsumpcji (Anczakowska, 2016). W zwi zku ze spadkiem 
warto ci rosyjskiej waluty, jaki mia  miejsce pod koniec 2014 r., nast pi  wzrost cen 
importowanych surowców i komponentów, który spowodowa  obni enie konkurencyjno ci 
rodzimych produktów. W wyja nieniu tego zjawiska, nale y przyj  za o enie, na które 
zwróci  uwag  Barczyk (2014), i  popyt na ka dym rynku lokalnym, w ka dym okresie 
b dzie po rednio kszta towany przez zachowania konsumentów i producentów z innych 
rynków. Zmniejszy o si  tak e zaufanie rosyjskich konsumentów do sektora rolno-
spo ywczego w Rosji (    …, 2014), czego skutkiem by o 
ograniczenie produkcji na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, a nawet likwidacja 
przedsi biorstw. Bezpiecze stwo ywno ciowe Obwodu Kaliningradzkiego w istotnym 
stopniu warunkuje zachowania konsumentów, a tak e wp ywa na poziom zró nicowania 
mi dzyregionalnego oraz dost pno  do towarów przywo onych z zagranicy. Formu owane 
przez ekspertów rosyjskich zalecenia prowadz ce do poprawy bezpiecze stwa 
ywno ciowego Obwodu Kaliningradzkiego dotyczy y przede wszystkim: zapewnienia 

wi kszego dost pu do ywno ci, rozwoju rynku surowców i sieci sprzeda y, doskonalenia 
narz dzi kontroli jako ci surowców i produktów ywno ciowych, stworzenia certyfikacji 
systemów zarz dzania jako ci  oraz wydajno ci  pracy ( , , 2014). 
Warto  progowa importu zapewniaj cego bezpiecze stwo ywno ciowe w Obwodzie 
Kaliningradzkim, nie powinna przekracza  25%. W 2012 r., import ywno ci do eksklawy 
kszta towa  si  na poziomie ponad 40% ( , 2015). W 2013 r. import produktów 
ywno ciowych utrzyma  si  na tym samym poziomie co rok wcze niej ( , 

2015). Obwód Kaliningradzki uzale niony jest od importu ywno ci i surowców rolnych 
z innych rosyjskich regionów oraz z zagranicy. Po wprowadzeniu przez Federacj  Rosyjsk  
w 2014 r. sankcji na towary rolno-spo ywcze z krajów Unii Europejskiej, problem 
zapewnienia bezpiecze stwa ywno ciowego w Obwodzie Kaliningradzkim pog bia si . 

Wstrzymanie importu do Rosji spowodowa o brak dost pno ci do towarów rolno-
spo ywczych w legalnym handlu detalicznym. Embargo nie wp yn o na ca kowity brak 
polskich towarów na rynku rosyjskim. Paradoksalnie, zwi kszy a si  dost pno  do nich 
w handlu przygranicznym, w którym ceny produktów pochodz cych z Polski by y 
kilkakrotnie ni sze, od cen towarów oferowanych w rosyjskich placówkach handlowych. 

Spadek warto ci rosyjskiej waluty, nie wp yn  w znacz cy sposób na obni enie 
konkurencyjno ci polskich towarów wzgl dem wyrobów rodzimych. Rosjanie, pomimo 
niekorzystnego dla nich kursu rubla, preferowali zakupy w Polsce, gdzie mogli naby  wiele 
towarów w promocyjnych cenach. Produkty spo ywcze pochodz ce z Polski, w opinii 
konsumentów rosyjskich posiadaj  uznan  renom , nie tylko ze wzgl du na atrakcyjn  
cen , ale równie  ze wzgl du na zdecydowanie wy sz  jako , w porównaniu z produktami 
rodzimymi. Nawet po wielu medialnych doniesieniach o zakwestionowaniu jako ci 
produktów ywno ciowych pochodz cych z Polski przez rosyjskie s u by kontroli 
sanitarnej z powodu braku spe nionych rosyjskich norm fitosanitarnych, zainteresowanie 
konsumentów rosyjskich zakupem tych produktów nie uleg o zmniejszeniu. 

Na zmiany w zachowaniach konsumentów z Obwodu Kaliningradzkiego dotycz ce 
struktury nabywanych w Polsce towarów oraz ich przeznaczenia, wp yn y przede 
wszystkim przepisy rosyjskiej s u by celnej, okre laj ce mo liwo  jednorazowego wwozu 
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do Federacji Rosyjskiej produktów spo ywczych zakupionych w Polsce. Przepisy 
Federalnego Urz du Celnego okre laj  towary przeznaczone do u ytku osobistego, 
przewo one przez granic  celn , które zwolnione s  z op at celnych. Bez zg oszenia i op at 
celnych, na terytorium Federacji Rosyjskiej mo na wwozi  m.in.: towary o warto ci 
nieprzekraczaj cej 1 500 euro oraz cznej wadze do 50 kg; do 5 kg gotowych produktów 
pochodzenia zwierz cego w hermetycznie zamkni tym opakowaniu; do 5 kg owoców 
morza; do 250 g kawioru z jesiotra; 3 litry napojów alkoholowych (dla osób w wieku 
powy ej 18 lat); 200 papierosów, 50 cygar lub 0,25 kg tytoniu (dla osób w wieku powy ej 
18 lat); rodki pieni ne i (lub) czeki podró ne o cznej warto ci nieprzekraczaj cej 
równowarto ci 10 000 dolarów USD oraz leki w ilo ci niezb dnej do u ytku osobistego 
(   …, 2015). Ograniczenia ilo ci towarów do 5 kg maj  zastosowanie 
jedynie do produktów pochodzenia zwierz cego, natomiast pozosta e artyku y spo ywcze, 
takie jak: wyroby cukiernicze, produkty zbo owe, marynaty, koncentraty spo ywcze, kawa 
i herbata czy przyprawy mo na wwozi  do Federacji Rosyjskiej w ilo ci nieprzekraczaj cej 
50 kg na osob . 

Konsumpcja jest konkretnym i daj cym si  atwo zaobserwowa  zachowaniem 
i uwzgl dnia ró norodne potrzeby, nawet takie jak: kreowanie wizerunku i zamo no ci 
poprzez zakup dóbr luksusowych czy do wiadczanie nieznanych dozna  i wra e . Z bada  
przeprowadzonych w 2017 r. przez mi dzynarodow  agencj  marketingow  Nielsen 
wynika, e konsumenci rosyjscy bardzo cz sto kupowali produkty impulsywnie, du  wag  
przywi zywali do jako ci produktu oraz wykazywali siln  lojalno  wobec marki. Na 
zakupy przeznaczali oni ponad 80% dochodu, a ze wzgl du na brak zaufania do systemu 
bankowego nie byli sk onni do oszcz dzania. Konsumenci rosyjscy byli bardzo dobrze 
zorientowani w ofercie i mo liwo ciach wyboru i cz sto przed wej ciem do centrum 
handlowego wiedzieli co chc  kupi . Na zwyczaje zakupowe Rosjan silny wp yw 
wywiera a rodzina, 53% Rosjan dokonywa o regularnych zakupów dla ca ej rodziny, 
a tylko 32% przeznacza o zakupione towary na w asny u ytek (Russia: Reaching the 
consumer, 2017). Zachowania Rosjan na polskim rynku towarów rolno-spo ywczych 
determinowane by y opini  innych u ytkowników. Kasouf i Nikitina (2013) twierdz , e 
Rosjanie podejmowali decyzje nabywcze na podstawie wiedzy i informacji o produkcie 
oraz relacji przekazywanych przez innych u ytkowników, zarówno rodzin  i znajomych, 
jak równie  informacji dost pnych w Internecie. 

Procesy globalizacji i integracji, umo liwiaj ce swobodny przep yw wzorców 
cywilizacyjnych, stylów ycia i konsumpcji sprzyjaj  upowszechnieniu si  postaw 
konsumpcyjnych w ród konsumentów z Obwodu Kaliningradzkiego. Dynamiczny rozwój 
konsumpcjonizmu widoczny jest w krajach, które przebudowuj  swoje gospodarki. 
Rosjanie d  do podniesienia poziomu ycia, do zmniejszenia dystansu cywilizacyjnego 
w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Naturalne d enie do poprawy warunków ycia 
przeradza si  w pogo  za dobrami konsumpcyjnymi, których posiadanie staje si  warto ci  
sam  w sobie (Grzega, Kie el, 2017). Zamo no  konsumentów w du ej mierze przyczynia 
si  do kreowania nowych trendów w konsumpcji, a nowo  i oryginalno  towarów s  
wa nymi atrybutami oferty rynkowej. Wed ug Garbarskiego i in. (2000) rol  
wzorcotwórcz  wyznaczaj c  nowe mody w konsumpcji, pe ni zamo niejsza cz  
konsumentów. 

Si a oddzia ywania czynników demograficznych na postawy etnocentryczne 
konsumentów, jest zale na od kraju, rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego 
i kulturowego. Badania mi dzynarodowe wskazuj  na korelacj  dodatni  mi dzy 
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etnocentryzmem konsumenckim a patriotyzmem (Zhou i in., 2010). Odnosz c si  do 
stopnia rozwoju kraju, rezultaty bada  wskazuj , e konsumenci z krajów bardziej 
rozwini tych preferuj  produkty pochodzenia krajowego w porównaniu z importowanymi. 
Identyfikuj  bardziej negatywne odczucia w stosunku do produktów z krajów 
rozwijaj cych si  lub s abo rozwini tych ni  z krajów wysoko rozwini tych (Samiec, 1994; 
Reardon i in., 2005). W krajach o ni szym poziomie rozwoju produkty zagraniczne s  
najcz ciej wy ej oceniane od rodzimych, a konsumenci ch tniej je nabywaj  (Kaynak in., 
2000; Wang, Chen, 2004; Sharma, Wu, 2015). 

Dane i metody 

Zakres czasowy bada  zosta  zdeterminowany dost pno ci  kompletnych 
i porównywalnych danych. ród em danych do analizy i wnioskowania by y informacje 
pochodz ce z opracowa  G ównego Urz du Statystycznego, Urz du Statystycznego 
w Rzeszowie oraz Komendy G ównej Stra y Granicznej i Krajowej Administracji 
Skarbowej w Olsztynie. Wykorzystano dane wtórne, które opracowano przy wykorzystaniu 
metod: opisowej, szeregów czasowych oraz logicznego wnioskowania. 

Analiz  danych przeprowadzono w uk adzie horyzontalnym i wertykalnym, 
pozwalaj cym na zbadanie struktury analizowanych wska ników w przyj tym do bada  
okresie. Do prezentacji wyników wykorzystano analiz  zmian w czasie dotycz c  wielko ci 
ruchu granicznego, celu oraz cz stotliwo ci przyjazdów Rosjan do Polski. Zaprezentowano 
analiz  wydatków ponoszonych przez Rosjan w Polsce w analizowanym okresie oraz ich 
struktur , a tak e liczb  i warto  rachunków Tax Free zg oszonych przez Rosjan na 
granicy polsko-rosyjskiej. W analizach zastosowano wska niki a cuchowe 
i zaprezentowano przyrosty wzgl dne. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci 
tabelarycznej. 

Wyniki bada  

Ze statystyk Komendy G ównej Stra y Granicznej, wynika wzrost intensywno ci 
ruchu granicznego na polsko-rosyjskiej granicy w latach 2010-2014 oraz spadek liczby 
Rosjan przyje d aj cych do Polski w latach 2015-2016 (Tab. 1). 

Zmiany przepisów dotycz cych zasad przekraczania granicy znalaz y 
odzwierciedlenie w poziomie nat enia ruchu granicznego. W okresie od 27 lipca 2012 do 
4 lipca 2016 r., czyli przez niespe na cztery lata funkcjonowania ma ego ruchu granicznego, 
do Polski wjecha o 2 386 739 cudzoziemców posiadaj cych stosowne zezwolenie. 
Zaobserwowano bardzo du  dynamik  liczby cudzoziemców przekraczaj cych granic  
polsko-rosyjsk . Od lipca 2012 r. do ko ca 2014 r., nast powa  wzrost liczby Rosjan 
wje d aj cych do Polski w ramach ma ego ruchu granicznego. Od 2015 r. zmniejszy a si  
liczba cudzoziemców przekraczaj cych granic  polsko-rosyjsk , a tendencja spadkowa 
dotyczy a zarówno ruchu granicznego ogó em, jak i ma ego ruchu granicznego. 

Dynamika ruchu granicznego na granicy polsko-rosyjskiej zale na by a od zmian 
przepisów dotycz cych przekraczania granicy. Pomimo zawieszenia ma ego ruchu 
granicznego, w 2017 r. odnotowano wzrost liczby Rosjan przekraczaj cych granic  polsko-
rosyjsk . Wynika z tego, i  Polska jest dla nich nadal atrakcyjn  destynacj , a procedury 
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wizowe oraz op aty z nimi zwi zane, nie stanowi  czynnika ograniczaj cego przyjazdy 
Rosjan do Polski. Posiadanie wizy Schengen uprawnia do pobytu nie tylko na obszarze 
obj tym ma ym ruchem granicznym, ale tak e umo liwia korzystanie z oferty handlowo-
us ugowej w ca ej Polsce. 

Tabela 1. Ruch graniczny Rosjan do Polski w latach 2010-2017 

Table 1. Border traffic of Russians to Poland in 2010-2017 

 
Ruch graniczny 

(tys. osób) 
Dynamika ruchu 

granicznego  

W tym ma y ruch 
graniczny 

(tys. osób) 

Dynamika ma ego 
ruchu granicznego 

2010 r. 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 - - 

ród o: opracowanie w asne na podstawie statystyk Komendy G ównej Stra y Granicznej. 

Zmiany zachowa  Rosjan dotyczy y celu ich przyjazdu do Polski (Tab. 2). W latach 
2010-2016 g ównym powodem przyjazdów by y zakupy. Do 2015 r., w ka dym kolejnym 
roku zwi ksza  si  udzia  osób deklaruj cych ten cel, a najwi kszy wzrost (o 14,4%) 
nast pi  w 2013 r. W 2016 r. odnotowano spadek o 2,6% udzia u Rosjan przyje d aj cych 
do Polski w celach zakupowych. Opracowania G ównego Urz du Statystycznego dotycz ce 
2017 r. nie zawieraj  danych okre laj cych 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 

Cel 
przyjazdów  

Rok 

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 26,0 20,4 17,8 13,9 10,7 9,3 12,1 

Praca i 
biznes 

13,1 12,5 10,5 6,0 3,8 3,8 4,4 

Odwiedziny 
krewnych 

4,3 4,5 3,1 2,5 3,2 3,2 3,2 

Leczenie 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS (Ruch graniczny oraz przep yw…: 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, zmniejszy  si  o 12,9% udzia  Rosjan przyje d aj cych w celach 
turystycznych. W analizowanym okresie, zmniejszy  si  o 13,9% udzia  cudzoziemców 
deklaruj cych tranzyt oraz o 8,7% - podró uj cych w celach s u bowych. 

Jak wynika z bada  przeprowadzonych przez Studzi sk  i Rzyskiego (2015), 
wprowadzenie ma ego ruchu granicznego okaza o si  du ym potencja em dla rozwoju 
transgranicznej aktywno ci zakupowej w polskiej strefie przygranicznej. Turystyka 
zakupowa sta a si  jednym z najlepiej rozwijaj cych si  rodzajów aktywno ci 
transgranicznych na pograniczu polsko-rosyjskim. Do wiadczenie zakupów i podró owania 
przez granice bez adnych ogranicze  jest stosunkowo nowym zjawiskiem dla 
spo ecze stw w Europie rodkowej i Wschodniej. Kluczowym czynnikiem motywuj cym 
do przyjazdu do Polski w celu dokonania zakupów, by y konkurencyjne ceny. Ró nice 
w poziomie cen towarów i wysoko ci dochodów mieszka ców miejscowo ci 
przygranicznych wp ywaj  na rozwój handlu (Pow ska, 2011). Jak wynika z bada  
Fundacji im. Stefana Batorego przeprowadzonych w 2007 r., jednym z g ównych celów 
przekraczania granic unijno-rosyjskich by o dokonywanie zakupów w s siednich krajach 
(Monitoring…, 2008). Z analizy przeprowadzonej przez Pow sk  (2014), wynika, e 
w latach 2010-2012 struktura nierejestrowanych zakupów w Polsce obywateli rosyjskich 
wskazywa a w wi kszym zakresie na charakter konsumpcyjny ni  inwestycyjny 
zastosowania zakupionych towarów. 

Formy promocji zwi zane z cen  by y g ównym instrumentem przyci gania klientów 
z Obwodu Kaliningradzkiego, jednak e zach t  do korzystania z oferty polskiego rynku 
rolno-spo ywczego by y tak e dogodne po o enie oraz ma a odleg o  w odniesieniu do 
granicy polsko-rosyjskiej. Z bada  Gruenewalda i in. (2002) wynika, e blisko  miejsc, 
w których oferowane s  dane produkty, sprzyja zwi kszonej ich konsumpcji. Wyniki bada  
zawarte w raporcie pt. Consumer Behaviour in Russia, wskazuj , i  Rosjanie preferuj  
dokonywanie zakupów towarów rolno-spo ywczych w supermarketach (43%) lub 
hipermarketach (38%). Najwa niejszymi motywami wyboru placówki handlowej s : 
szeroki wybór towarów, atwa dost pno  do sklepu oraz korzystny stosunek jako ci do 
ceny. W dalszej kolejno ci, istotne dla Rosjan przy wyborze miejsca zakupu, okaza y si  
takie elementy, jak: dost pno  do wi kszo ci grup towarów w jednym sklepie, przyjazna 
atmosfera zakupów oraz kompetentna i uprzejma obs uga (Pesu, 2013). 

W okresie obowi zywania przepisów umowy o ma ym ruchu granicznym, 
zaobserwowano wzmo ony handel przygraniczny towarami rolno-spo ywczymi 
w regionach obj tych tym ruchem. W dwóch pierwszych latach, handel przygraniczny mia  
charakter hurtowy. Mimo du ego nat enia ruchu granicznego bra o w nim udzia  
relatywnie ma o osób, które wielokrotnie przekracza y granic  polsko-rosyjsk . 

Wraz ze zmian  celu przyjazdu zmienia a si  cz stotliwo ci przyjazdów Rosjan do 
Polski (Tab. 3). W 2010 r. ponad po owa (55,2%) deklarowa a przyjazdy kilka razy 
w tygodniu. Odnotowano du y udzia  cudzoziemców przyje d aj cych codziennie. W 2011 
r. udzia  Rosjan deklaruj cych przyjazdy kilka razy w tygodniu zmniejszy  si  o 28,4%, 
natomiast zwi kszy  si  o 14,3% udzia  cudzoziemców przyje d aj cych do Polski kilka 
razy w miesi cu. W 2012 r., pomimo wprowadzenia ma ego ruchu granicznego, nast pi  
dalszy spadek udzia u Rosjan najcz ciej odwiedzaj cych nasz kraj oraz wzrost o 8,2% 
cudzoziemców deklaruj cych przyjazdy kilka razy w miesi cu. W 2013 r. odnotowano 
dalszy wzrost (o 14,6%) udzia u Rosjan przekraczaj cych granic  polsko-rosyjsk  kilka 
razy w miesi cu, przy jednoczesnym zmniejszeniu si  o 4,7% udzia u osób odwiedzaj cych 
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nasz kraj kilka razy w tygodniu. W 2013 r. wi kszo  Rosjan przyje d aj cych do Polski 
na zasadach ma ego ruchu granicznego, przekracza a granic  kilka razy w miesi cu 
(66,1%), natomiast co czwarty cudzoziemiec (25,9%) przyje d a  kilka razy w tygodniu 
(Ruch graniczny oraz wydatki…, 2014). 

Tabela 3. Cz stotliwo  przyjazdów Rosjan do Polski w latach 2010-2016 

Table 3. Frequency of arrivals of Russians to Poland in 2010-2016 

Cz stotliwo  
przyjazdów 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Codziennie 4,4 1,7 1,1 1,2 0,8 1,3 0,7 

Kilka razy w 
tygodniu 

55,2 26,8 24,1 19,4 18,1 20,1 20,3 

Kilka razy w 
miesi cu 

24,0 38,3 46,5 61,1 53,4 49,8 44,3 

Kilka razy w 
kwartale 

- - - - 16,3 18,0 21,2 

Kilka razy w roku i 
rzadziej 

16,4 33,2 28,3 18,3 11,4 10,8 13,5 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS (Ruch graniczny oraz przep yw…: 2011, 2012, 2013, 
Ruch graniczny oraz wydatki…: 2014, 2015, 2016, 2017). 

W 2014 r. wi kszo  Rosjan przyje d aj cych do Polski na zasadach ma ego ruchu 
granicznego, przekracza a granic  kilka razy w miesi cu (58,2%), za  21,8% 
cudzoziemców przyje d a o do Polski kilka razy w tygodniu (Ruch graniczny oraz 
wydatki…, 2015). W 2015 r. w porównaniu do roku poprzedniego, zwi kszy  si  o 0,5% 
udzia  osób przyje d aj cych codziennie oraz o 2% przekraczaj cych granic  kilka razy 
w tygodniu. Jednocze nie w ramach ma ego ruchu granicznego, zwi kszy  si  o 0,7% 
udzia  Rosjan przyje d aj cych do Polski codziennie oraz o 3,7% przyje d aj cych kilka 
razy w tygodniu (Ruch graniczny oraz wydatki…, 2016). 

Zawieszenie ma ego ruchu granicznego w 2016 r. wp yn o na zmniejszenie udzia u 
Rosjan przyje d aj cych codziennie do Polski. Konieczno  posiadania wizy Schengen 
oraz procedury i op aty zwi zane z jej otrzymaniem, wp yn y na wzrost udzia u Rosjan 
przyje d aj cych do naszego kraju kilka razy w kwartale lub w roku. Podobnie jak w 
przypadku monitorowania celu przyjazdów, w 2017 r. w opracowaniach G ównego Urz du 
Statystycznego nie ma statystyk dotycz cych cz stotliwo ci przyjazdów Rosjan do Polski. 

Na granicy zewn trznej Unii Europejskiej z Federacj  Rosyjsk  zachodzi y 
dynamiczne zmiany w wysoko ci i strukturze wydatków ponoszonych przez Rosjan 
w Polsce (Tab. 4). 

W 2010 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wynios y 99,1 mln z ., z których 
ponad po ow  przeznaczono na towary nie ywno ciowe, w tym: odzie  i obuwie – 21,5%, 
artyku y wyposa enia wn trz – 9,4% oraz cz ci i akcesoria do rodków transportu – 8,3%. 
Na zakup towarów ywno ciowych w Polsce, Rosjanie przeznaczali 26,8% wydatków, 
z czego na zakup mi sa i wyrobów mi snych 12,5%. W grupie wydatków na inne cele 
dominowa y wydatki na us ugi gastronomiczne (9,0%) i noclegowe (5,4%) (Ruch 
graniczny oraz przep yw…, 2011). 

W 2011 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wzros y o 89,8% w porównaniu 
z 2010 r., a rednie wydatki przypadaj ce na 1 cudzoziemca wzros y o 31,7%. Udzia  
wydatków poniesionych na zakup towarów nie ywno ciowych zwi kszy y si  o 4,6%, 
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natomiast nieznacznie zmniejszy  si  udzia  wydatków przeznaczonych na towary 
ywno ciowe Wydatki na mi so i wyroby mi sne zmniejszy y si  o 1,8%, na warzywa, 

owoce i ich przetwory o 0,3%. Wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce na zakup 
odzie y i obuwia wzros y o 14,3%, a przeznaczone na rodki czysto ci i kosmetyki o 1,3% 
(Ruch graniczny oraz przep yw…, 2012). 

Tabela 4. Wysoko  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 

Wysoko  i struktura 
wydatków 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Wydatki (mln z ) 99,1 188,1 470,5 583,6 842,4 581,9 469,2 568,8 

rednie wydatki (z ) 208 274 331 357 512 429 429 455 

Towary ywno ciowe 
(%) 

26,8 26,2 28,8 33,7 15,3 28,5 28,5 b.d. 

Towary 
nie ywno ciowe (%) 

56,4 61,0 55,5 53,9 62,3 57,1 58,8 b.d. 
Pozosta e wydatki – 
us ugi (%) 

16,8 12,8 15,7 12,4 22,4 14,4 12,7 b.d. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS (Ruch graniczny oraz przep yw…: 2011, 2012, 2013, 
Ruch graniczny oraz wydatki…: 2014, 2015, 2016, 2017). 

W 2012 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wzros y o 150,1% w porównaniu 
z rokiem poprzednim, natomiast rednie wydatki przypadaj ce na 1 osob  wzros y 
o 20,8%. Zwi kszy  si  o 2,6% udzia  wydatków poniesionych na towary ywno ciowe 
oraz pozosta e wydatki (o 2,9%), natomiast zmniejszy  si  o 5,5% udzia  wydatków 
przeznaczonych na towary nie ywno ciowe. Najwi kszy wzrost dotyczy  wydatków na: 
mi so i wyroby mi sne (2,6%), us ugi noclegowe (o 2,5%), sprz t RTV (1,5%) oraz 
artyku y wyposa enia wn trz (1,2%) (Ruch graniczny oraz przep yw…, 2013).  

W 2013 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wzros y o 24% w porównaniu 
z 2012 r. rednie wydatki przypadaj ce na 1 osob  wzros y o 7,9%. Wydatki Rosjan 
przekraczaj cych granic  w ramach ma ego ruchu granicznego stanowi y 37,3% ogó u 
wydatków, i wzros y o 13,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2013 r. cudzoziemcy 
przeznaczali na towary nie ywno ciowe 53,9% ogó u wydatków (w ma ym ruchu 
granicznym – 50,5%), na towary ywno ciowe – 33,7% (42,2%) oraz us ugi – 12,4% 
(7,3%). Najwi kszy spadek, w porównaniu z 2012 r. zanotowano w grupie pozosta ych 
wydatków (o 21%). Ponadto, wydatki na towary nie ywno ciowe zmniejszy y si  o 2,9%, 
natomiast wydatki na towary ywno ciowe zwi kszy y si  o 17%. Najwi kszy wzrost 
wydatków odnotowano w nast puj cych kategoriach: rodki czysto ci i kosmetyki (wzrost 
o 3,1%), mi so i wyroby mi sne (2,3%) oraz materia y budowlane (0,4%). Jednocze nie, 
w 2013 r. zmniejszy y si  wydatki na: odzie  i obuwie (o 2,8%), noclegi (1,7%), us ugi 
gastronomiczne (1,3%) oraz cz ci i akcesoria do rodków transportu (0,9%) (Ruch 
graniczny oraz przep yw…, 2014). 

Na wzrost aktywno ci nabywczej i wydatków ponoszonych przez Rosjan w Polsce, 
wp yn y u atwienia w przekraczaniu granicy oraz op acalno  zakupów. Wielu 
mieszka ców obszarów przygranicznych przyje d a o do Polski w celu zakupu produktów 
rolno-spo ywczych, których ceny na terenie Obwodu Kaliningradzkiego by y kilkakrotnie 
wy sze. Z bada  przeprowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
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i Porozumienia, wynika e w pierwszym roku funkcjonowania ma ego ruchu granicznego 
Rosjanie najcz ciej kupowali w Polsce ywno  (86% wskaza ), sprz t RTV i AGD 
(32%) oraz odzie  i obuwie – 29% (Ma y ruch w dobrym kierunku, 2013). 

Zaopatrzenie rynku oraz jako  towarów rolno-spo ywczych s  w Polsce na 
zdecydowanie wy szym poziomie ni  w Rosji. Ponadto, jako  produktów spo ywczych 
Rosji, g ównie mi sa i jego przetworów jest zdecydowanie ni sza ni  w Polsce. Znajomo  
kraju pochodzenia produktu by a g ównym determinantem zakupu. Z bada  Walaszczyk 
i Ordzi skiego (2014) wynika, e konsumenci chc  wiedzie , z jakiego kraju pochodzi 
ywno  i z jakich surowców zosta a wyprodukowana. Informacje na etykiecie dotycz ce 

pochodzenia produktu, mog  wp ywa  na zwi kszenie popytu. 
W 2014 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce wzros y o 44,3% w porównaniu 

z rokiem poprzednim, a rednie wydatki wzros y o 43,4%. Wydatki poniesione w Polsce 
przez cudzoziemców przekraczaj cych granic  w ramach ma ego ruchu granicznego 
stanowi y 48,6% ogó u wydatków i wzros y o 88,2% w porównaniu z 2013 r. W zwi zku 
z wprowadzeniem ogranicze  w imporcie do Federacji Rosyjskiej, towarów rolno-
spo ywczych z Polski, istotnym zmianom uleg a struktura nabywanych przez Rosjan 
towarów i us ug. Zmniejszy  si  o 18,4% udzia  wydatków poniesionych przez Rosjan 
w Polsce na zakup towarów ywno ciowych, natomiast wzrós  o 8,4% udzia  wydatków na 
towary nie ywno ciowe oraz o 10% udzia  wydatków poniesionych na inne cele (w tym 
us ugi). Cudzoziemcy przekraczaj cy granic  w ramach ma ego ruchu granicznego, 
najwi cej wydali na towary nie ywno ciowe (54,9%), w dalszej kolejno ci na ywno  – 
29,4% oraz na us ugi –15,7% (Ruch graniczny oraz wydatki…, 2015).  

Zachowania Rosjan na polskim rynku towarów rolno-spo ywczych warunkowane 
by y decyzjami politycznymi. Obowi zuj cy od 1 stycznia 2014 r. zakaz wwozu do 
Federacji Rosyjskiej, m.in. mi sa i jego przetworów, mleka i produktów mlecznych oraz 
owoców i warzyw, dotyczy równie  osób indywidualnych, które mog  wwie  produkty 
pochodzenia zwierz cego w opakowaniach hermetycznych, w ilo ci nie przekraczaj cej 
5 kg. Wprowadzone przez Federacj  Rosyjsk  embargo wp yn o tak e 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 pochodz ce z importu, spodziewaj c si  du ych 
podwy ek cen ywno ci. Ponadto, w 2014 r. konsumenci rosyjscy ograniczyli 
cz stotliwo  zakupów oraz wydatki na zakup towarów spo ywczych. W sierpniu 2014 r. 
ceny produktów ywno ciowych w Obwodzie Kaliningradzkim kszta towa y si  na 
poziomie: jab ka – 70-90 rubli/kg (wzrost o 130-200% w porównaniu do analogicznego 
okresu 2013 r.), cebula – 70 rubli (wzrost o ok. 17%), ser ó ty – 400-500 rubli/kg (wzrost 
o ok. 120-180%), mas o – 100-120 rubli/200 g (wzrost o ok. 45-75%), parówki – 200-250 
rubli/kg (wzrost o ok. 100-200%). W zwi zku z powy szym, wielu mieszka ców Obwodu 
Kaliningradzkiego decydowa o si  na zakup ywno ci w Polsce. Jednak e obawy Rosjan 
przed kontrolami granicznymi sta y si  na tyle silne, e spowodowa y znaczne ograniczenie 
zakupu w Polsce towarów pochodzenia zwierz cego, takich jak: mi so i jego przetwory 
oraz mleko i produkty mleczne. 

W 2015 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce zmniejszy y si  w porównaniu 
z 2014 r. o 30,9%. Wydatki Rosjan przekraczaj cych granic  w ramach ma ego ruchu 
granicznego stanowi y 49,1% ogó u wydatków i zmniejszy y si  o 30,2% w porównaniu z 
rokiem poprzednim. Najwi cej wydatków cudzoziemcy przeznaczyli na zakup towarów 
nie ywno ciowych (57,1%), na produkty ywno ciowe – 28,5%, a na us ugi – 14,4%. 
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Struktura wydatków Rosjan przekraczaj cych granic  w ramach ma ego ruchu granicznego 
by a bardzo podobna i przedstawia a si  nast puj co: towary nie ywno ciowe – 57,5%, 
produkty ywno ciowe – 32,6%, us ugi – 9,9% (Ruch graniczny oraz wydatki…, 2016). 

W 2016 r. wydatki poniesione przez Rosjan w Polsce zmniejszy y si  w porównaniu 
z rokiem poprzednim o 19,4%, natomiast rednie wydatki przypadaj ce na 1 cudzoziemca 
zmniejszy y si  o 0,2% (Ruch graniczny oraz wydatki…, 2017). Warto  wydatków Rosjan 
przekraczaj cych granic  polsko-rosyjsk  w ramach ma ego ruchu granicznego w I kw. 
2016 r. ukszta towa a si  na poziomie 47,7 mln z , co stanowi o 45,2% ogó u wydatków 
cudzoziemców przekraczaj cych ten odcinek granicy. Wydatki te by y mniejsze o 35,7% 
w porównaniu z IV kw. 2015 r. i o 23,9% ni  w I kw. 2015 r. rednie wydatki poniesione 
w Polsce przez cudzoziemca przekraczaj cego granic  polsko-rosyjsk  w ramach ma ego 
ruchu granicznego w I kw. 2016 r. wynios y 379 z , i by y mniejsze o 18,8% w porównaniu 
z IV kw. 2015 r. oraz o 18,1% ni  w analogicznym okresie 2015 r. (Ruch graniczny oraz 
wydatki w I kw. 2016 r., 2016). 

Wydatki Rosjan przekraczaj cych granic  polsko-rosyjsk  w ramach ma ego ruchu 
granicznego w II kw. 2016 r. wynios y 65,0 mln z , co stanowi o 49,3% ogó u wydatków 
cudzoziemców przekraczaj cych ten odcinek granicy. Wydatki te by y wy sze o 36,3% ni  
w poprzednim kwartale i o 19,6% ni sze ni  w analogicznym okresie 2015 r. rednie 
wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczaj cego granic  polsko-rosyjsk  
w ramach ma ego ruchu granicznego w II kw. 2016 r. wynios y 401 z ., i by y wy sze 
o 5,8% w porównaniu z I kw. 2016 r. oraz ni sze o 4,3% ni  w II kw. 2015 r. (Ruch 
graniczny oraz wydatki w II kw. w 2016 r., 2016). 

W 2017 r. pomimo zawieszenia ma ego ruchu granicznego, odnotowano wzrost 
wydatków poniesionych przez Rosjan w Polsce 21,2% oraz wzrost rednich wydatków 
o 6,1%. Zró nicowanie wydatków, zarówno pod wzgl dem ich wysoko ci, jak i struktury, 
zwi zane by o przede wszystkim z celem podró y, d ugo ci  pobytu, oraz op acalno ci  
dokonywania zakupów w Polsce. 

Po analizie ruchu granicznego, wyra anej intensywno ci  przekraczania przez Rosjan 
granicy polsko-rosyjskiej oraz wielko ci  i struktur  wydatków ponoszonych w Polsce, 
mo na przypuszcza , e atrakcyjno  naszego kraju, postrzegana by a przez pryzmat 
mo liwo ci zakupu towarów i us ug wysokiej jako ci w korzystnych cenach. W badaniach 
przeprowadzonych w 2014 r. przez Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej, 
82% Rosjan uzna o Polsk  za miejsce, w którym kupi  mo na towary o wysokiej jako ci 
i korzystnych cenach, 78% okre li o nasz kraj jako miejsce, gdzie mo na dobrze i smacznie 
zje , a 75% postrzega o Polsk  jako cel wyjazdów turystycznych (Ma y ruch w dobrym 
kierunku…, 2014).  

Rosjanie dokonuj cy zakupów w Polsce, korzystaj  z mo liwo ci uzyskania zwrotu 
podatku VAT. System Tax Free umo liwia zwrot podatku VAT za transakcje 
przekraczaj ce warto  300 z . Z informacji Izby Celnej w Olsztynie wynika, e z roku na 
rok na przej ciach granicznych Polski z Rosj , odnotowywano wzrost liczby oraz warto ci 
zg oszonych przez Rosjan rachunków (Tab. 5). Na granicy polsko-rosyjskiej do 2014 r., 
nast powa  wzrost liczby oraz warto ci zg oszonych przez Rosjan rachunków Tax Free. 
Wydatki Rosjan na zakup towarów w Polsce by y du o wy sze, poniewa  nie wszystkie 
placówki i sieci handlowe wystawia y faktury VAT, np. przedsi biorstwo Jeronimo 
Martins, b d ce w a cicielem sieci handlowej Biedronka, rozpocz o wydawanie 
stosownych dokumentów dopiero w grudniu 2014 r. 
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Tabela 5. Liczba i warto  rachunków Tax Free zg oszonych 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 Warto  rachunków (z ) 

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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Informacji Izby Celnej w Olsztynie… 2017, Informacji Izby Celnej 
w Olsztynie…, 2018. 

W 2015 r. polskie s u by celne zarejestrowa y o 7,3% mniej rachunków zg oszonych 
przez Rosjan, których warto  by a ni sza o 6,4%. Zmniejszenie liczby i warto ci 
zg oszonych dokumentów Tax Free, by a skutkiem spadku si y nabywczej rosyjskiej 
waluty, co w konsekwencji doprowadzi o do zmniejszenia op acalno ci zakupów w Polsce. 

W 2016 r. odnotowano dalszy spadek liczby zg oszonych dokumentów Tax Free 
o 11,5%, natomiast o 14% wzros a warto  rachunków. Paradoksalnie, po zawieszeniu 
przepisów Umowy o ma ym ruchu granicznym na granicy polsko-rosyjskiej, w porównaniu 
do I po owy roku, s u by celne zarejestrowa y o 5,5% wi cej rachunków na kwot  wy sz  
o 33,7%. wiadczy to o zmianie preferencji nabywczych Rosjan, którzy w Polsce coraz 
cz ciej nabywali towary luksusowe. 

W 2017 r. nast pi  wzrost liczby zg oszonych rachunków Tax Free o 30% oraz 
warto ci tych rachunków o 29,1%. Z informacji przekazanej przez s u b  celn  wynika, e 
pomimo obowi zuj cego embargo na polskie towary rolno-spo ywcze oraz zakazu wwozu 
do Federacji Rosyjskiej produktów pochodzenia zwierz cego w ilo ci przekraczaj cej 5 kg, 
Rosjanie kupowali w Polsce du o produktów spo ywczych, najwi cej jednak hermetycznie 
pakowanych w dlin i mi sa, mleko w kartonach, jogurty i serki oraz twarogi. Du ym 
zainteresowaniem cieszy a si  ywno  dla dzieci i niemowl t: kaszki, przeciery, gotowe 
posi ki w s oiczkach. Pomimo niekorzystnego przekazu medialnego na temat polskich 
towarów rolno-spo ywczych, g ównie mi sa i jego przetworów, Rosjanie doceniaj  wysok  
jako  ywno ci oraz jej atrakcyjn  cen . Pomimo stosowanych przez Rosj  utrudnie  o 
charakterze para- i pozataryfowym, polskie produkty rolno-spo ywcze pozostaj  na tym 
rynku relatywnie wysoko konkurencyjne (Kita, Poczta, 2012). 

Z informacji polskich s u b celnych wynika, e Rosjanie przewo  do Rosji bardzo 
du o odzie y i obuwia, sprz t AGD, (miksery, sokowirówki itp.), sprz t RTV (g ównie 
telewizory), a tak e telefony komórkowe. Cz sto zg aszaj  przewóz cz ci samochodowych 
i materia ów eksploatacyjnych do pojazdów. Znacz co wzros o zainteresowanie Rosjan 
zakupem w Polsce towarów wy szego rz du: bi uterii, galanterii skórzanej i elektroniki. 
Odnotowano wiele zg osze  towarów luksusowych, np. torebek damskich w cenie ok. 100 
tys. z . za sztuk  czy zegarków firmy Rolex za ponad 25 tys. euro. W 2017 r. Rosjanie 
nabywali w Polsce bardzo du o sprz tu elektronicznego, pocz wszy 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 stanowi  potwierdzenie 
rezultatów bada  przeprowadzonych przez firm  Landor w 2014 r., z których wynika, e 
wbrew stereotypom, Rosjanie coraz bardziej koncentrowali uwag  na towarach wysokiej 
jako ci, produktach premium, towarach luksusowych, preferuj c jednocze nie marki 
w takich kategoriach produktów, jak: odzie  i obuwie, kosmetyki, elektronika oraz 
samochody (Beckmann, 2014). 

Nale y jednocze nie zwróci  uwag , e zwrot podatku VAT nie przys uguje za us ugi, 
takie jak: posi ki w restauracji, noclegi w hotelu, zabiegi SPA itp. Mo na wi c 
przypuszcza , e Rosjanie wydaj  w Polsce znacz co wi cej pieni dzy, ni  wynika ze 
zg oszonych na granicy polsko-rosyjskiej rachunków Tax Free. 

Podsumowanie 

Zachowania Rosjan na rynku polskim s  kszta towane przez procesy globalizacyjne, 
integracyjne, a tak e internacjonalizacj  ycia. Na granicy zewn trznej Unii Europejskiej 
z Federacj  Rosyjsk  zachodzi y dynamiczne zmiany w poziomie nat enia ruchu 
granicznego oraz wydatkach ponoszonych przez Rosjan w Polsce. Wp yw na te zmiany 
mia y m.in. przepisy reguluj ce zasady funkcjonowania ruchu granicznego mi dzy 
Rzeczypospolit  Polsk  a Federacj  Rosyjsk , relacje cenowe pomi dzy s siaduj cymi 
krajami, a ostatnio równie  – niestabilna sytuacja mi dzynarodowa. Wszelkie zmiany 
przepisów reguluj cych przep yw towarów i us ug na granicy polsko-rosyjskiej, 
natychmiast znalaz y odzwierciedlenie w poziomie nat enia ruchu granicznego, celu 
i cz stotliwo ci przyjazdu Rosjan do Polski oraz w wysoko ci wydatków poniesionych 
w naszym kraju. 

Czynnikiem powoduj cym zmniejszenie ruchu osobowego na granicy polsko-
rosyjskiej oraz zmiany w strukturze wydatków ponoszonych przez Rosjan, by o embargo 
wprowadzone przez Federacj  Rosyjsk  na produkty rolno-spo ywcze z krajów Unii 
Europejskiej oraz os abienie warto ci rubla. Spadek si y nabywczej waluty rosyjskiej 
wp yn  na zmniejszone zainteresowanie zakupami w Polsce, jednak e ceny polskich 
towarów i us ug nadal by y ni sze od cen w Rosji. 

Po wprowadzeniu ogranicze  w przewozie produktów pochodzenia zwierz cego 
nast pi y zmiany w strukturze towarów nabywanych przez Rosjan w Polsce. Zwi kszy o 
si  zainteresowania Rosjan zakupem towarów wy szego rz du, o czym mo e wiadczy  
zwi kszaj ca si  z roku na rok warto ci rachunków Tax Free zg oszonych na granicy. 
Zachowania Rosjan wskazuj  na d enie do osi gania po danego statusu, okre lonego 
poziomem aspiracji oraz posiadaniem towarów luksusowych. 

Wiedza o zachowaniach Rosjan powinna stanowi  dla przedsi biorców polskich 
wa ny element s u cy do planowania i realizowania wspó pracy z podmiotami 
reprezentuj cymi rynek rosyjski. Nabiera ona tym wi kszego znaczenia w perspektywie 
planów i dzia a  podmiotów dzia aj cych w warunkach istniej cego ryzyka politycznego, 
które w istotny sposób oddzia ywuje na zachowania konsumentów na rynkach 
przygranicznych. Przes anki ekonomiczne dominuj ce w decyzjach nabywczych Rosjan 
ulegaj  zmianom pod wp ywem warunków gospodarczo-spo ecznych. W strategii 
prowadzenia dzia alno ci handlowo-us ugowej skierowanej do Rosjan, nale y uwzgl dni  
bod ce i ograniczenia zewn trzne, które determinuj  ich decyzje nabywcze. Dynamika 
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sytuacji, w której funkcjonuje konsument rosyjski jest niezwykle wa nym elementem 
w modyfikowaniu jego zachowa . Przedsi biorcy musz  zda  sobie spraw , e konsumenci 
rosyjscy s  zorientowanymi nie tylko na cen , ale równie  na charakterystyk  produktu. Ich 
preferencje kieruj  si  w stron  takich kryteriów, jak: potrzeba podkre lania presti u 
i zamo no ci oraz wyró niania si  poprzez posiadanie dóbr luksusowych. 
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