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Rynek wieprzowiny w Rosji w latach 1990-2017
Pork Market in Russia from 1990-2017
Synopsis. Celem analizy jest zidentyfikowanie kluczowych zmian, jakie nastąpiáy na rosyjskim rynku
wieprzowiny w latach 1990-2017. Badaniem objĊto wszystkie elementy rynku, podejmując
jednoczeĞnie próbĊ odpowiedzi na dwa pytania: Czy rosnąca produkcja miĊsa wieprzowego pozwoli
na uzyskanie przez RosjĊ samowystarczalnoĞci w najbliĪszych latach? oraz czy Rosja ma szansĊ na
przeksztaácenie siĊ z importera netto w eksportera netto wieprzowiny? PodstawĊ oceny stanowiáy
dane pochodzące z rosyjskich Roczników Statystycznych oraz z publikacji amerykaĔskich Foreign
Agricultural Service USDA. Do pomiaru dynamiki wykorzystano indeksy o staáej i zmiennej
podstawie. Analiza pozwoliáa na stwierdzenie, Īe najwiĊkszy wpáyw na rosyjski rynek wieprzowiny
wywaráy subsydia prowadzące do wzrostu pogáowia i produkcji wieprzowiny w ostatnich dziesiĊciu
latach. Pozwoli to na osiągniĊcie samowystarczalnoĞci w najbliĪszych latach, ale pozycja eksportera
netto moĪe byü osiągniĊta w dalszej przyszáoĞci.
Sáowa kluczowe: Rosja, rynek wieprzowiny, samowystarczalnoĞü
Abstract. The aim of the analysis is to identify the key changes that occurred on the Russian pork
market from 1990-2017. The research covered all elements of the market, at the same time attempting
to answer two questions: Will the growing production of pork allow Russia to achieve self-sufficiency
in this area in the coming years? Does Russia have a chance to transform from a net importer into a
net exporter of pork? The basis for the assessment data were taken from the Russian Statistical
Yearbooks and from the US Foreign Agricultural Service USDA. Dynamics were indexed on fixed
and variable bases. The analysis leads to the conclusion that the greatest impact on the Russian pork
market would be the result of subsidies leading to the growth in the number of pigs and in pork
production. This would allow Russia to achieve self-sufficiency in the coming years, with the position
of net exporter as an achievable target in the future.
Key words: Russia, pig market, self-sufficiency
JEL Clasification: Q002, Q10, Q13, Q18

Wprowadzenie
Rynek wieprzowiny jest jednym z waĪniejszych segmentów rynku miĊsa w Ğwiecie,
choü jego znaczenie w ostatnich ponad dwudziestu latach zmalaáo na rzecz drobiu. Z
podobną sytuacją mamy do czynienia w wielu krajach, w tym takĪe w Rosji. Udziaá
wieprzowiny w rosyjskiej produkcji trzech podstawowych rodzajów miĊsa (woáowina,
wieprzowina i miĊso drobiowe) obniĪyá siĊ z 41% w 1990 r. do 35% Ğrednio w latach
2015-2017. Udziaá wieprzowiny w spoĪyciu miĊsa w Rosji pozostaá jednak na tym samym
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poziomie ok. 35%, gdyĪ drób czĊĞciowo wypará woáowinĊ. W 1990 woáowina stanowiáa
53% spoĪywanego w Rosji miĊsa, a drób 12%, podczas gdy Ğrednio w latach 2015-2017
woáowina stanowiáa 21%, a drób 44%.
Rosja jest waĪnym uczestnikiem Ğwiatowego rynku wieprzowiny. NaleĪy do dziesiątki
najwiĊkszych producentów i importerów tego miĊsa. W 2016 r. zajmowaáa piąte miejsce
w Ğwiatowej produkcji wieprzowiny z udziaáem 2,6%. JeĞli weĨmie siĊ pod uwagĊ fakt, Īe
udziaá czwartego producenta czyli Brazylii wynosiá 3,4% Ğwiatowej produkcji wieprzowiny, to
udziaá Rosji w Ğwiatowej produkcji wieprzowiny moĪna oceniü jako relatywnie duĪy.
Do niedawna Rosja byáa drugim (po Japonii) Ğwiatowym importerem wieprzowiny.
W 2013 r. tj. przed wprowadzeniem embargo na wieprzowinĊ z krajów UE (w tym z Polski), z
USA, z Kanady i z innych krajów, Rosja importowaáa 883 tys. ton tego miĊsa. Co prawda w
ostatnich latach jej import obniĪyá siĊ do ok. 300 tys. ton, ale i tak Rosja nadal pozostaáa
czoáowym importerem wieprzowiny w Ğwiecie. W 2016 r. znajdowaáa siĊ na siódmym miejscu
pod wzglĊdem wielkoĞci tego importu (Zawadzka, PasiĔska, 2016 i 2017; Zawadzka, 2016).
Przed 2014 r. Rosja byáa waĪnym, choü nie gáównym rynkiem zbytu polskich produktów
wieprzowych. Eksport do Rosji stanowiá ok. 6—8% eksportowanych przez PolskĊ produktów
wieprzowych. Udziaá eksportu táuszczu wieprzowego do Rosji w polskim eksporcie táuszczu byá
wiĊkszy i wynosiá 14-19%. Eksport ten byá o tyle waĪny, Īe táuszcz naleĪy do grupy produktów
trudno zbywalnych (PasiĔska, 2017).
Podstawową przyczyną ograniczenia przez RosjĊ importu wieprzowiny byá rozwój
wáasnej produkcji. Dokonaá siĊ on gáównie przy pomocy dotacji rządowych. Niebagatelną
rolĊ odegraáy teĪ takie instrumenty, jak kontrola kwot importowych oraz embargo naáoĪone
na niektóre kraje. Sądziü moĪna, Īe jeĞli w najbliĪszych latach utrzymaáaby siĊ podobna
dynamika wzrostu produkcji, to Rosja mogáaby nie tylko osiągnąü zamierzony cel, a wiĊc
samowystarczalnoĞü w tym zakresie, ale mogáaby staü siĊ eksporterem wieprzowiny.

Dane i metody
Niniejsze badania mają charakter poznawczy. Analizą objĊto wszystkie elementy
rosyjskiego rynku wieprzowiny, jak pogáowie trzody, produkcja wieprzowiny, handel
zagraniczny trzodą i wieprzowiną, a takĪe spoĪycie. Oceniono samowystarczalnoĞü w tym
zakresie. Celem analizy jest ocena stanu bieĪącego i zmian, jakie zaszáy na rynku
wieprzowiny w Rosji w latach 1990-2017. Okres, przyjĊty do badaĔ jest dostatecznie dáugi
by móc wyodrĊbniü podstawowe tendencje na tym rynku. OcenĊ przeprowadzono w
oparciu o dane pochodzące z rosyjskich Roczników Statystycznych (Rosstat) oraz z
publikacji amerykaĔskich Foreign Agricultural Service USDA. Do pomiaru dynamiki
poszczególnych kategorii wykorzystano proste metody statystyczne, takie jak indeksy o
staáej i zmiennej podstawie (JóĨwiak, Podgórski, 1998).

Pogáowie trzody i produkcja wieprzowiny
W latach 1990-2017 rosyjskie pogáowie trzody charakteryzowaáo siĊ niejednolitą
dáugookresową tendencją, a takĪe zróĪnicowanym natĊĪeniem krótkookresowych wahaĔ
towarzyszących tym tendencjom. Dlatego na uĪytek niniejszej analizy caáy okres podzielono na
trzy podokresy o wyraĨnie zaznaczających siĊ odmiennych cechach. Pierwszy okres obejmuje
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lata 1990-1999, w których mamy do czynienia z tendencją spadkową pogáowia o wysokiej
dynamice (rys. 1). Wówczas pogáowie trzody malaáo z roku na rok, a przeciĊtne roczne tempo
jego spadku wynosiáo 3,3%. Dáugookresowej tendencji spadkowej towarzyszyáy
charakterystyczne dla „cyklu ĞwiĔskiego” krótkookresowe wahania, które nie przejawiaáy siĊ
jednak wzrostem czy spadkiem pogáowia z roku na rok, a jedynie silniejszą lub sáabszą
dynamiką jego zmian. W okresie tym o opáacalnoĞci chowu trzody decydowaáy bowiem nie
tylko relacje cen trzody do cen zbóĪ i pasz, tak jak to bywa zazwyczaj, ale takĪe inne, znacznie
istotniejsze czynniki. Nie dopuszczaáy one do wzrostu pogáowia, nawet w przypadku relatywnie
dobrych warunków chowu. W takiej sytuacji sáabsza stawaáa siĊ jedynie dynamika spadku
pogáowia. Gdy warunki chowu pogarszaáy siĊ spadek pogáowia siĊ wzmagaá.
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Rys. 1. Pogáowie trzody chlewnej w Rosji w latach 1990-2017. Stan w koĔcu roku, w mln sztuk
Fig. 1. Pig numbers in Russia from 1990-2017, at the end of year, in mln heads
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ROSSTAT.

Nasuwa siĊ przypuszczenie, Īe podstawową determinantą spadkowej tendencji
pogáowia byáa transformacja gospodarki w kierunku warunków rynkowych. Dawaáy wiĊc
o sobie znaü nieefektywne warunki chowu, stosowane w poprzednim systemie. Za
najwaĪniejszy czynnik uznaü naleĪy redukcjĊ wsparcia caáej branĪy miĊsnej przez paĔstwo.
W latach osiemdziesiątych produkcja miĊsa byáa bowiem wysoko subsydiowaną gaáĊzią
rosyjskiej gospodarki, co dotyczyáo wszystkich rodzajów miĊsa. W koĔcu lat
osiemdziesiątych paĔstwo pokrywaáo ok. 70% caákowitych kosztów produkcji i obsáugi
rynku miĊsa (Ovchinnikov, Hoff, Reid, 1995).
Na wystĊpujące w tym okresie wahania pogáowia wskazują dane zaprezentowane na
rys. 2, na którym przedstawiono dynamikĊ rocznych zmian pogáowia. WskaĨniki dynamiki
wskazują, Īe maksymalne stany pogáowia pojawiáy siĊ w 1993 r., 1995 r. i w 1999 r.
Minimalne stany pogáowia ujawniáy siĊ natomiast w 1992 r. i w 1994 r. MiĊdzy pierwszym,
a drugim maksymalnym stanem pogáowia upáynĊáy dwa, a miĊdzy drugim a trzecim –
cztery lata. RóĪnica czasowa miĊdzy minimalnymi stanami pogáowia wyniosáa dwa lata.
Drugi okres to lata 2000-2008. Charakteryzowaá siĊ on dalszą dáugookresową
tendencją spadkową, ale w tym przypadku towarzyszyáy jej wyraĨnie zaznaczające siĊ
krótkookresowe wahania pogáowia. KaĪdy kolejny maksymalny stan pogáowia byá jednak
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niĪszy od poprzedniego, co jest przejawem dáugookresowej tendencji spadkowej.
Maksymalne stany pogáowia wystĊpowaáy w latach 2002 i 2006, a wiĊc odstĊpy czasowe
miĊdzy jednym a drugim maksymalnym stanem pogáowia wynosiáy cztery lata, a wiĊc tyle
co w klasycznym cyklu ĞwiĔskim. Minimalne stany pogáowia wystąpiáy natomiast w 2000,
2004 i w 2008 r., a wiĊc takĪe co cztery lata.
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Rys. 2.WskaĨniki zmian pogáowia trzody chlewnej w Rosji, (w %)
Fig. 2. Changes indicator in the number pigs in Russia, (in %)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ROSSTAT.

Trzeci okres obejmuje lata 2009-2017, dla których cechą charakterystyczną jest to, Īe
w kaĪdym kolejnym roku pogáowie trzody byáo wiĊksze niĪ w roku poprzednim, co jest
wynikiem dáugookresowej tendencji wzrostowej. W niektórych latach widaü jednak
spowolnienie dynamiki wzrostu, podczas gdy w innych jej przyspieszenie. NajwiĊkszy
wzrost pogáowia, mogący Ğwiadczyü o maksymalnym stanie pogáowia wystąpiá w 2009,
2012 i w 2015 r., a wiĊc regularnie co trzy lata. Z kolei relatywnie niewielki wzrost
pogáowia, mogący Ğwiadczyü o minimalnym jego stanie wystąpiá w 2011, 2014 i w 2016 r.
Brak nominalnych spadków pogáowia, a widoczne jedynie osáabienie dynamiki jego
wzrostu Ğwiadczy o wpáywie czynników wspomagających opáacalnoĞü chowu. Byáy one na
tyle silne, Īe nie dopuszczaáy do krótkookresowej redukcji pogáowia. Do czynników tych
niewątpliwie zaliczyü moĪna przywrócenie subsydiowania sektora.
W latach 2008-2016 subsydia do sektora wieprzowiny wyniosáy áącznie 131 mld rubli.
NajwyĪsze kwoty, bo po ok. 18 mld rocznie zostaáy skierowane w latach 2013-2016, a wiĊc
bezpoĞrednio przed- i po wprowadzeniu przez RosjĊ embargo na wieprzowinĊ. Subsydia
obejmowaáy program wsparcia hodowców, zwrot kosztów pasz, zwrot nakáadów
inwestycyjnych na tworzenie centrum selekcji i genetyki oraz czĊĞciowy zwrot odsetek dla
krótkoterminowych kredytów inwestycyjnych. Udziaá tego ostatniego instrumentu byá
najwiĊkszy i stanowiá od 54% caákowitych wydatków związanych z subsydiami w 2008 r.
do 99% w 2010 r. (Vanderberg, 2016).
W rezultacie przeciĊtne roczne pogáowie wynoszące w latach 2009-2017 19,4 mln
sztuk byáo o 21% wiĊksze niĪ przeciĊtne roczne pogáowie w latach 2000-2008 (16,0 mln
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sztuk), choü jednoczeĞnie o 26% mniejsze niĪ przeciĊtne, roczne pogáowie w latach 19901999 (26,1 mln sztuk) (tabela 1).
Tabela 1. Pogáowie trzody chlewnej (stan w koĔcu roku) i produkcja wieprzowiny w Rosji
Table 1. Number of pig (at the end of year) and pork production in Russia

Okresy

Pogáowie
trzody
w mln sztuk
(w koĔcu
roku)

Okres
poprzedni
=100

Lata
1990-99
=100

Produkcja
wieprzowiny
w tys. ton
wagi
poubojowej

Okres
poprzedni
=100

Lata
1990-99
=100

1990-1999

26,1

100,0

100,0

1 883

100,0

100,0

2000-2008

16,0

61,3

61,3

1 605

85,2

85,2

2009-2017

19,4

121,3

74,3

2 380

148,2

126,4

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych ROSSTAT.

Zmiany produkcji wieprzowiny byáy toĪsame co do kierunku ze zmianami pogáowia,
ale róĪne co do skali. W latach 2000-2008 spadek produkcji wieprzowiny byá mniejszy niĪ
pogáowia, ale jej wzrost w latach 2009-2017 byá znacznie wiĊkszy. W latach 2000 -2008
przeciĊtna, roczna produkcja wieprzowiny wyniosáa 1 605 tys. ton i byáa o 15% mniejsza
niĪ w latach 1990-1999 (tabela 1). W latach 2009-2017 byáa ona o 48% wiĊksza niĪ
Ğrednia, roczna produkcja w poprzednim okresie i o 26% wiĊksza niĪ w latach 1990-1999.
Z danych USDA/FAS (Leishman, 2017) wynika, Īe w 2018 r. produkcja ta moĪe wynieĞü
ok. 3 mln ton. Gdyby tak byáo, to taka jej wielkoĞü byáaby o 59% wiĊksza niĪ Ğrednia
roczna wielkoĞü produkcji w latach 1990-1999.
O poziomie produkcji decyduje nie tylko iloĞü ubijanych sztuk, ale takĪe ich
wydajnoĞü. Zgodnie z danymi Rosstatu (Russia in Figures, 2017) w 1992 r. na 1 sztukĊ
ubijanych zwierząt przypadaáo 61 kg miĊsa wieprzowego, podczas gdy w 2016 r. 202 kg, a
wiĊc ponad trzykrotnie wiĊcej. Z badaĔ IERiGĩ-PIB wynika teĪ, Īe w latach 1995-2015
Rosja, obok Brazylii, Kanady i USA byáa krajem, w którym dokonaá siĊ najwiĊkszy w
Ğwiecie postĊp w wydajnoĞci pogáowia (Zawadzka, 2016).
Niewątpliwie sprzyjają temu subsydia, których nadrzĊdnym celem jest wsparcie
duĪych obiektów i nowoczesnych technologii. Wedáug Rosstatu, (Russia in Figures, 2017)
w 2016 r. 84% pogáowia trzody znajdowaáo siĊ w duĪych fermach przemysáowych
bĊdących organizacjami rolnymi, dalsze 15% w gospodarstwach prywatnych, a pozostaáe
1% w gospodarstwach cháopskich. W 2016 r. w 20 najwiĊkszych zakáadach
wyprodukowano áącznie 60% rosyjskiej produkcji wieprzowiny, w tym w trzech
najwiĊkszych kompaniach przemysáowych 22% (ABH „Miratorg”, Grupa „Rusagro” i
Czerkizowo), a w piĊciu najwiĊkszych 30% (Leishman, 2017). Wpáyw na koncentracjĊ
zakáadów miaáo takĪe wystĊpowanie wirusa ASF w maáych gospodarstwach rolnych, które
czĊsto z tego powodu rezygnowaáy z chowu. Redukcja pogáowia w tych gospodarstwach
nie powodowaáa jednak ogólnego jego spadku, gdyĪ wzrost pogáowia w gospodarstwach
duĪych byá na tyle wysoki, Īe z nadwyĪką pokrywaá ubytki pogáowia w gospodarstwach o
maáej skali produkcji.
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Handel zagraniczny Īywcem i miĊsem wieprzowym
Rosja jest importerem netto Īywca i miĊsa wieprzowego. Eksport tak Īywych
zwierząt, jak i miĊsa prawie nie istnieje. ĝladowe iloĞci trzody są sprzedawane okresowo.
Eksport miĊsa rozpocząá siĊ w 2008 r. i chociaĪ rozwija siĊ doĞü dynamicznie, to i tak jest
marginalny. W 2016 r. wyeksportowano 25 tys. ton wieprzowiny. Byáo to trzy razy wiĊcej
niĪ rok wczeĞniej i ponad dwanaĞcie razy wiĊcej niĪ w 2008 r.
Import Īywych zwierząt jest zmienny pod wzglĊdem iloĞci (rys. 3). NajwiĊkszy import
miaá miejsce w latach 1990-1991 i wynosiá Ğrednio w roku 1583 tys. sztuk. W nastĊpnych
latach zostaá on ograniczony do kilku tysiĊcy sztuk. Na szerszą skalĊ rozwinąá siĊ ponownie
w latach 2004-2013, przy czym najwyĪszy poziom importu miaá miejsce w 2009 r.
W strukturze tego importu dominowaáy prosiĊta o wadze mniejszej niĪ 50 kg. Embargo
naáoĪone na kraje Unii Europejskiej, a takĪe wiele innych krajów (np. USA, KanadĊ)
w 2014 r.2, ponownie zredukowaáo ten import.
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Rys. 3. Import trzody Īywej (w tys. sztuk)
Fig. 3. Import of hogs (live animals, in 1000 Heads)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych USDA/FAS.

W badanym okresie import miĊsa wieprzowego sukcesywnie wzrastaá (rys. 4). W
latach 2000-2008 byá on o 66% wiĊkszy niĪ w latach 1990-1999 (tabela 2). W latach 20092017 wzrost importu w stosunku do lat 2000-2008 byá mniejszy i wyniósá 55%, o czym
miĊdzy innymi zadecydowaáo embargo. O ograniczeniu importu zadecydowaáa przyjĊta na
początku 2010 r. Doktryna BezpieczeĔstwa ĩywnoĞci (Ⱦɨɤɬɪɢɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɊɎ). Zakáadaáa ona zmniejszenie uzaleĪnienia Rosji od importu produktów
2

Na początku 2014 r. Rosja wprowadziáa embargo na wieprzowinĊ z Polski, a nastĊpnie z innych krajów Unii
Europejskiej, a takĪe USA, Kanady, Australii oraz Norwegii. W sierpniu 2015 r. embargo rozszerzono na AlbaniĊ
i CzarnogórĊ oraz IslandiĊ i Lichtenstein. W 2016 wĞród krajów objĊtych embargiem znalazáy siĊ takĪe Ukraina i
Turcja.
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rolno-spoĪywczych. W dokumencie tym zaáoĪono, Īe samowystarczalnoĞü Rosji, w
zakresie miĊsa ogóáem i produktów miĊsnych powinna byü nie mniejsza niĪ 85%.
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Rys. 4. Import wieprzowiny (w tys. ton)
Fig. 4. Import of pork (in 1000 MT)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych USDA/FAS.
Tabela 2. Import Īywca i miĊsa wieprzowego
Table 2. Import of live pigs and pork
ĩywe
zwierzĊta w
tys. sztuk

Okres
poprzedni
=100

Lata
1990-99
=100

1990-1999

327

100,0

100,0

451

100,0

100,0

2000-2008

199

60,9

60,9

747

165,6

165,6

2009-2017

358

179,9

109,5

701

155,4

93,8

1,4

1,5

400

88,7

57,1

Okresy

20181/
5
1/
Prognoza USDA/FAS.

MiĊso
wieprzowe
w tys. ton

Okres
poprzedni
=100

Lata
1990-99
=100

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych USDA/FAS.

Biorąc pod uwagĊ caáy rynek miĊsa, zaáoĪenie zawarte w Doktrynie zostaáo juĪ
osiągniĊte, gdyĪ w 2016 r. samowystarczalnoĞü na rynku miĊsa wyniosáa ok. 90%. Staáo siĊ
to jednak gáównie za sprawą miĊsa drobiowego. W 2016 r., samowystarczalnoĞü w zakresie
miĊsa drobiowego wyniosáa bowiem 97%, podczas gdy w zakresie wieprzowiny 90%,
a woáowiny 72%. Celem strategicznym jest jednak osiągniecie samowystarczalnoĞci
w zakresie wieprzowiny w 2020 r. (Kavalev, 2012).
Na rynku wieprzowiny efekty wprowadzenia Doktryny zaczĊáy byü widoczne dopiero
po kilku latach od jej wprowadzenia. W latach 2010-2012 import wieprzowiny zwiĊkszyá
siĊ bowiem o 16,8% (w tempie ok. 5% rocznie). Wzrost importu postĊpowaá pomimo
deprecjacji rubla i niĪszych cen ropy. Dopiero w 2013 r. ograniczony on zostaá do 883 tys.
ton, co oznaczaáo, Īe byá mniejszy niĪ w 2012 r. o 17,5% i o 4% mniejszy niĪ w 2010 r.
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Spadek importu nie oznaczaá jedynie jego spadku w wymiarze nominalnym, ale takĪe w
relacji do spoĪycia, czemu sprzyjaá równoczesny wzrost produkcji wieprzowiny. W latach
2000-2008 rosyjski import wieprzowiny (bez importu Īywych zwierząt) stanowiá 34%
konsumpcji wieprzowiny. W latach 2009-2017 udziaá ten obniĪyá siĊ do 23%, w tym do
11% w 2016 r. i 10% w 2017 r.
Udziaá importu wieprzowiny w jej spoĪyciu (rys. 5), wynoszący Ğrednio w latach
2015-2017 r. ok. 11,5% byá nieco wyĪszy niĪ w latach 1990-1994 (10,4%), czyli w okresie
przebudowy gospodarki. Nominalny wzrost produkcji, który nastąpiá w odniesieniu do
tamtego okresu umoĪliwiá jednak na wzrost spoĪycia jednostkowego z ok. 14
kg/mieszkaĔca (lata 1990-1994) do ok. 20 kg/mieszkaĔca w latach 2015-2017, a wiĊc o ok.
6 kg/mieszkaĔca, przy podobnym udziale importu spoĪyciu.
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Rys. 5. Udziaá importu w konsumpcji wieprzowiny, (w %)
Fig. 5. Share of pork imports in pork consumption, (in %)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych USDA/FAS.

Embargo naáoĪone przez RosjĊ na import wieprzowiny z Unii Europejskiej, w tym
z Polski, a takĪe na inne kraje (m.in. USA, KanadĊ, AustraliĊ) w najwiĊkszym stopniu
przyczyniáo siĊ do zmiany kierunków geograficznych rosyjskiego importu. W 2013 r.
import wieprzowiny z krajów, na które naáoĪono embargo stanowiá ok. 74% rosyjskiego
importu wieprzowiny. Do najwaĪniejszych eksporterów wieprzowiny na ten rynek naleĪaáa
Brazylia, Dania, Niemcy i Hiszpania. Po wprowadzeniu embargo najwiĊcej zyskaáa
Brazylia, której udziaá w rosyjskim imporcie wieprzowiny zwiĊkszyá siĊ w latach 20122016 z ok. 50% do 90%. Pozostaáe kraje eksportujące wieprzowinĊ do Rosji to Chile,
BiaáoruĞ, Serbia, Paragwaj i Argentyna. Ich udziaá w tym rynku jest jednak marginalny.
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SpoĪycie wieprzowiny oraz samowystarczalnoĞü w zakresie
wieprzowiny
SpoĪycie tak globalne, jak i jednostkowe są pochodną krajowej produkcji
wieprzowiny oraz jej importu. W Rosji, siáa oddziaáywania obu tych czynników byáa
zmienna. W latach dziewiĊüdziesiątych spoĪycie wieprzowiny zmniejszaáo siĊ (rys. 6),
gdyĪ zmniejszaáa siĊ produkcja, a import byá relatywnie niski. W latach 2000-2008
spoĪycie rosáo, pomimo dalszego spadku produkcji. Wówczas o poziomie spoĪycia i o jego
wzroĞcie decydowaá rosnący import wieprzowiny, tak absolutny jak i wzglĊdny (w
odniesieniu do konsumpcji). W latach 2009-2017 spoĪycie wieprzowiny nadal
charakteryzowaáo siĊ tendencją wzrostową. Tym razem jednak o jego wzroĞcie decydowaáa
rosnąca produkcja wieprzowiny, gdyĪ import tak absolutny, jak i wzglĊdny zmniejszaá siĊ
(rys. 4, 5).
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Rys. 6. SpoĪycie wieprzowiny w kg/mieszkaĔca
Fig. 6. Pork consumption in kilograms/person
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych OECD.

SpoĪycie wieprzowiny przypadające na 1 mieszkaĔca wzrosáo z 12,3 kg Ğrednio
w latach 1990-1999 do 19,3 kg w latach 2009-2017, a wiĊc o 7 kg/mieszkaĔca (tabela 3).
Wzrost spoĪycia w tych latach odbywaá siĊ w warunkach dáugookresowego wzrostu cen
detalicznych wieprzowiny (rys. 7). Byá on jednak moĪliwy z uwagi na spadek bezrobocia
oraz wzrost realnych dochodów dyspozycyjnych ludnoĞci.
Zgodnie z danymi Rosstatu (Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɟɠɟɝɨɞɧɢɤ, 2017), stopa
bezrobocia, która w 2000 r. wynosiáa 9,6%, w 2010 r. zmalaáa do 7,5% i na podobnym
poziomie utrzymaáa siĊ do 2016 r. Z kolei wskaĨnik dynamiki realnych dochodów
dyspozycyjnych ludnoĞci (przy zaáoĪeniu Īe 1995 r. = 100%), w 2000 r. wynosiá 87,9%,
w 2010 r. 215,6%, w 2014 r. byá najwyĪszy gdyĪ wyniósá 234,1%, a w 2016 r. obniĪyá siĊ
do 213,6%. Spadek dochodów realnych w 2000 r. o 12,1% wpáynąá niewątpliwie na spadek
spoĪycia, a w konsekwencji na spadek importu. Wzrost realnych dochodów ludnoĞci
w nastĊpnych latach umoĪliwiá jednak dalszy wzrost spoĪycia.
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Tabela 3. SpoĪycie wieprzowiny
Table 3. Pork consumption
w tys. ton

Okres
poprzedni
=100

Lata 199099
=100

1990-1999

2 334

100,0

100,0

12,3

100,0

2000-2008

2 198

94,2

94,2

12,8

104,1

104,1

2009-2017

3 073

139,8

131,7

19,3

150,6

150,6

20181/
3 275
1/ Prognoza USDA/FAS

106,6

140,3

21,1

109,3

109,3

Okresy

w
kg/mieszkaĔca

Okres
poprzedni
=100

Lata 199099
=100
100,0

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych USDA/FAS
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Rys. 7. Ceny wieprzowiny (poza miĊsem bez koĞci) w RUB/kg
Fig. 7. Pork prices (without boneless meat) in RUB/kg
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ɐɟɧɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ (2016).

W Rosji, relacja produkcji do spoĪycia, a wiĊc syntetyczny wskaĨnik
samowystarczalnoĞci3 Ğwiadczy o braku samowystarczalnoĞci w zakresie wieprzowiny
(tabela 4). WskaĨnik ten początkowo obniĪyá siĊ z 81% Ğrednio w latach 1990-1999 do
73% w latach 2000-2008, a nastĊpnie wzrósá do 77% Ğrednio w latach 2009-2017, w tym w
2016 r. wyniósá 90%, a w 2017 r. 91%. Zgodnie z prognozą FAS/USDA w 2018 r. moĪe on
wynieĞü 92%. JeĞli produkcja rozwijaáaby siĊ w tempie ok.1,4% rocznie, a spoĪycie
ok. 0,4%, a wiĊc w takim tempie jak zaáoĪone na 2018 r., to za okoáo 10 lat Rosja mogáaby
byü samowystarczalna w produkcji wieprzowiny. MoĪe to nastąpiü wczeĞniej, gdyby tempo
3

Syntetyczny wskaĨnik samowystarczalnoĞci definiowany jest jako stosunek wolumenu produkcji globalnej czy
krajowej danego produktu do wolumenu zuĪycia globalnego czy krajowego tego produktu. W niniejszym
opracowaniu posáuĪono siĊ spoĪyciem, a nie zuĪyciem caákowitym danego produktu ze wzglĊdu na trudnoĞci
związane z pozyskaniem odpowiednich danych.
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wzrostu produkcji byáo wyĪsze. Przy zaáoĪeniu, Īe tempo wzrostu produkcji w latach 20182020 bĊdzie takie, jak Ğrednie roczne tempo wzrostu produkcji w okresie 2009-2017 (6%),
podobnie jak Ğrednie roczne tempo wzrostu spoĪycia (2,5%), to w 2020 r. poziom
samowystarczalnoĞci mógáby wynieĞü 98%, a wiĊc zamierzony cel nie zastaáby osiągniĊty.
SamowystarczalnoĞü mogáaby jednak wynieĞü 101% w 2021 r. Przy rocznym poziomie
spoĪycia 24-25 kg/mieszkaĔca (o 4-5 kg/mieszkaĔca wyĪszym niĪ w 2017 r.) Rosja
mogáaby wówczas dysponowaü niewielką nadwyĪką wieprzowiny. Gdyby jednak z
powodów ekonomicznych lub innych wzrost spoĪycia zostaá osáabiony to nadwyĪka
mogáaby pojawiü siĊ wczeĞniej. Aby jednak nie dopuĞciü do osáabienia spoĪycia
wieprzowiny w Rosji planowana jest pomoc ĪywnoĞciowa (Kovalev, 2012).
Tabela 4. WskaĨnik samowystarczalnoĞci w zakresie wieprzowiny
Table 4. Self-sufficiency indicator for pork
Produkcja w tys. ton

SpoĪycie (w tys. ton)

WskaĨnik samowystarczalnoĞci

1990-1999

Okresy

1 883

2 334

80,7

2000-2008

1 605

2 198

73,0

2009-2017

2 380

3 073

77,4

20181/

3 000

3 275

91,6

1/

Prognoza USDA/FAS

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych USDA/FAS.

Eksport wieprzowiny przez RosjĊ mógáby byü utrudniony z uwagi na obecnoĞü
choroby ASF, choü nie wykluczone, Īe za kilka lat Rosja upora siĊ z tym problemem.
Wprowadzany jest bowiem program rejestracji i kontroli ĞwiĔ na dziaákach prywatnych.
PodjĊto kroki zmierzające do prawnego uregulowania zakazu trzymania 1-2 ĞwiĔ na
dziaákach prywatnych (Kovalev, 2012). W 2016 r. Rosja zaczĊáa pilotaĪowy eksport
wieprzowiny m.in. do Egiptu, Mongolii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. OsiągniĊcie
statusu eksportera netto wymagaü jednak bĊdzie dalszego dynamicznego rozwoju
produkcji, co bĊdzie gáównie zaleĪaáo od wielkoĞci Ğrodków pieniĊĪnych skierowanych do
sektora, zapewne w nowym programie po 2020 r., jeĞli taki powstanie. Atutem Rosji jest to,
Īe pod wpáywem dotychczasowych programów wsparcia znacząca czĊĞü pogáowia
utrzymywana jest w gospodarstwach o duĪej skali i produkowana jest przy pomocy
nowoczesnych technologii. Dokonano teĪ koncentracji produkcji i ubojów trzody. W 2020
r. 20 najwiĊkszych firm ma odpowiadaü za 76% produkcji wieprzowiny, a ok. 61% ubojów
ma odbywaü siĊ w nowo wybudowanych zakáadach (Kovalev, 2012).

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy moĪna stwierdziü, Īe podstawowy wpáyw na
rosyjski rynek wieprzowiny wywiera polityka paĔstwa. WĞród instrumentów polityki rolnej
stosowanych na rynku trzody za najwaĪniejszy naleĪy uznaü subsydia. Ich usuniecie
towarzyszące transformacji gospodarki doprowadziáo do spadku pogáowia i produkcji
wieprzowiny w latach 1997-1999. Z kolei ich przywrócenie w 2008 r. spowodowaáo, Īe
Ğrednie pogáowie trzody w latach 2009-2017 byáo o 21% wiĊksze niĪ w latach 2000-2008,
a produkcja wieprzowiny o 48%. Wytyczne dla rozwoju tego rynku nadaáa doktryna
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bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, zgodnie z którą w 2020 r. poziom samowystarczalnoĞci
w zakresie miĊsa ogóáem nie powinien byü niĪszy niĪ 85%. Cel ten w zasadzie zostaá juĪ
osiągniĊty, ale dąĪeniem jest osiągniĊcie w 2020 r. peánej samowystarczalnoĞci w zakresie
wieprzowiny. Towarzysząca subsydiom kontrola kwot importowych, a takĪe embargo na
wieprzowinĊ wpáynĊáy na obniĪenie importu oraz zmniejszenie jego udziaáu w spoĪyciu,
przy wzroĞcie spoĪycia wieprzowiny. W rezultacie wzrósá poziom samowystarczalnoĞci
w zakresie wieprzowiny. JeĞli w najbliĪszych latach utrzyma siĊ dotychczasowe tempo
wzrostu produkcji i spoĪycia, to Rosja moĪe staü siĊ samowystarczalna w zakresie
wieprzowiny, a takĪe byü jej eksporterem. Osiągniecie statusu eksportera netto bĊdzie
jednak wymagaáo dalszego dynamicznego rozwoju produkcji, co tak jak w poprzednich
latach bĊdzie zaleĪaáo od wielkoĞci Ğrodków pieniĊĪnych skierowanych do sektora.
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