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Rosyjski rząd zaczyna regulować ceny żywności 

W rosyjskich sklepach wzrastają ceny na podstawowe artykuły spożywcze. 
Wskaźniki są na tyle wysokie, że stały się przedmiotem zainteresowania 
prezydenta oraz rządu. Rosnący poziom inflacji uderza dodatkowo w Rosjan, 
których dochody sukcesywnie spadają. Tymczasem władza, mając na uwadze 
nadchodzące wybory parlamentarne, nie chce doprowadzić do wzmożenia 
społecznego niezadowolenia. Stara się również tak propagandowo 
zaprezentować działania Władimira Putina, by poprawić notowania jego 
popularności. Rząd, wraz z uczestnikami rynku, wypracowuje regulacje 
maksymalnych cen na cukier oraz olej słonecznikowy. Może to być wzorem do 
rozszerzenia listy produktów z odgórnie regulowanymi cenami, co jednak 
w perspektywie czasu może przynieść gospodarce więcej szkód niż korzyści. 

Inflacja pod koniec listopada wyniosła w Rosji 4,42 proc. (cel inflacyjny banku 

centralnego wynosi 4 proc.), przy czym dla produktów spożywczych była wyższa 

i wyniosła 5,76 proc. (wśród nich najbardziej podrożały warzywa – ponad 12 proc.). Na 

aktualny poziom cen podstawowych produktów spożywczych zwrócił uwagę także 

Władimir Putin. Zaznaczył on, że sytuacja pandemii nie może tłumaczyć wzrostu wartości 

cukru o ponad 70 proc., oleju słonecznikowego o prawie 24 proc., mąki o prawie 13 proc., 

makaronów o ponad 10 proc. czy pieczywa o ponad 6 proc. W opinii prezydenta, wzrost 

wartości produktów rolnych na rynkach światowych nie powinien się przekładać na 

podwyżki cen produkcji krajowej, a eksporterzy nie powinni nadużywać możliwości 

wywozu towarów1.  

Krytykę ze strony prezydenta kontynuował premier Michaił Miszustin. Przyznał on, 

że ministerstwa źle oceniły ryzyko wzrostu cen (miało być ono sezonowe, a okazało się 

trwałe), i sytuacja wymknęła się spod kontroli. Rosyjski rząd otrzymał kilka dni na to, aby 

ją przywrócić (Putin wytykał ministrom zaniedbania 9 grudnia br. i polecił rozwiązać 

problem w ciągu tygodnia). Jednym z podstawowych instrumentów ma być regulacja cen 

(formalnie nie decyzją rządu, lecz poprzez porozumienie producentów, pośredników 

i sieci handlowych). Premier wezwał ich, by nie „dorabiać się na ludziach”, a podwyżki cen 

uznał za niedopuszczalne w sytuacji, gdy dochody Rosjan spadają2.  

Do „walki” z podwyżkami zaprzęgnięto liczne państwowe urzędy. Kontrolę w tej kwestii 

zapowiedziała Prokuratura Generalna. Z uczestnikami rynku spotykał się wicepremier 

Andriej Biełousow (wcześniej był doradcą prezydenta ds. ekonomicznych). Miszustin 

11  grudnia br. wydał polecenia Federalnej Służbie Antymonopolowej (w ciągu doby 

miała opracować ramy porozumień rynkowych), ministerstwom rozwoju gospodarczego 

oraz rolnictwa (w ciągu weekendu miały przygotować projekty niezbędnych 

rozporządzeń). Dokumenty regulujące premier podpisał we wtorek, 15 grudnia br. 

Ostatecznie, na sklepowych półkach kilogram cukru ma kosztować maksymalnie 45 rubli 

(2,25 zł), litr oleju słonecznikowego – 110 rubli (5,50 zł). Określony został także 

maksymalny poziom cen hurtowych (odpowiednio na 36 i 95 rubli – 1,80 oraz 4,75 zł). 

Możliwe są także regulacje innych podstawowych produktów. Specjalne porozumienia 
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miedzy organami rządu a producentami i sieciami handlowymi będą obowiązywać do 

końca pierwszego kwartału 2021 roku. Od 15 lutego do 30 czerwca 2021 roku będą 

funkcjonować limity eksportowe (na pszenicę, żyto, jęczmień i kukurydzę), a ich 

przekroczenie automatycznie wprowadzi cło wywozowe na poziomie 50 proc. wartości. 

Pszenica została oclona nawet w ramach kwoty (o takie działania branża młynarska, 

piekarnicza oraz producenci mięsa wnioskowali od dawna). Zaporowe cło (30 proc., ale 

nie mniej niż 165 euro za tonę) wprowadzono na eksport słonecznika. Rząd, w razie 

konieczności, pozostawia sobie możliwość wprowadzania dalszych ograniczeń 

i podnoszenia taryf celnych. Na państwowe wsparcie finansowe (z uwagi na wysokie ceny 

pszenicy) mogą z kolei liczyć producenci mąki3. 

Tymczasem oficjalne dane statystyczne, analizy banku centralnego, instytucji 

badawczych czy ośrodków badania opinii publicznej jednogłośnie wskazują, że Rosjanie 

stają się coraz biedniejsi i wyraźnie to odczuwają (takiej oceny sytuacji nie kryli w swoich 

wypowiedziach również Putin i Miszustin). Realne dochody obywateli z miesiąca na 

miesiąc spadają, stąd stają się oni coraz bardziej wrażliwi na wzrost cen. Jest to tym 

bardziej dotkliwe, że dochód rozporządzalny Rosjan spada od 2013 roku (nieznaczna 

poprawa  miała miejsce w 2019 roku), a bieżący rok znacząco go pogłębił (drugi kwartał 

przyniósł spadek o 8,4 proc., trzeci – o kolejne 4,8 proc.)4. W szybszym tempie Rosjanie 

biednieli tylko w 1999 roku. Warto przypomnieć, że w ramach działań antykryzysowych 

Kreml zdecydował się na „drogi” i bezprecedensowy krok – przez dwa miesiące na każde 

dziecko wypłacano Rosjanom po 10 tys. rubli (około 500 zł). W związku z pandemią 

podniesiono wysokość świadczeń socjalnych – dla bezrobotnych, najbiedniejszych oraz 

wielodzietnych rodzin. Żadne z tych działań, jak pokazują dane Federalnej Służby 

Statystycznej, nie zrekompensowało obywatelom strat wywołanych przez kryzys. Władze 

wskazywały, że specjalne wypłaty nie mogą być utrzymywane dłuższy czas, gdyż będą 

przyczyniać się do wzrostu inflacji. Jesienią okazało się jednak, że ma ona swoje źródła 

gdzie indziej – wysokie ceny na rynkach światowych oraz dewaluacja rubla, dodatkowo 

poprawiająca warunki eksportu, doprowadziły do zwiększonych sprzedaży 

zagranicznych i wywindowały ceny krajowe (w październiku eksport olejów roślinnych 

wzrósł w porównaniu z wrześniem o 70 proc.). Bank centralny w swoich prognozach 

otwarcie przyznaje, że spadek konsumpcji obywateli co najmniej do końca 2021 roku 

będzie czynnikiem dezinflacyjnym5.  

Według ostatniego badania rosyjskiego ośrodka WCIOM, 38 proc. Rosjan może sobie 

pozwolić jedynie na zakup żywności oraz odzieży, 28 proc. musi oszczędzać na odzieży, 

a 6 proc. trudno kupić nawet produkty spożywcze6. Badacze z wiodącej Wyższej Szkoły 

Ekonomii wyliczyli, że możliwości zakupowe Rosjan spadły do poziomu sprzed 10 lat. 

A jeśli wziąć pod uwagę takie produkty jak ryby, mleko, jajka, margaryna, chleb czy ryż, 

to porównując ich ceny z poziomem wynagrodzeń, ludzie mogą ich teraz kupić mniej niż 

jeszcze dekadę temu7. Tymczasem w Rosji, po raz pierwszy od pięciu lat odnotowano 

wzrost sprzedaży chleba8 – zjawisko, które wynika prawdopodobnie ze zwiększonej 

konsumpcji podstawowego i względnie taniego (a do tego treściwego) produktu, 
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w zastępstwie droższych, które były kupowane przed kryzysem (ekonomia zna je jako 

paradoks Giffena).  

Chociaż cena chleba wzrosła najmniej z tych, wskazanych przez Putina, to sieci handlowe 

nie pozwalały na podwyżki producentom, niezależnie od znaczącego wzrostu cen 

pszenicy, a w ślad za nią mąki (mówił o tym Kommiersantowi prezes Rosyjskiego Związku 

Piekarni9). Branża piekarnicza zwracała się do ministra rolnictwa Dmitrija Patruszewa, 

by zrekompensować im straty oraz wprowadzić ograniczenia na eksport ziarna, które by 

osłabiły presję cenową. Z podobną inicjatywą zgłaszał się Związek Hodowców Drobiu (dla 

nich zboże jest podstawową paszą)10. Mimo rekordowo wysokich cen i wzmożonego 

eksportu, ministerstwo nie podjęło jednak żadnych kroków. Oczekiwane przez 

producentów działania zapoczątkowała dopiero ostra krytyka ze strony prezydenta. 

Wnioski 
 Obserwowane w Rosji swoiste „ręczne” zarządzanie państwem, kiedy urzędnicy 

opierają się lub czekają jedynie na opinię czy decyzję prezydenta, paraliżuje 

działanie państwa. Potrzeba równoważenia wpływów grup lobbingowych 

(federalnych, regionalnych, branżowych, producenckich itp.) sprawia, że decyzje 

nie są podejmowane sprawnie, i uwzględniają interesy kluczowych graczy, a nie 

potrzeby społeczne. Dobitnym przykładem jest spór wokół wywozu rosyjskiej 

pszenicy czy olejów – zwiększone ilości oznaczają korzyści dla eksporterów 

i portów przeładunkowych, na coraz wyższych cenach wewnętrznych tracą 

krajowi producenci i obywatele jako klienci. Dopiero ingerencja prezydenta 

wymogła szybkie wypracowanie regulacji i sztuczne zahamowanie wzrostu cen 

żywności.  

 Władza obawia się wybuchu społecznego niezadowolenia  – znacząco rosną ceny 

podstawowych produktów spożywczych przy jednoczesnym spadku dochodów 

Rosjan. Jest to szczególnie niepożądane zjawisko w okresie przygotowawczym 

przed wyborami parlamentarnymi jesienią 2021 roku. Rząd musi się uciekać do 

niestandardowych i wręcz drastycznych dla rynku działań w postaci odgórnych 

regulacji cen czy wprowadzania zaporowych poziomów ceł eksportowych (nie 

widzi także innego skutecznego mechanizmu). Zniweluje to społeczne napięcia 

w okresie przedwyborczym, lecz wzbudzi niezadowolenie wśród przedstawicieli 

biznesu, który będzie musiał obniżyć oczekiwania dochodowe (sprzedaż krajowa 

zapewni im zysk, jednak nie tak wysoki jak eksport). 

 Największą wizerunkową stratę w obecnej sytuacji odnotowali dwaj ministrowie 

– rozwoju gospodarczego Maksim Reszetnikow oraz rolnictwa Dmitrij Patruszew. 

Z kolei Putinowi pozwoliła ona na propagandę własnego obrazu jako silnego lidera 

dbającego o zwykłych Rosjan i ostro strofującego urzędników, zaniedbujących 

swoje obowiązki. Narracja ta została wzmocniona przez publikację fragmentów 

wystąpienia prezydenta i ministrów z zamkniętej części posiedzenia rządu 

(dokonano tego w niedzielę 13 grudnia br. w popularnym czasie antenowym, 

cztery dni po jego przeprowadzeniu). 
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