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Rynek woáowiny w Rosji w latach 1990-2017 i w 2018 r.
Beef Market in Russia in the years 1990-2017 and in 2018
Synopsis. Celem analizy jest zidentyfikowanie kluczowych zmian, jakie nastąpiáy na rosyjskim rynku
woáowiny w latach 1990-2017. Badaniem objĊto wszystkie elementy rynku. 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 w badanym okresie wszystkie elementy rynku
ulegáy redukcji. Zmniejszyáo siĊ pogáowie i produkcja woáowiny, a takĪe jej import oraz spoĪycie.
Nastąpiáo to pomimo wsparcia ze strony paĔstwa. Wsparcie (subsydia) są relatywnie maáe w
porównaniu ze wsparciem chowu trzody czy drobiu. Pozwala ono jednak na tworzenie podstaw
chowu bydáa miĊsnego i jego rozwoju w dáuĪszej perspektywie.
Sáowa kluczowe: Rosja, rynek woáowiny, samowystarczalnoĞü
Abstract. The aim of the analysis is to identify the key changes that occurred on the Russian beef
market in the years 1990-2017. The research covered all elements of the market. 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
allows to conclude that all elements of the market were reduced during the period under
consideration. The beef population and production as well as its imports and consumption decreased.
This happened despite the support from the state. This support (subsidies) is relatively small
compared to the support of pig or poultry farming. However, it allowed to create the basis of beef
cattle breeding and its development in the long term.
Key words: Russia, beef market, self-sufficiency
JEL Classification: Q11, Q13, Q17, Q18

Wprowadzenie
W ostatnich prawie trzydziestu latach, na skutek zróĪnicowanych zmian produkcji
poszczególnych rodzajów miĊsa, uksztaátowaáa siĊ odmienna struktura jego ogólnej
produkcji. NajwiĊcej zyskaáo miĊso drobiowe które w 1991 r. stanowiáo 19%, a w 2017 r.
48% produkcji miĊsa. Na przeciwlegáym biegunie znalazáa siĊ woáowina, której udziaá
w latach 1991-2017 zmniejszyá siĊ z 42% do 16%. Udziaá wieprzowiny byá w zasadzie
staáy i wynosiá ok. 34% ogólnej produkcji miĊsa. Udziaá miĊsa pozostaáego (baranina,
koĨlina, konina i inne) zmniejszyá siĊ z 5% w 1991 r. do 2% (ɉɥɭɝɨɜ 2018A, 2018 B).
W latach 1991-2017 ogólna produkcja miĊsa zwiĊkszyáa siĊ o 11% (z 9375 tys. ton do
10 384 tys. ton). O jej wzroĞcie zadecydowaá wzrost produkcji drobiu i wieprzowiny.
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Produkcja drobiu zwiĊkszyáa siĊ w tym okresie prawie trzykrotnie (z 1 751 tys. ton do
4 939 tys. ton), a produkcja wieprzowiny o 11% (z 3 190 tys. ton do 3 530 tys. ton). Produkcja
woáowiny zmniejszyáa siĊ natomiast o 60%, a miĊsa pozostaáego o 32%. Przyczyny tak duĪego
spadku produkcji woáowiny są doĞü záoĪone i tkwią zarówno w ekonomice jej produkcji, jak
teĪ w czynnikach związanych z prowadzoną przez Rząd polityką rolną.
Spadek produkcji woáowiny przyczyniá siĊ do tego, Īe Rosja straciáa pozycjĊ
czoáowego producenta woáowiny w Ğwiecie. W 1990 Rosja byáa trzecim Ğwiatowym
producentem woáowiny (po Stanach Zjednoczonych i Brazylii). W 2017 r. sklasyfikowana
zostaáa na 11 miejscu. W latach 1990-2017 r. udziaá rosyjskiej produkcji woáowiny
w produkcji Ğwiatowej obniĪyá siĊ z 7% do 2%. Do niedawna Rosja byáa drugim (po USA)
Ğwiatowym importerem woáowiny. W 2013 r. tj. przed wprowadzeniem embargo, Rosja
importowaáa 1 023 tys. ton tego miĊsa. W ostatnich latach jej import obniĪyá siĊ do ok.
516 tys. ton (2017 r.). Co prawda Rosja nadal pozostaje jednym z najwiĊkszych
Ğwiatowych importerów tego miĊsa, ale dąĪenie do samowystarczalnoĞci w tym zakresie
oraz niski popyt wewnĊtrzny przyczyniają siĊ do staáej redukcji importu. W 2017 r. rosyjski
import woáowiny stanowiá 6,5% importu Ğwiatowego, co sytuowaáo ten kraj na szóstym
miejscu w Ğwiecie pod wzglĊdem wielkoĞci importu.

Dane i metody
Niniejsze badania mają charakter poznawczy. Analizą objĊto wszystkie elementy
rosyjskiego rynku woáowiny, jak pogáowie bydáa i produkcja woáowiny, handel
zagraniczny bydáem i woáowiną oraz spoĪycie woáowiny. Oceniono samowystarczalnoĞü
w tym zakresie. Celem analizy jest przedstawienie zmian, jakie zaszáy na tym rynku
w latach 1990-2017, a takĪe prognoz USDA dotyczących 2018 r. Okres, przyjĊty do badaĔ
jest dostatecznie dáugi by móc wyodrĊbniü podstawowe tendencje. OcenĊ przeprowadzono
w oparciu o dane pochodzące z rosyjskich Roczników Statystycznych (Rosstat) oraz
z publikacji amerykaĔskich Foreign Agricultural Service USDA, a takĪe dokumentów
Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej. Do pomiaru dynamiki poszczególnych
kategorii wykorzystano proste metody statystyczne, takie jak indeksy o staáej i zmiennej
podstawie (JóĨwiak, Podgórski 1998).

Pogáowie bydáa i produkcja woáowiny
W latach 1990-2017 rosyjskie pogáowie bydáa charakteryzowaáo siĊ dáugookresową
tendencją spadkową o zróĪnicowanej dynamice (rys.1 i 2). Na uĪytek niniejszej analizy
caáy okres podzielono na trzy podokresy, z których dwa pierwsze są okresami
dziesiĊcioletnimi, a trzeci - okresem oĞmioletnim. Pierwszy okres obejmuje lata 1990-1999,
w których mamy do czynienia z tendencją spadkową pogáowia o bardzo wysokiej
dynamice. PrzeciĊtne roczne tempo spadku pogáowia wynosiáo wówczas 8,8%. Drugi okres
to lata 2000-2009, który charakteryzowaá siĊ dalszą dáugookresową tendencją spadkową
ogólnego pogáowia bydáa, ale o znacznie mniejszej dynamice niĪ w poprzednim
dziesiĊcioleciu. PrzeciĊtny roczny spadek pogáowia bydáa ogóáem wynosiá wówczas 2,9%.
Trzeci okres to okres oĞmioletni (lata 2010-2017), w którym przeciĊtny roczny spadek
pogáowia bydáa byá jeszcze mniejszy i wynosiá 1,5% (tab. 1).
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Rys. 1. Pogáowie bydáa ogóáem, w tym krów w Rosji w latach 1990-2017. Stan na koniec roku, w mln sztuk
Fig. 1. Cattle numbers, including cows in Russia in the years 1990-2017 at the end of year, in mln heads
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych ROSSTAT.
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Rys.2.WskaĨniki zmian pogáowia bydáa w Rosji, (w %)
Fig. 2. Indicators of changes in the cattle numbers in Russia, (in %)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych ROSSTAT

JeĞli lata 1990-1999 przyjąü za okres odniesienia, to w latach 2000-2009 Ğrednie roczne
pogáowie bydáa ogóáem byáo o 44% mniejsze, a w latach 2010-2017 o 54%. Wedáug
nieostatecznych danych USDA, w 2018 r. pogáowie bydáa byáo o 56% mniejsze niĪ
w okresie bazowym. JeĞli za okres bazowy przyjąü kaĪdy okres poprzedni, to wyraĨna staje
siĊ malejąca stopa spadku pogáowia. W kaĪdym z wyodrĊbnionych okresów spadkowi
ogólnego pogáowia bydáa towarzyszyá spadek pogáowia krów mlecznych, zazwyczaj
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wiĊkszy od ogólnego spadku pogáowia (tab.1). Jedną z przyczyn wiĊkszej redukcji pogáowia
krów byáo zwiĊkszenie wydajnoĞci produkcji mleka w gospodarstwach przemysáowych.
W latach 1992-2017 pogáowie krów zmniejszyáo siĊ o 60%, a produkcja mleka o 35%. Udój
mleka od 1 krowy w gospodarstwach przemysáowych zwiĊkszyá siĊ natomiast z 2 243 kg do
5 660 kg, a wiĊc dwuipóákrotnie (Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ… 2017). W wyniku nieco wiĊkszego spadku
pogáowia krów niĪ ogólnego pogáowia bydáa, w caáym badanym okresie postĊpowaá spadek
udziaáu krów w ogólnym pogáowiu bydáa. W latach 1990-1999 udziaá ten wynosiá 43,2%,
podczas gdy w latach 2010-2017 42,3%. Wedáug nieostatecznych danych USDA/FAS
(Livestock…2018) w 2018 r. udziaá ten mógá wynieĞü ok. 39%. Gdyby tak siĊ staáo
Ğwiadczyáoby o sukcesywnej przebudowie struktury stada. Pomimo to udziaá krów
mlecznych jest nadal relatywnie duĪy i przemawia za mlecznym uĪytkowaniem bydáa2.
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Rys. 3. Pogáowie krów matek w Rosji w latach 2008-2017 oraz ich udziaá w ogólnym pogáowiu krów i bydáa
Fig. 3. Beef cow numbers in Russia in the years 2008-2017 and their participation in the general stock of cows and
cattle
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych ROSSTAT.

Podstawową przyczyną spadku zarówno pogáowia krów jak i pogáowia bydáa ogóáem
byá spadek opáacalnoĞci chowu. JednakĪe, obok czynników bezpoĞrednio ją
determinujących, jak ceny bydáa czy mleka oraz ceny pasz, dochodziáy dodatkowe czynniki
natury ogólnej. Szczególnie istotny ich wpáyw zaznaczyá siĊ w latach 1990-1999, gdy na
caáą produkcjĊ zwierzĊcą silnie oddziaáywaáa transformacja gospodarki, w tym gáównie
reforma systemu wáasnoĞci i reforma cenowa. Pierwsza z wymienionych przyczyniáa siĊ do
duĪego spadku pogáowia w przedsiĊbiorstwach rolnych. Wprawdzie nastąpiá wzrost
pogáowia w gospodarstwach cháopskich, ale byá on zbyt maáy by pokryü redukcjĊ pogáowia
2

W literaturze przedmiotu ocenia siĊ, Īe 25% krów mlecznych i 75% krów mamek Ğwiadczy o uĪytkowaniu
dwukierunkowym. WiĊcej niĪ 75% krów mamek o uĪytkowaniu miĊsnym, a mniej niĪ 25% krów mamek
Ğwiadczy o uĪytkowaniu bydáa w kierunku mlecznym (Peters 2008).
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w przedsiĊbiorstwach rolnych. Jak podają Zinchenko, Kagirova (2015), w latach 19902009 pogáowie bydáa w przedsiĊbiorstwach obniĪyáo siĊ o 78%, a pogáowie krów o 75%.
Tymczasem w gospodarstwach cháopskich pogáowie bydáa zwiĊkszyáo siĊ o 3%.
W dodatku pogáowie krów w tej grupie gospodarstw nie wzrosáo, a obniĪyáo siĊ o 12%. Ta
sytuacja moĪe takĪe przemawiaü za tym, Īe opáacalnoĞü produkcji mleka byáa
niezadowalająca.
Przebiegająca równolegle reforma cenowa przyczyniáa siĊ z kolei do zniesienia
w 1992 r. dotacji do produkcji miĊsa, które w poprzednim systemie miaáy bardzo duĪe
znaczenie. W latach osiemdziesiątych produkcja miĊsa byáa bowiem wysoko subsydiowaną
gaáĊzią rosyjskiej gospodarki. Dotyczyáo to wszystkich rodzajów miĊsa, np. w koĔcu lat
osiemdziesiątych Ğrednia cena detaliczna woáowiny wynosiáa 1,9 rubla/kg. W tym czasie
caákowity koszt produkcji i obsáugi rynku wynosiá 6,3 rubla/kg. RóĪnicĊ 4,4 rubla/kg
pokrywaáo paĔstwo poprzez dopáaty do paĔstwowych gospodarstw rolnych oraz do
organizacji handlu hurtowego i detalicznego (Ovchinnikov, Hoff, Reid 1995).
Co prawda pod presją przemysáu miĊsnego w 1994 r. subsydia przywrócono, ale
w znacznie mniejszym zakresie. Pomimo to produkcja miĊsa (wszystkie rodzaje) byáa
nierentowna. Dawaáa o sobie znaü nieefektywnoĞü, mająca początek w poprzednim
systemie. WaĪnym czynnikiem decydującym o spadku pogáowia byáa teĪ sáaba jakoĞü pasz
i ich niewystarczająca iloĞü (Ovchinnikov, Hoff , Reid 1995).
Tabela 1. Pogáowie bydáa w Rosji, w tym krów mlecznych (stan na koniec roku)
Table 1. Number of cattle in Russia, dairy cows including (at the end of year)
ĝredni w okresie stan
pogáowia krów
mlecznych w mln sztuk
(wg stanu na koniec
roku)

Okresy

ĝredni w okresie
stan pogáowia
bydáa w mln sztuk
(wg stanu na
koniec roku)

Okres
poprzedni
=100

1990-1999

41,9

100,0

100,0

18,1

100,0

2000-2009

23,6

56,3

56,3

10,8

59,7

59,7

2010-2017

19,4

82,2

46,3

8,2

75,9

45,3

2018

18,6

95,9

44,4

7,3

89,0

40,3

Lata
1990-99
=100

Okres
poprzedni
=100

Lata
1990-99
=100
100,0

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych ROSSTAT.

W nastĊpnych latach duĪe znaczenie miaáy pojawiające siĊ programy rządowe. Pierwszy
z nich obowiązywaá w latach 2008-2012. W jego wyniku powstaáo 297 nowych obiektów
i 140 obiektów zmodernizowanych zajmujących siĊ chowem bydáa. W przedsiĊbiorstwach
tych wyprodukowano 18,5 tys. ton bydáa (w wadze Īywej), a wiĊc 22% produkcji z tego
okresu. Program i związane z nim subsydia przyczyniáy siĊ do importu zwierząt
hodowlanych. W 2008 r. import ten obejmowaá m.in. krowy matki. Od tego roku ich
pogáowie systematycznie rosáo. Pomimo to byáo ono relatywnie maáe zarówno w wymiarze
absolutnym jak i wzglĊdnym. W 2012 r. pogáowie krów matek wynosiáo 310 tys. sztuk i byáo
dwukrotnie wiĊksze niĪ w 2008 r. W 2012 r. stanowiáo ono 3,6% caákowitego pogáowia krów
i 1,5% pogáowia bydáa, podczas gdy w 2008 r. byáo to odpowiednio 2% i niecaáy 1% (rys. 3).
Zmiany produkcji woáowiny byáy toĪsame co do kierunku ze zmianami pogáowia bydáa,
ale mniejsze co do skali. W latach 2000-2009 przeciĊtna, roczna produkcja woáowiny
wyniosáa 1 550 tys. ton i byáa o 41% mniejsza niĪ w latach 1990-1999. W latach 2010-2017
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byáa ona o 12% mniejsza niĪ Ğrednia, roczna produkcja w poprzednim okresie i o 48%
mniejsza niĪ w latach 1990-1999 (tab. 2). Z danych USDA/FAS (Leishman 2017) wynika, Īe
w 2018 r. produkcja ta mogáa wynieĞü ok. 1,3 mln ton. Gdyby tak byáo, to taka jej wielkoĞü
byáaby o 49% mniejsza niĪ Ğrednia roczna wielkoĞü produkcji w latach 1990-1999.
O poziomie produkcji decyduje nie tylko iloĞü ubijanych sztuk, ale takĪe ich
wydajnoĞü. W 1992 r. na 1 sztukĊ ubijanych zwierząt w sektorze przedsiĊbiorstw rolnych
przypadaáo 84 kg miĊsa woáowego, podczas gdy w 2017 r. 126 kg, a wiĊc o 50% wiĊcej
(Russia…, 2018). Zmiany wydajnoĞci áączą siĊ zazwyczaj z nowoczesnymi technologiami,
które są stosowane w duĪych, przemysáowych gospodarstwach. W 2017 r. pogáowie bydáa,
które znajdowaáo siĊ w przedsiĊbiorstwach rolnych, bĊdących organizacjami rolnymi,
stanowiáo 44% pogáowia caákowitego. Dla porównania pogáowie ĞwiĔ znajdujące siĊ w
takich gospodarstwach stanowiáo 86% caáego pogáowia, a drobiu 95%. Struktura
wáasnoĞciowa i związana z nią skala produkcji miaáa niewątpliwie wpáyw na osiągniĊcie
znacznie wiĊkszego wzrostu wydajnoĞci w produkcji ĞwiĔ, oczywiĞcie obok ich
odmiennych wáaĞciwoĞci biologicznych. W 2017 r. na 1 sztukĊ ubijanej Ğwini przypadaáo
trzy razy wiĊcej miĊsa niĪ w 1992 r. Warto dodaü, Īe w przypadku bydáa udziaá pogáowia
znajdującego siĊ w duĪych przemysáowych gospodarstwach w latach 2000-2016 zmniejszyá
siĊ o 16 p.p., podczas gdy udziaá pogáowia ĞwiĔ wzrósá o 30 p.p.
Tabela 2. Produkcja woáowiny w Rosji
Table 2. Beef meat production in Russia
Okresy

Produkcja woáowiny
w tys. ton
wagi poubojowej

1990-1999

2 630

100,0

100,0

2000-2009

1 550

58,9

58,9

2010-2017

1 370

88,4

52,1

2018

1 340

97,8

51,0

Okres
poprzedni
=100

Lata
1990-99=100

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych ROSSTAT.

Drugim liczącym siĊ sektorem w produkcji woáowiny są gospodarstwa prywatne,
w których w 2017 r. znajdowaáo siĊ 42% pogáowia bydáa. Pozostaáe 14% pogáowia
znajdowaáo siĊ w gospodarstwach cháopskich. Decydujący wpáyw na tĊ strukturĊ ma
prawdopodobnie pogáowie krów. W 2017 r. w gospodarstwach prywatnych znajdowaáo siĊ
45% pogáowia, w przedsiĊbiorstwach rolnych 40%, a 14% pogáowia w gospodarstwach
cháopskich.
W grudniu 2014 r. Rząd Federacji Rosyjskiej uchwaliá DoktrynĊ BezpieczeĔstwa
ĩywnoĞci (Ⱦɨɤɬɪɢɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɊɎ). Zakáadaáa ona zmniejszenie
uzaleĪnienia Rosji od importu produktów rolno-spoĪywczych. W ramach tego programu,
w 2014 r. Rząd podjąá decyzje o dofinansowaniu rolnictwa w kwocie, która w latach 20132020 wynosi rocznie od ok. 160 do ponad 200 mld rubli (ɇɚɰɢɨɧɚɩɶɧɵɣ… 2018, Higgins
2013). Doktryna zawieraáa szereg podprogramów, z których za najwaĪniejszy z punktu
widzenia rynku woáowiny naleĪy uznaü podprogram „Rozwój bydáa miĊsnego”, na który
áącznie przeznaczono 68 mld rubli. Ponadto program przewiduje wsparcie dla przemysáu
miĊsnego w wysokoĞci 499 mld rubli oraz m.in. wsparcie modernizacji i innowacji
w rolnictwie w kwocie 24 mld rubli. W 2014 r. Rząd wypáaciá 3,7 mld rubli celem wsparcia
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chowu bydáa miĊsnego i mlecznego, 2,4 mld rubli do projektów regionalnych, z których
czĊĞü byáa przeznaczona do produkcji bydáa miĊsnego oraz 3,1 mld do oprocentowania
kredytów na cele inwestycyjne (rekonstrukcja i modernizacja obiektów do chowu bydáa
miĊsnego). Ponadto w tym samym roku Rząd wypáaciá 45,5 mld rubli w postaci subsydiów
do kredytów dáugoterminowych o celach inwestycyjnych obejmujących produkcjĊ mleka,
wieprzowiny i drobiu (Rieker 2015).
Spodziewane efekty to osiągniĊcie w 2020 r. produkcji miĊsa (áącznie z drobiem)
w wysokoĞci 14,1 mln ton w wadze Īywej, co oznacza, Īe produkcja ta powinna byü o 22%
wiĊksza niĪ w 2012 r. Zgodnie z przyjĊtymi zaáoĪeniami pogáowie bydáa powinno liczyü
35,9 mln sztuk. Byáoby ono wówczas o 80% wiĊksze niĪ w 2012 r. W 2020 r. produkcja
mleka powinna wynieĞü 38 mln litrów, a wiĊc byáaby o 19% wiĊksza niĪ w 2012 r. Wedáug
Rosstat, w 2016 r. pogáowie bydáa liczyáo 18,8 mln sztuk, a wiĊc w stosunku do zaáoĪeĔ na
2016 r. (27,2 mln sztuk) byáo ono o 40% mniejsze. Wedáug nieostatecznych danych Rosstat
w 2017 r. pogáowie to wyniosáo 18,6 mln sztuk, a wedáug zaáoĪeĔ programu powinno
wynieĞü 29,3 mln sztuk, a wiĊc powinno byü wiĊksze w stosunku do 2016 r. o prawie 8%.
Spadek pogáowia zamiast zakáadanego wzrostu powiĊkszyá róĪnicĊ miĊdzy spodziewanymi
efektami, a realnym poziomem pogáowia. Analogiczna sytuacja ma miejsce w produkcji
mleka. W 2016 r. produkcja ta wynosiá 30,7 mln ton i byáa mniejsza niĪ w 2012 o 3,5%.
Produkcja miĊsa, która w 2016 r. osiągnĊáa 14,0 mln ton w wadze Īywej przewyĪszaáa
zaáoĪenia programu w tym zakresie o prawie 8%. Wprawdzie wzrost produkcji zostaá
osiągniĊty dziĊki wzrostowi (w latach 2012-2016) produkcji miĊsa drobiowego o 27%
i wieprzowego o 32%, ale relatywnie maáy spadek produkcja miĊsa woáowego (o 3%)
naleĪy i tak uznaü za postĊp w tym zakresie.

Handel zagraniczny Īywcem i miĊsem woáowym
Rosja jest importerem netto Īywca i miĊsa woáowego. Eksport zarówno Īywych
zwierząt jak i miĊsa woáowego ma charakter marginalny. W badanym okresie (1990-2017)
eksport bydáa Īywego zawieraá siĊ w przedziale 1-28 tys. sztuk, poza latami 1990 i 1991 r.,
kiedy incydentalnie wzrósá odpowiednio do 455 i 2 146 tys. sztuk (rys.4). Eksport miĊsa
w caáym badanym okresie zawieraá siĊ w przedziale 4-15 tys. ton. W 1997 r. kiedy byá
najwiĊkszy (15 tys. ton) stanowiá zaledwie 0,7% produkcji woáowiny. W 2017 r. wyniósá
on 12 tys. ton, co stanowiáo 0,9% produkcji.
Import Īywych zwierząt jest zmienny pod wzglĊdem iloĞci (rys. 4). Na nieco wiĊkszą
skalĊ rozwinąá siĊ w ostatnich okoáo piĊtnastu latach. NajwiĊkszy - miaá miejsce w 2012 r.
i wynosiá 138 tys. sztuk. Jego Ğredni, roczny poziom w latach 2010-2017 to 83 tys. sztuk.
Przedmiotem importu byáo gáównie bydáo czystorasowe, zwáaszcza w latach 2011-2014,
gdy stanowiáo ono 90-100% importu bydáa. W nastĊpnych latach import bydáa
czystorasowego zmniejszyá siĊ zarówno w wymiarze absolutnym jak i wzglĊdnym, ale i tak
stanowiá on prawie poáowĊ importu bydáa Īywego.
Import bydáa czystorasowego áączy siĊ z wdroĪeniem programu mającego na celu
osiągniĊcie w 2020 r. samowystarczalnoĞci na poziomie ok. 80% w kluczowych
produktach. Byá on nastĊpstwem subsydiów skierowanych na zakup materiaáu
genetycznego w postaci bydáa czystorasowego. Podstawowym problemem rynku woáowiny
jest jednak to, Īe pomimo wsparcia kierowanego do produkcji bydáa miĊsnego, miĊso
woáowe pozyskiwane jest gáównie z krów mlecznych. Z jednej strony wynika to
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z relatywnie niskiego popytu na woáowinĊ, co jest pochodną niskiej zamoĪnoĞci
spoáeczeĔstwa, z drugiej strony z priorytetów rosyjskiego rządu i kierowania wiĊkszej
pomocy do produkcji drobiu i wieprzowiny. Warto dodaü, Īe oprócz bydáa hodowlanego
Rosja importuje takĪe materiaá genetyczny w postaci nasienia bydáa i zarodków. Tylko
w pierwszych czterech miesiącach 2013 r. import nasienia wzrósá o 70% w porównaniu
z analogicznym okresem poprzedniego roku (ɇɚɰɢɨɧɚɩɶɧɵɣ… 2014).
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Rys. 4. Import bydáa Īywego (w tys. sztuk)
Fig. 4. Import of cattle (live animals, in 1000 Heads)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych USDA/FAS.

W badanym okresie import miĊsa woáowego zmieniaá siĊ z roku na rok. W latach
1992-2008 wykazywaá tendencjĊ wzrostową o relatywnie sáabej dynamice (rys. 5).
W rezultacie przeciĊtny roczny import woáowiny w latach 2000-2009 byá o 2,3% wiĊkszy
niĪ w latach 1990-1999 (tab. 3). O jego relatywnie maáym wzroĞcie zadecydowaáa
deprecjacja rubla wobec dolara czy euro i maáy popyt na miĊso woáowe. W okresie tym
dodatkowym utrudnieniem w handlu byáo teĪ zamkniecie rynku rosyjskiego dla USA
z powodu BSE (lata 2003-2007).
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Fig. 5. Beef meat import (in 1000 MT)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych USDA/FAS.
Tabela 3. Import Īywca i miĊsa woáowego
Table 3. Import of live cattle and beef meat
Okresy

ĩywe
zwierzĊta w
tys. sztuk

Okres
poprzedni
=100

Lata
1990-99
=100

MiĊso
woáowe
w tys. ton

Okres
poprzedni
=100

Lata
1990-99
=100

1990-1999

7,7

100,0

100,0

869

100,0

100,0

2000-2009

29,1

377,9

377,9

889

102,3

102,3

2010-2017

94,5

324,7

1227,3

799

89,9

91,9

20181/
65,0
1/
Prognoza USDA/FAS

68,8

944,2

470

58,8

54,1

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych USDA/FAS.

W latach 2010-2017 import woáowiny byá o 10% mniejszy niĪ w latach 2000-2009
i 8% mniejszy niĪ w latach 1990-1999 (tab. 3). O jego ograniczeniu w tym okresie
decydowaáy podobne czynniki jak poprzednio. Wydaje siĊ, Īe dwa nowe czynniki, które
odegraáy kluczową rolĊ na rynku wieprzowiny jak Doktryna BezpieczeĔstwa ĩywnoĞci
i embargo miaáy w tym przypadku znacznie mniejsze znaczenie. Doktryna BezpieczeĔstwa
ĩywnoĞci (Ⱦɨɤɬɪɢɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɊɎ), zakáada zmniejszenie
uzaleĪnienia Rosji od importu produktów rolno-spoĪywczych. W dokumencie zaáoĪono, Īe
samowystarczalnoĞü Rosji, w zakresie miĊsa ogóáem i produktów miĊsnych powinna byü
nie mniejsza niĪ 85%. Zapewniü to miaáy miĊdzy innymi Ğrodki taryfowe i pozataryfowe
ograniczające import. W sierpniu 2014 r. Rosja naáoĪyáa embargo na import woáowiny
z Unii Europejskiej, w tym z Polski, a takĪe z USA, Kanady, Australii i innych krajów).
W przypadku woáowiny embargo nie miaáo wiĊkszego znaczenia, gdyĪ w 2013 r. z krajów
tych pochodziáo niecaáe 9% caáego rosyjskiego importu woáowiny, w tym z UE-28 ok. 4%,
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podobnie jak z Australii. W znacznie wiĊkszym stopniu ograniczony zostaá import z krajów
Ameryki Pád. W latach 2013-2016 import woáowiny z Brazylii obniĪyá siĊ 311 tys. ton do
129 tys. ton (o 59%), z Paragwaju ze 140 tys. ton do 94 tys. ton (o 33%), z Urugwaju
z 35 do 6 tys. ton (o 83%). Trudno jednoznacznie stwierdziü czy miaáo to związek
z Doktryną czy jedynie z maáym popytem na woáowinĊ na rynku wewnĊtrznym. Nie
negując jednak wpáywu Doktryny, wydaje siĊ, Īe zasadniczą rolĊ w ograniczaniu importu
odegraá malejący popyt na woáowinĊ i ogólnie sáaba kondycja caáej gospodarki. W 2016 r.
rosyjski import woáowiny byá mniejszy o 44% niĪ w 2013 r., a wiĊc przed wprowadzeniem
embargo. W 2013 r., a takĪe w 2016 r. do najwaĪniejszych eksporterów woáowiny na rynek
rosyjski naleĪaáy takie kraje, jak Brazylia (jej udziaá obniĪyá siĊ z 47% do 35%), Paragwaj
(spadek udziaáu z 21% do 20%)), BiaáoruĞ (wzrost udziaáu z 11% do 38%), Urugwaj
(spadek udziaáu z 5% do 1%). Pozostaáe kraje eksportujące woáowinĊ do Rosji w 2016 r. to
gáównie Kazachstan i Kolumbia. Ich udziaá w tym rynku byá jednak marginalny. Skutkiem
embargo i innych ograniczeĔ byáo natomiast zwiĊkszenie koncentracji importu. W 2013 r.
udziaá trzech najwiĊkszych importerów w rosyjskim imporcie woáowiny stanowiá 80%
rosyjskiego importu woáowiny, a udziaá piĊciu 89%. W 2016 r. byáo to odpowiednio 94%
i 96%.
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Rys.6. Udziaá importu w konsumpcji woáowiny (w %)
Fig. 6. Share of beef imports in beef consumption (in %)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych USDA/FAS.

Spadek importu przyczyniá siĊ do spadku jego udziaáu w spoĪyciu woáowiny (rys. 6).
W latach 2000-2009 rosyjski import woáowiny (bez importu Īywych zwierząt) stanowiá
36% konsumpcji woáowiny. W latach 2010-2017 udziaá ten obniĪyá siĊ do 33%, w tym do
28% w 2016 r. i w 2017 r. Ostatnie lata wskazują na podobieĔstwo tych relacji
z początkiem lat dziewiĊüdziesiątych. Wówczas jednak podobne wskaĨniki osiągane one
byáy przy znacznie wyĪszym absolutnym poziomie konsumpcji i importu. W przypadku
woáowiny udziaá importu w spoĪyciu jest wyĪszy niĪ w przypadku innych rodzajów miĊsa.
W 2017 r. udziaá importowanego miĊsa wieprzowego stanowiá 17% konsumpcji
wieprzowiny, a importowanego miĊsa drobiowego 5% konsumpcji drobiu.
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SpoĪycie woáowiny oraz samowystarczalnoĞü w zakresie
woáowiny
SpoĪycie tak globalne, jak i jednostkowe są pochodną krajowej produkcji woáowiny
oraz importu. W Rosji, siáa oddziaáywania tych elementów na spoĪycie byáa zmienna.
Malejący udziaá produkcji w podaĪy woáowiny osáabiaá zaleĪnoĞü spoĪycia od produkcji
i wzmacniaá jego zaleĪnoĞü od importu. W latach dziewiĊüdziesiątych funkcją importu byáo
uzupeánienie podaĪy rynkowej. PodstawĊ podaĪy stanowiáa produkcja, której udziaá
w podaĪy wynosiá ok. 75%. Nic dziwnego, Īe w okresie tym silne byáo uzaleĪnienie
spoĪycia od produkcji woáowiny (wspóáczynnik korelacji R=0,95).
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Rys. 7. SpoĪycie woáowiny w kg/mieszkaĔca
Fig. 7. Beef meat consumption in kilograms/person
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych OECD.

W latach 2000-2009, na skutek spadku produkcji wzmocniáa siĊ rola importu, który
w niektórych latach tego okresu stanowiá ponad 50% podaĪy. Wspóáczynnik korelacji
pomiĊdzy spoĪyciem, a importem wynosiá wówczas R=0,88. W latach 2010-2017 rola
importu jeszcze bardziej wzrosáa. Wspóáczynnik korelacji miedzy spoĪyciem a importem
wynosiá R=0,91. ZaleĪnoĞü spoĪycia od produkcji charakteryzowaáa siĊ natomiast sáabszym
związkiem korelacyjnym (R=0,66).
SpoĪycie woáowiny przypadające na 1 mieszkaĔca, które w latach 1990-1999
wynosiáo Ğrednio w roku 16,1 kg obniĪyáo siĊ w latach 2000-2009 do 12,2 kg i na
podobnym poziomie pozostaáo w latach 2010-2017 (tab. 4). Pomimo podobnego Ğredniego,
rocznego spoĪycia miĊsa woáowego w obu ostatnich okresach, okresy te charakteryzowaáy
siĊ odmiennymi tendencjami. W latach 2000-2009 spoĪycie woáowiny rosáo z roku na rok
i w rezultacie zwiĊkszyáo siĊ z 10,3 kg do 12,8 kg/mieszkaĔca, czyli o 2,5 kg/mieszkaĔca.
W latach 2010-2017 tendencja zmieniáa siĊ. SpoĪycie malaáo z roku na rok i w efekcie
zmniejszyáo siĊ o 2,5 kg/mieszkaĔca, powracając do poziomu z 2000 r. W caáym badanym
okresie spoĪycie woáowiny obniĪyáo siĊ z 20,2 kg/mieszkaĔca w1992 r. do
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10,7 kg/mieszkaĔca w 2017 r., a wiĊc prawie o poáowĊ (rys. 7). Przyczyną tego spadku byá
wzrost cen detalicznych woáowiny (rys. 8). W 2017 r. przeciĊtna cena detaliczna woáowiny
(bez miĊsa bez koĞci) byáa dziesiĊciokrotnie wyĪsza niĪ w 1998 r. W tym samym okresie
przeciĊtna cena detaliczna wieprzowiny (bez miĊsa bez koĞci) wzrosáa siedmiokrotnie,
a cena miĊsa drobiowego czterokrotnie. W rezultacie uksztaátowaáy siĊ nowe relacje cen.
W 1998 r. cena woáowiny byáa o 10% niĪsza od ceny wieprzowiny i o 2% niĪsza od ceny
drobiu, a w 2017 r. cena woáowiny byáa o 25% wyĪsza od ceny wieprzowiny
i dwuipóákrotnie wyĪsza od ceny drobiu. Rosáo wiĊc spoĪycie miĊsa konkurencyjnego
cenowo, a wiĊc wieprzowiny i drobiu, a malaáo spoĪycie woáowiny.
Tabela 4. SpoĪycie woáowiny
Table 4. Beef meat consumption
Okresy

w tys. ton

Okres
poprzedni
=100

Lata
1990-99
=100

1990-1999

3 499

100,0

100,0

16,1

100,0

100,0

2000-2009

2 430

69,4

69,4

12,2

75,8

75,8

2010-2017

2 198

90,5

62,8

12,3

100,8

76,4

82,9

52,1

10,6

86,2

65,8

20181/
1 823
1/ Prognoza USDA/FAS.

w
kg/mieszkaĔca

Okres
poprzedni
=100

Lata 1990-99
=100

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych USDA/FAS oraz OECD.

Zgodnie z danymi Rosstatu (Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ … 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%, a w 2014 r.
wyniósá 234,1%. W 2016 r. wskaĨnik ten obniĪyá siĊ do 213,6%. Spadek dochodów
realnych w 2000 r. o 12,1% wpáynąá niewątpliwie na spadek spoĪycia, a takĪe importu
woáowiny. Wzrost realnych dochodów ludnoĞci w nastĊpnych latach umoĪliwiá wzrost
spoĪycia miĊsa. Wzrost dochodów ludnoĞci nie przeáoĪyá siĊ jednak na wzrost spoĪycia
woáowiny, a na wzrost spoĪycia miĊsa konkurencyjnego cenowo, a wiĊc na wzrost
spoĪycia wieprzowiny i drobiu. Decydowaáy o tym takĪe wskaĨniki ubóstwa, które
w ostatnich latach wzrosáy. Populacja ludnoĞci o dochodzie poniĪej minimum socjalnego
wzrosáa z 15,9 mln w 2013 r. do 19,2 mln osób w 2015 r. Vanderberg (2016).
ZróĪnicowane zmiany spoĪycia poszczególnych rodzajów miĊsa zmieniáy strukturĊ
spoĪycia miĊsa. Jak podaje Kovalev (2012), w latach 2000-2013 udziaá spoĪycia miĊsa
woáowego w ogólnym spoĪyciu miĊsa, obniĪyá siĊ z 35% do 22%, podczas gdy udziaá
miĊsa drobiowego wzrósá z 32% do 41%, a wieprzowego z 29% do 36%
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Rys. 8. Ceny woáowiny (poza miĊsem bez koĞci) w RUB/kg
Fig. 8. Beef meat prices (without boneless meat) in RUB/kg
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych ɐɟɧɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ (2002-2018).

ZróĪnicowane zmiany spoĪycia poszczególnych rodzajów miĊsa zmieniáy strukturĊ
spoĪycia miĊsa. Jak podaje Kovalev (2012), w latach 2000-2013 udziaá spoĪycia miĊsa
woáowego w ogólnym spoĪyciu miĊsa, obniĪyá siĊ z 35% do 22%, podczas gdy udziaá
miĊsa drobiowego wzrósá z 32% do 41%, a wieprzowego z 29% do 36%
Tabela 5. WskaĨnik samowystarczalnoĞci w zakresie woáowiny
Table 5. Self-sufficiency indicator for beef meat
Okresy

Produkcja, w tys. ton

SpoĪycie, w tys. ton

WskaĨnik samowystarczalnoĞci

1990-1999

2 630

3 499

75,2

2000-2008

1 550

2 430

63,8

2010-2017

1 370

2 198

62,3

20181/
1 340
1/
Prognoza USDA/FAS

1 823

73,5

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych USDA/FAS.

Relacja produkcji do spoĪycia woáowiny, a wiĊc syntetyczny wskaĨnik
samowystarczalnoĞci3 jest relatywnie niski. W latach 2010-2017 wynosiá on 62%, co
Ğwiadczy o doĞü gáĊbokim braku samowystarczalnoĞci w tym zakresie (tabela 4). Zgodnie
z prognozą FAS/USDA (Livestock … 2018), w 2018 r. mógá on wynieĞü ok. 74%,
a w 2019 r. moĪe wynieĞü 75%. Pomimo duĪego wzrostu pozostanie on i tak najniĪszym

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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wskaĨnikiem samowystarczalnoĞci na rosyjskim rynku miĊsa. W 2018 r. syntetyczny
wskaĨnik w zakresie wieprzowiny wyniósá prawdopodobnie 99,5%, a w zakresie miĊsa
drobiowego 98,5%. Yushin (2014) podaje, Īe w 2020 r. produkcja woáowiny powinna byü
o 19% wyĪsza niĪ w 2014 r., wieprzowiny o 23%, a drobiu o 14%. Z kolei wedáug prognoz
USDA, w 2019 r. produkcja woáowiny w Rosji moĪe byü o 1% mniejsza niĪ w 2014 r.,
produkcja wieprzowiny wiĊksza o 32%, a drobiu o 21%. Wygląda wiĊc na to, Īe
w produkcji woáowiny Rosja nie osiągnie zamierzonego celu, choü w ostatnich latach
mamy do czynienia z wygaszaniem tendencji spadkowej w tym zakresie.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, Īe Rosja nie jest samowystarczalna
w produkcji woáowiny i nie osiągnie tego w najbliĪszych latach. MiĊso woáowe pozyskuje
siĊ gáównie z krów mlecznych. Chów bydáa miĊsnego jest sáabo rozwiniĊty. DuĪy wpáyw
na rozwój caáego sektora miĊsnego wywiera krajowa polityka rolna i związane z nią
dotacje. W przypadku sektora bydáa miĊsnego dotacje te są relatywnie maáe. Ich wpáyw jest
trudny do oceny, gdyĪ nie spowodowaáy one wzrostu produkcji, choü zapewne wpáynĊáy na
ograniczenie jej spadku. Doprowadziáy one do powstania nowoczesnych przedsiĊbiorstw
zajmujących siĊ chowem bydáa i zakáadów przetwórczych, których iloĞü jest jednak
relatywnie maáa. W związku z tym maáy jest takĪe udziaá pogáowia bydáa znajdującego siĊ
w duĪych przedsiĊbiorstwach rolnych, w porównaniu z trzodą chlewną czy drobiem.
Hamulcem w dáugookresowym rozwoju chowu bydáa miĊsnego jest przede wszystkim
relatywnie maáy popyt na woáowinĊ wysokiej jakoĞci. Wysoka konkurencyjnoĞü cenowa
miĊsa drobiowego i wieprzowiny wpáywa na preferencje ludnoĞci. Systematyczny wzrost
pogáowia krów matek pozwala jednak sądziü, Īe w Rosji tworzone są podstawy rozwoju
produkcji miĊsa woáowego wysokiej jakoĞci, co w dáuĪszej perspektywie moĪe stanowiü
o rozwoju sektora.
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