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Rynek wo owiny 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 nast pi y na rosyjskim rynku 

wo owiny w latach 1990-2017. Badaniem obj to wszystkie elementy rynku. Podstaw  oceny 

stanowi y dane pochodz ce z rosyjskich Roczników Statystycznych oraz z publikacji ameryka skich 

Foreign Agricultural Service USDA. Do pomiaru dynamiki wykorzystano indeksy o sta ej i zmiennej 

podstawie. Analiza pozwoli a na stwierdzenie, e w badanym okresie wszystkie elementy rynku 

uleg y redukcji. Zmniejszy o si  pog owie i produkcja wo owiny, a tak e jej import oraz spo ycie. 

Nast pi o to pomimo wsparcia ze strony pa stwa. Wsparcie (subsydia) s  relatywnie ma e w 

porównaniu ze wsparciem chowu trzody czy drobiu. Pozwala ono jednak na tworzenie podstaw 

chowu byd a mi snego i jego rozwoju w d u szej perspektywie.  

S owa kluczowe: Rosja, rynek wo owiny, samowystarczalno  

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. 
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Wprowadzenie 

W ostatnich prawie trzydziestu latach, na skutek zró nicowanych zmian produkcji 

poszczególnych rodzajów mi sa, ukszta towa a si  odmienna struktura jego ogólnej 

produkcji. Najwi cej zyska o mi so drobiowe które w 1991 r. stanowi o 19%, a w 2017 r. 

48% produkcji mi sa. Na przeciwleg ym biegunie znalaz a si  wo owina, której udzia   

w latach 1991-2017 zmniejszy  si  z 42% do 16%. Udzia  wieprzowiny by  w zasadzie 

sta y i wynosi  ok. 34% ogólnej produkcji mi sa. Udzia  mi sa pozosta ego (baranina, 

ko lina, konina i inne) zmniejszy  si  z 5% w 1991 r. do 2% (  2018A, 2018 B). 

W latach 1991-2017 ogólna produkcja mi sa zwi kszy a si  o 11% (z 9375 tys. ton do 

10 384 tys. ton). O jej wzro cie zadecydowa  wzrost produkcji drobiu i wieprzowiny. 
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Produkcja drobiu zwi kszy a si  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 

wo owiny zmniejszy a si  natomiast o 60%, a mi sa pozosta ego o 32%. Przyczyny tak du ego 

spadku produkcji wo owiny s  do  z o one i tkwi  zarówno w ekonomice jej produkcji, jak 

te  w czynnikach zwi zanych z prowadzon  przez Rz d polityk  roln . 

Spadek produkcji wo owiny przyczyni  si  do tego, e Rosja straci a pozycj  

czo owego producenta wo owiny w wiecie. W 1990 Rosja by a trzecim wiatowym 

producentem wo owiny (po Stanach Zjednoczonych i Brazylii). W 2017 r. sklasyfikowana 

zosta a na 11 miejscu. W latach 1990-2017 r. udzia  rosyjskiej produkcji wo owiny  

w produkcji wiatowej obni y  si  z 7% do 2%. Do niedawna Rosja by a drugim (po USA) 

wiatowym importerem wo owiny. W 2013 r. tj. przed wprowadzeniem embargo, Rosja 

importowa a 1 023 tys. ton tego mi sa. W ostatnich latach jej import obni y  si  do ok.  

516 tys. ton (2017 r.). Co prawda Rosja nadal pozostaje jednym z najwi kszych 

wiatowych importerów tego mi sa, ale d enie do samowystarczalno ci w tym zakresie 

oraz niski popyt wewn trzny przyczyniaj  si  do sta ej redukcji importu. W 2017 r. rosyjski 

import wo owiny stanowi  6,5% importu wiatowego, co sytuowa o ten kraj na szóstym 

miejscu w wiecie pod wzgl dem wielko ci importu.  

Dane i metody 

Niniejsze badania maj  charakter poznawczy. Analiz  obj to wszystkie elementy 

rosyjskiego rynku wo owiny, jak pog owie byd a i produkcja wo owiny, handel 

zagraniczny byd em i wo owin  oraz spo ycie wo owiny. Oceniono samowystarczalno   

w tym zakresie. Celem analizy jest przedstawienie zmian, jakie zasz y na tym rynku  

w latach 1990-2017, a tak e prognoz USDA dotycz cych 2018 r. Okres, przyj ty do bada  

jest dostatecznie d ugi by móc wyodr bni  podstawowe tendencje. Ocen  przeprowadzono 

w oparciu o dane pochodz ce z rosyjskich Roczników Statystycznych (Rosstat) oraz  

z publikacji ameryka skich Foreign Agricultural Service USDA, a tak e dokumentów 

Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej. Do pomiaru dynamiki poszczególnych 

kategorii wykorzystano proste metody statystyczne, takie jak indeksy o sta ej i zmiennej 

podstawie (Jó wiak, Podgórski 1998). 

Pog owie byd a i produkcja wo owiny 

W latach 1990-2017 rosyjskie pog owie byd a charakteryzowa o si  d ugookresow  

tendencj  spadkow  o zró nicowanej dynamice (rys.1 i 2). Na u ytek niniejszej analizy 

ca y okres podzielono na trzy podokresy, z których dwa pierwsze s  okresami 

dziesi cioletnimi, a trzeci - okresem o mioletnim. Pierwszy okres obejmuje lata 1990-1999, 

w których mamy do czynienia z tendencj  spadkow  pog owia o bardzo wysokiej 

dynamice. Przeci tne roczne tempo spadku pog owia wynosi o wówczas 8,8%. Drugi okres 

to lata 2000-2009, który charakteryzowa  si  dalsz  d ugookresow  tendencj  spadkow  

ogólnego pog owia byd a, ale o znacznie mniejszej dynamice ni  w poprzednim 

dziesi cioleciu. Przeci tny roczny spadek pog owia byd a ogó em wynosi  wówczas 2,9%. 

Trzeci okres to okres o mioletni (lata 2010-2017), w którym przeci tny roczny spadek 

pog owia byd a by  jeszcze mniejszy i wynosi  1,5% (tab. 1). 
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Rys. 1. Pog owie byd a ogó em, 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  

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ROSSTAT. 

 

Rys.2.Wska niki zmian pog owia byd a w Rosji, (w %) 

Fig. 2. Indicators of changes in the cattle numbers in Russia, (in %) 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ROSSTAT 

Je li lata 1990-1999 przyj  za okres odniesienia, to w latach 2000-2009 rednie roczne 

pog owie byd a ogó em by o o 44% mniejsze, a w latach 2010-2017 o 54%. Wed ug 

nieostatecznych danych USDA, w 2018 r. pog owie byd a by o o 56% mniejsze ni   

w okresie bazowym. Je li za okres bazowy przyj  ka dy okres poprzedni, to wyra na staje 

si  malej ca stopa spadku pog owia. W ka dym z wyodr bnionych okresów spadkowi 

ogólnego pog owia byd a towarzyszy  spadek pog owia krów mlecznych, zazwyczaj 
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wi kszy od ogólnego spadku pog owia (tab.1). Jedn  z przyczyn wi kszej redukcji pog owia 

krów by o zwi kszenie wydajno ci produkcji mleka w gospodarstwach przemys owych.  

W latach 1992-2017 pog owie krów zmniejszy o si  o 60%, a produkcja mleka o 35%. Udój 

mleka od 1 krowy w gospodarstwach przemys owych zwi kszy  si  natomiast z 2 243 kg do 

5 660 kg, a wi c dwuipó krotnie ( … 2017). W wyniku nieco wi kszego spadku 

pog owia krów ni  ogólnego pog owia byd a, w ca ym badanym okresie post powa  spadek 

udzia u krów w ogólnym pog owiu byd a. W latach 1990-1999 udzia  ten wynosi  43,2%, 

podczas gdy w latach 2010-2017 42,3%. Wed ug nieostatecznych danych USDA/FAS 

(Livestock…2018) w 2018 r. udzia  ten móg  wynie  ok. 39%. Gdyby tak si  sta o 

wiadczy oby o sukcesywnej przebudowie struktury stada. Pomimo to udzia  krów 

mlecznych jest nadal relatywnie du y i przemawia za mlecznym u ytkowaniem byd a2.  

 

Rys. 3. Pog owie krów matek w Rosji w latach 2008-2017 oraz ich udzia  w ogólnym pog owiu krów i byd a 

Fig. 3. Beef cow numbers in Russia in the years 2008-2017 and their participation in the general stock of cows and 

cattle 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ROSSTAT. 

Podstawow  przyczyn  spadku zarówno pog owia krów jak i pog owia byd a ogó em 

by  spadek op acalno ci chowu. Jednak e, obok czynników bezpo rednio j  

determinuj cych, jak ceny byd a czy mleka oraz ceny pasz, dochodzi y dodatkowe czynniki 

natury ogólnej. Szczególnie istotny ich wp yw zaznaczy  si  w latach 1990-1999, gdy na 

ca  produkcj  zwierz c  silnie oddzia ywa a transformacja gospodarki, w tym g ównie 

reforma systemu w asno ci i reforma cenowa. Pierwsza z wymienionych przyczyni a si  do 

du ego spadku pog owia w przedsi biorstwach rolnych. Wprawdzie nast pi  wzrost 

pog owia w gospodarstwach ch opskich, ale by  on zbyt ma y by pokry  redukcj  pog owia 

                                                 
2 W literaturze przedmiotu ocenia si , e 25% krów mlecznych i 75% krów mamek wiadczy o u ytkowaniu 

dwukierunkowym. Wi cej ni  75% krów mamek o u ytkowaniu mi snym, a mniej ni  25% krów mamek 

wiadczy o u ytkowaniu byd a w kierunku mlecznym (Peters 2008). 
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w przedsi biorstwach rolnych. Jak podaj  Zinchenko, Kagirova (2015), w latach 1990-

2009 pog owie byd a w przedsi biorstwach obni y o si  o 78%, a pog owie krów o 75%. 

Tymczasem w gospodarstwach ch opskich pog owie byd a zwi kszy o si  o 3%.  

W dodatku pog owie krów w tej grupie gospodarstw nie wzros o, a obni y o si  o 12%. Ta 

sytuacja mo e tak e przemawia  za tym, e op acalno  produkcji mleka by a 

niezadowalaj ca. 

Przebiegaj ca równolegle reforma cenowa przyczyni a si  z kolei do zniesienia 

w 1992 r. dotacji do produkcji mi sa, które w poprzednim systemie mia y bardzo du e 

znaczenie. W latach osiemdziesi tych produkcja mi sa by a bowiem wysoko subsydiowan  

ga zi  rosyjskiej gospodarki. Dotyczy o to wszystkich rodzajów mi sa, np. w ko cu lat 

osiemdziesi tych rednia cena detaliczna wo owiny wynosi a 1,9 rubla/kg. W tym czasie 

ca kowity koszt produkcji i obs ugi rynku wynosi  6,3 rubla/kg. Ró nic  4,4 rubla/kg 

pokrywa o pa stwo poprzez dop aty do pa stwowych gospodarstw rolnych oraz do 

organizacji handlu hurtowego i detalicznego (Ovchinnikov, Hoff, Reid 1995). 

Co prawda pod presj  przemys u mi snego w 1994 r. subsydia przywrócono, ale 

w znacznie mniejszym zakresie. Pomimo to produkcja mi sa (wszystkie rodzaje) by a 

nierentowna. Dawa a o sobie zna  nieefektywno , maj ca pocz tek w poprzednim 

systemie. Wa nym czynnikiem decyduj cym o spadku pog owia by a te  s aba jako  pasz 

i ich niewystarczaj ca ilo  (Ovchinnikov, Hoff , Reid 1995). 

Tabela 1. Pog owie byd a 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) 

Okresy 

redni w okresie 

stan pog owia 

byd a w mln sztuk 

(wg stanu na 

koniec roku) 

Okres 

poprzedni 

=100 

Lata 

1990-99 

=100 

redni w okresie stan 

pog owia krów 

mlecznych w mln sztuk 

(wg stanu na koniec 

roku) 

Okres 

poprzedni 

=100 

Lata 

1990-99 

=100 

1990-1999 41,9 100,0 100,0 18,1 100,0 100,0 

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 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych ROSSTAT. 

W nast pnych latach du e znaczenie mia y pojawiaj ce si  programy rz dowe. Pierwszy 

z nich obowi zywa  w latach 2008-2012. W jego wyniku powsta o 297 nowych obiektów  

i 140 obiektów zmodernizowanych zajmuj cych si  chowem byd a. W przedsi biorstwach 

tych wyprodukowano 18,5 tys. ton byd a (w wadze ywej), a wi c 22% produkcji z tego 

okresu. Program i zwi zane z nim subsydia przyczyni y si  do importu zwierz t 

hodowlanych. W 2008 r. import ten obejmowa  m.in. krowy matki. Od tego roku ich 

pog owie systematycznie ros o. Pomimo to by o ono relatywnie ma e zarówno w wymiarze 

absolutnym jak i wzgl dnym. W 2012 r. pog owie krów matek wynosi o 310 tys. sztuk i by o 

dwukrotnie wi ksze ni  w 2008 r. W 2012 r. stanowi o ono 3,6% ca kowitego pog owia krów 

i 1,5% pog owia byd a, podczas gdy w 2008 r. by o to odpowiednio 2% i nieca y 1% (rys. 3). 

Zmiany produkcji wo owiny by y to same co do kierunku ze zmianami pog owia byd a, 

ale mniejsze co do skali. W latach 2000-2009 przeci tna, roczna produkcja wo owiny 

wynios a 1 550 tys. ton i by a o 41% mniejsza ni  w latach 1990-1999. W latach 2010-2017 
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by a ona o 12% mniejsza ni  rednia, roczna produkcja w poprzednim okresie i o 48% 

mniejsza ni  w latach 1990-1999 (tab. 2). Z danych USDA/FAS (Leishman 2017) wynika, e 

w 2018 r. produkcja ta mog a wynie  ok. 1,3 mln ton. Gdyby tak by o, to taka jej wielko  

by aby o 49% mniejsza ni  rednia roczna wielko  produkcji w latach 1990-1999. 

O poziomie produkcji decyduje nie tylko ilo  ubijanych sztuk, ale tak e ich 

wydajno . W 1992 r. na 1 sztuk  ubijanych zwierz t w sektorze przedsi biorstw rolnych 

przypada o 84 kg mi sa wo owego, podczas gdy w 2017 r. 126 kg, a wi c o 50% wi cej 

(Russia…, 2018). Zmiany wydajno ci cz  si  zazwyczaj z nowoczesnymi technologiami, 

które s  stosowane w du ych, przemys owych gospodarstwach. W 2017 r. pog owie byd a, 

które znajdowa o si  w przedsi biorstwach rolnych, b d cych organizacjami rolnymi, 

stanowi o 44% pog owia ca kowitego. Dla porównania pog owie wi  znajduj ce si  w 

takich gospodarstwach stanowi o 86% ca ego pog owia, a drobiu 95%. Struktura 

w asno ciowa i zwi zana z ni  skala produkcji mia a niew tpliwie wp yw na osi gni cie 

znacznie wi kszego wzrostu wydajno ci w produkcji wi , oczywi cie obok ich 

odmiennych w a ciwo ci biologicznych. W 2017 r. na 1 sztuk  ubijanej wini przypada o 

trzy razy wi cej mi sa ni  w 1992 r. Warto doda , e w przypadku byd a udzia  pog owia 

znajduj cego si  w du ych przemys owych gospodarstwach w latach 2000-2016 zmniejszy  

si  o 16 p.p., podczas gdy udzia  pog owia wi  wzrós  o 30 p.p. 

Tabela 2. Produkcja wo owiny w Rosji  

Table 2. Beef meat production in Russia  

Okresy 

Produkcja wo owiny 

w tys. ton 

wagi poubojowej 

Okres 

poprzedni 

=100 

Lata 

1990-99=100 

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 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych ROSSTAT. 

Drugim licz cym si  sektorem w produkcji wo owiny s  gospodarstwa prywatne, 

w których w 2017 r. znajdowa o si  42% pog owia byd a. Pozosta e 14% pog owia 

znajdowa o si  w gospodarstwach ch opskich. Decyduj cy wp yw na t  struktur  ma 

prawdopodobnie pog owie krów. W 2017 r. w gospodarstwach prywatnych znajdowa o si  

45% pog owia, w przedsi biorstwach rolnych 40%, a 14% pog owia w gospodarstwach 

ch opskich. 

W grudniu 2014 r. Rz d Federacji Rosyjskiej uchwali  Doktryn  Bezpiecze stwa 

ywno ci (    ). Zak ada a ona zmniejszenie 

uzale nienia Rosji od importu produktów rolno-spo ywczych. W ramach tego programu, 

w 2014 r. Rz d podj  decyzje o dofinansowaniu rolnictwa w kwocie, która w latach 2013-

2020 wynosi rocznie od ok. 160 do ponad 200 mld rubli ( … 2018, Higgins 

2013). Doktryna zawiera a szereg podprogramów, z których za najwa niejszy z punktu 

widzenia rynku wo owiny nale y uzna  podprogram „Rozwój byd a mi snego”, na który 

cznie przeznaczono 68 mld rubli. Ponadto program przewiduje wsparcie dla przemys u 

mi snego w wysoko ci 499 mld rubli oraz m.in. wsparcie modernizacji i innowacji 

w rolnictwie w kwocie 24 mld rubli. W 2014 r. Rz d wyp aci  3,7 mld rubli celem wsparcia 



Rynek wo owiny w Rosji w latach 1990-2017 i w 2018 r.     239 

 

 

chowu byd a mi snego i mlecznego, 2,4 mld rubli do projektów regionalnych, z których 

cz  by a przeznaczona do produkcji byd a mi snego oraz 3,1 mld do oprocentowania 

kredytów na cele inwestycyjne (rekonstrukcja i modernizacja obiektów do chowu byd a 

mi snego). Ponadto w tym samym roku Rz d wyp aci  45,5 mld rubli w postaci subsydiów 

do kredytów d ugoterminowych o celach inwestycyjnych obejmuj cych produkcj  mleka, 

wieprzowiny i drobiu (Rieker 2015). 

Spodziewane efekty to osi gni cie w 2020 r. produkcji mi sa ( cznie z drobiem) 

w wysoko ci 14,1 mln ton w wadze ywej, co oznacza, e produkcja ta powinna by  o 22% 

wi ksza ni  w 2012 r. Zgodnie z przyj tymi za o eniami pog owie byd a powinno liczy  

35,9 mln sztuk. By oby ono wówczas o 80% wi ksze ni  w 2012 r. W 2020 r. produkcja 

mleka powinna wynie  38 mln litrów, a wi c by aby o 19% wi ksza ni  w 2012 r. Wed ug 

Rosstat, w 2016 r. pog owie byd a liczy o 18,8 mln sztuk, a wi c w stosunku do za o e  na 

2016 r. (27,2 mln sztuk) by o ono o 40% mniejsze. Wed ug nieostatecznych danych Rosstat 

w 2017 r. pog owie to wynios o 18,6 mln sztuk, a wed ug za o e  programu powinno 

wynie  29,3 mln sztuk, a wi c powinno by  wi ksze w stosunku do 2016 r. o prawie 8%. 

Spadek pog owia zamiast zak adanego wzrostu powi kszy  ró nic  mi dzy spodziewanymi 

efektami, a realnym poziomem pog owia. Analogiczna sytuacja ma miejsce w produkcji 

mleka. W 2016 r. produkcja ta wynosi  30,7 mln ton i by a mniejsza ni  w 2012 o 3,5%. 

Produkcja mi sa, która w 2016 r. osi gn a 14,0 mln ton w wadze ywej przewy sza a 

za o enia programu w tym zakresie o prawie 8%. Wprawdzie wzrost produkcji zosta  

osi gni ty dzi ki wzrostowi (w latach 2012-2016) produkcji mi sa drobiowego o 27% 

i wieprzowego o 32%, ale relatywnie ma y spadek produkcja mi sa wo owego (o 3%) 

nale y i tak uzna  za post p w tym zakresie. 

Handel zagraniczny ywcem i mi sem wo owym 

Rosja jest importerem netto ywca i mi sa wo owego. Eksport zarówno ywych 

zwierz t jak i mi sa wo owego ma charakter marginalny. W badanym okresie (1990-2017) 

eksport byd a ywego zawiera  si  w przedziale 1-28 tys. sztuk, poza latami 1990 i 1991 r., 

kiedy incydentalnie wzrós  odpowiednio do 455 i 2 146 tys. sztuk (rys.4). Eksport mi sa 

w ca ym badanym okresie zawiera  si  w przedziale 4-15 tys. ton. W 1997 r. kiedy by  

najwi kszy (15 tys. ton) stanowi  zaledwie 0,7% produkcji wo owiny. W 2017 r. wyniós  

on 12 tys. ton, co stanowi o 0,9% produkcji. 

Import ywych zwierz t jest zmienny pod wzgl dem ilo ci (rys. 4). Na nieco wi ksz  

skal  rozwin  si  w ostatnich oko o pi tnastu latach. Najwi kszy - mia  miejsce w 2012 r. 

i wynosi  138 tys. sztuk. Jego redni, roczny poziom w latach 2010-2017 to 83 tys. sztuk. 

Przedmiotem importu by o g ównie byd o czystorasowe, zw aszcza w latach 2011-2014, 

gdy stanowi o ono 90-100% importu byd a. W nast pnych latach import byd a 

czystorasowego zmniejszy  si  zarówno w wymiarze absolutnym jak i wzgl dnym, ale i tak 

stanowi  on prawie po ow  importu byd a ywego. 

Import byd a czystorasowego czy si  z wdro eniem programu maj cego na celu 

osi gni cie w 2020 r. samowystarczalno ci na poziomie ok. 80% w kluczowych 

produktach. By  on nast pstwem subsydiów skierowanych na zakup materia u 

genetycznego w postaci byd a czystorasowego. Podstawowym problemem rynku wo owiny 

jest jednak to, e pomimo wsparcia kierowanego do produkcji byd a mi snego, mi so 

wo owe pozyskiwane jest g ównie z krów mlecznych. Z jednej strony wynika to  
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z relatywnie niskiego popytu na wo owin , co jest pochodn  niskiej zamo no ci 

spo ecze stwa, z drugiej strony z priorytetów rosyjskiego rz du i kierowania wi kszej 

pomocy do produkcji drobiu i wieprzowiny. Warto doda , e oprócz byd a hodowlanego 

Rosja importuje tak e materia  genetyczny w postaci nasienia byd a i zarodków. Tylko  

w pierwszych czterech miesi cach 2013 r. import nasienia wzrós  o 70% w porównaniu  

z analogicznym okresem poprzedniego roku ( … 2014). 

 

Rys. 4. Import byd a ywego (w tys. sztuk) 

Fig. 4. Import of cattle (live animals, in 1000 Heads) 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych USDA/FAS. 

W badanym okresie import mi sa wo owego zmienia  si  z roku na rok. W latach 

1992-2008 wykazywa  tendencj  wzrostow  o relatywnie s abej dynamice (rys. 5).  

W rezultacie przeci tny roczny import wo owiny w latach 2000-2009 by  o 2,3% wi kszy 

ni  w latach 1990-1999 (tab. 3). O jego relatywnie ma ym wzro cie zadecydowa a 

deprecjacja rubla wobec dolara czy euro i ma y popyt na mi so wo owe. W okresie tym 

dodatkowym utrudnieniem w handlu by o te  zamkniecie rynku rosyjskiego dla USA  

z powodu BSE (lata 2003-2007).  
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Rys. 5. Import wo owiny (w tys. ton) 

Fig. 5. Beef meat import (in 1000 MT) 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych USDA/FAS. 

Tabela 3. Import ywca i mi sa wo owego 

Table 3. Import of live cattle and beef meat 

Okresy 

ywe 

zwierz ta w 

tys. sztuk 

Okres 

poprzedni 

=100 

Lata 

1990-99 

=100 

Mi so 

wo owe 

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 68,8 944,2 470 58,8 54,1 
1/ Prognoza USDA/FAS 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych USDA/FAS. 

W latach 2010-2017 import wo owiny by  o 10% mniejszy ni  w latach 2000-2009  

i 8% mniejszy ni  w latach 1990-1999 (tab. 3). O jego ograniczeniu w tym okresie 

decydowa y podobne czynniki jak poprzednio. Wydaje si , e dwa nowe czynniki, które 

odegra y kluczow  rol  na rynku wieprzowiny jak Doktryna Bezpiecze stwa ywno ci  

i embargo mia y w tym przypadku znacznie mniejsze znaczenie. Doktryna Bezpiecze stwa 

ywno ci (    ), zak ada zmniejszenie 

uzale nienia Rosji od importu produktów rolno-spo ywczych. W dokumencie za o ono, e 

samowystarczalno  Rosji, w zakresie mi sa ogó em i produktów mi snych powinna by  

nie mniejsza ni  85%. Zapewni  to mia y mi dzy innymi rodki taryfowe i pozataryfowe 

ograniczaj ce import. W sierpniu 2014 r. Rosja na o y a embargo na import wo owiny  

z Unii Europejskiej, w tym z Polski, a tak e z USA, Kanady, Australii i innych krajów). 

W przypadku wo owiny embargo nie mia o wi kszego znaczenia, gdy  w 2013 r. z krajów 

tych pochodzi o nieca e 9% ca ego rosyjskiego importu wo owiny, w tym z UE-28 ok. 4%, 
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podobnie jak z Australii. W znacznie wi kszym stopniu ograniczony zosta  import z krajów 

Ameryki P d. W latach 2013-2016 import wo owiny z Brazylii obni y  si  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 stwierdzi  czy mia o to zwi zek  

z Doktryn  czy jedynie z ma ym popytem na wo owin  na rynku wewn trznym. Nie 

neguj c jednak wp ywu Doktryny, wydaje si , e zasadnicz  rol  w ograniczaniu importu 

odegra  malej cy popyt na wo owin  i ogólnie s aba kondycja ca ej gospodarki. W 2016 r. 

rosyjski import wo owiny by  mniejszy o 44% ni  w 2013 r., a wi c przed wprowadzeniem 

embargo. W 2013 r., a tak e w 2016 r. do najwa niejszych eksporterów wo owiny na rynek 

rosyjski nale a y takie kraje, jak Brazylia (jej udzia  obni y  si  z 47% do 35%), Paragwaj 

(spadek udzia u z 21% do 20%)), Bia oru  (wzrost udzia u z 11% do 38%), Urugwaj 

(spadek udzia u z 5% do 1%). Pozosta e kraje eksportuj ce wo owin  do Rosji w 2016 r. to 

g ównie Kazachstan i Kolumbia. Ich udzia  w tym rynku by  jednak marginalny. Skutkiem 

embargo i innych ogranicze  by o natomiast zwi kszenie koncentracji importu. W 2013 r. 

udzia  trzech najwi kszych importerów w rosyjskim imporcie wo owiny stanowi  80% 

rosyjskiego importu wo owiny, a udzia  pi ciu 89%. W 2016 r. by o to odpowiednio 94%  

i 96%. 

 

Rys.6. Udzia  importu w konsumpcji wo owiny (w %) 

Fig. 6. Share of beef imports in beef consumption (in %) 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych USDA/FAS. 

Spadek importu przyczyni  si  do spadku jego udzia u w spo yciu wo owiny (rys. 6). 

W latach 2000-2009 rosyjski import wo owiny (bez importu ywych zwierz t) stanowi  

36% konsumpcji wo owiny. W latach 2010-2017 udzia  ten obni y  si  do 33%, w tym do 

28% w 2016 r. i w 2017 r. Ostatnie lata wskazuj  na podobie stwo tych relacji  

z pocz tkiem lat dziewi dziesi tych. Wówczas jednak podobne wska niki osi gane one 

by y przy znacznie wy szym absolutnym poziomie konsumpcji i importu. W przypadku 

wo owiny udzia  importu w spo yciu jest wy szy ni  w przypadku innych rodzajów mi sa. 

W 2017 r. udzia  importowanego mi sa wieprzowego stanowi  17% konsumpcji 

wieprzowiny, a importowanego mi sa drobiowego 5% konsumpcji drobiu. 
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Spo ycie wo owiny oraz samowystarczalno  w zakresie 
wo owiny 

Spo ycie tak globalne, jak i jednostkowe s  pochodn  krajowej produkcji wo owiny 

oraz importu. W Rosji, si a oddzia ywania tych elementów na spo ycie by a zmienna. 

Malej cy udzia  produkcji w poda y wo owiny os abia  zale no  spo ycia od produkcji  

i wzmacnia  jego zale no  od importu. W latach dziewi dziesi tych funkcj  importu by o 

uzupe nienie poda y rynkowej. Podstaw  poda y stanowi a produkcja, której udzia   

w poda y wynosi  ok. 75%. Nic dziwnego, e w okresie tym silne by o uzale nienie 

spo ycia od produkcji wo owiny (wspó czynnik korelacji R=0,95).  

 

Rys. 7. Spo ycie wo owiny w kg/mieszka ca 

Fig. 7. Beef meat consumption in kilograms/person 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych OECD. 

W latach 2000-2009, na skutek spadku produkcji wzmocni a si  rola importu, który 

w niektórych latach tego okresu stanowi  ponad 50% poda y. Wspó czynnik korelacji 

pomi dzy spo yciem, a importem wynosi  wówczas R=0,88. W latach 2010-2017 rola 

importu jeszcze bardziej wzros a. Wspó czynnik korelacji miedzy spo yciem a importem 

wynosi  R=0,91. Zale no  spo ycia od produkcji charakteryzowa a si  natomiast s abszym 

zwi zkiem korelacyjnym (R=0,66). 

Spo ycie wo owiny przypadaj ce na 1 mieszka ca, które w latach 1990-1999 

wynosi o rednio w roku 16,1 kg obni y o si  w latach 2000-2009 do 12,2 kg i na 

podobnym poziomie pozosta o w latach 2010-2017 (tab. 4). Pomimo podobnego redniego, 

rocznego spo ycia mi sa wo owego w obu ostatnich okresach, okresy te charakteryzowa y 

si  odmiennymi tendencjami. W latach 2000-2009 spo ycie wo owiny ros o z roku na rok  

i w rezultacie zwi kszy o si  z 10,3 kg do 12,8 kg/mieszka ca, czyli o 2,5 kg/mieszka ca. 

W latach 2010-2017 tendencja zmieni a si . Spo ycie mala o z roku na rok i w efekcie 

zmniejszy o si  o 2,5 kg/mieszka ca, powracaj c do poziomu z 2000 r. W ca ym badanym 

okresie spo ycie wo owiny obni y o si  z 20,2 kg/mieszka ca w1992 r. do  
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10,7 kg/mieszka ca w 2017 r., a wi c prawie o po ow  (rys. 7). Przyczyn  tego spadku by  

wzrost cen detalicznych wo owiny (rys. 8). W 2017 r. przeci tna cena detaliczna wo owiny 

(bez mi sa bez ko ci) by a dziesi ciokrotnie wy sza ni  w 1998 r. W tym samym okresie 

przeci tna cena detaliczna wieprzowiny (bez mi sa bez ko ci) wzros a siedmiokrotnie,  

a cena mi sa drobiowego czterokrotnie. W rezultacie ukszta towa y si  nowe relacje cen.  

W 1998 r. cena wo owiny by a o 10% ni sza od ceny wieprzowiny i o 2% ni sza od ceny 

drobiu, a w 2017 r. cena wo owiny by a o 25% wy sza od ceny wieprzowiny  

i dwuipó krotnie wy sza od ceny drobiu. Ros o wi c spo ycie mi sa konkurencyjnego 

cenowo, a wi c wieprzowiny i drobiu, a mala o spo ycie wo owiny. 

Tabela 4. Spo ycie wo owiny  

Table 4. Beef meat consumption  

Okresy w tys. ton 

Okres 

poprzedni 

=100 

Lata 

1990-99 

=100 

w 

kg/mieszka ca 

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 

20181/ 1 823 82,9 52,1 10,6 86,2 65,8 

1/ Prognoza USDA/FAS. 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych USDA/FAS oraz OECD. 

Zgodnie z danymi Rosstatu (  … 2017), stopa bezrobocia, która w 2000 r. 

wynosi a 9,6%, w 2010 r. zmala a do 7,5% i na podobnym poziomie utrzyma a si  do  

2016 r. Z kolei wska nik dynamiki realnych dochodów dyspozycyjnych ludno ci (przy 

za o eniu e 1995 r. = 100%), w 2000 r. wynosi  87,9%, w 2010 r. 215,6%, a w 2014 r. 

wyniós  234,1%. W 2016 r. wska nik ten obni y  si  do 213,6%. Spadek dochodów 

realnych w 2000 r. o 12,1% wp yn  niew tpliwie na spadek spo ycia, a tak e importu 

wo owiny. Wzrost realnych dochodów ludno ci w nast pnych latach umo liwi  wzrost 

spo ycia mi sa. Wzrost dochodów ludno ci nie prze o y  si  jednak na wzrost spo ycia 

wo owiny, a na wzrost spo ycia mi sa konkurencyjnego cenowo, a wi c na wzrost 

spo ycia wieprzowiny i drobiu. Decydowa y o tym tak e wska niki ubóstwa, które  

w ostatnich latach wzros y. Populacja ludno ci o dochodzie poni ej minimum socjalnego 

wzros a z 15,9 mln w 2013 r. do 19,2 mln osób w 2015 r. Vanderberg (2016). 

Zró nicowane zmiany spo ycia poszczególnych rodzajów mi sa zmieni y struktur  

spo ycia mi sa. Jak podaje Kovalev (2012), w latach 2000-2013 udzia  spo ycia mi sa 

wo owego w ogólnym spo yciu mi sa, obni y  si  z 35% do 22%, podczas gdy udzia  

mi sa drobiowego wzrós  z 32% do 41%, a wieprzowego z 29% do 36%  
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Rys. 8. Ceny wo owiny (poza mi sem bez ko ci) w RUB/kg 

Fig. 8. Beef meat prices (without boneless meat) in RUB/kg 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych    (2002-2018). 

Zró nicowane zmiany spo ycia poszczególnych rodzajów mi sa zmieni y struktur  

spo ycia mi sa. Jak podaje Kovalev (2012), w latach 2000-2013 udzia  spo ycia mi sa 

wo owego w ogólnym spo yciu mi sa, obni y  si  z 35% do 22%, podczas gdy udzia  

mi sa drobiowego wzrós  z 32% do 41%, a wieprzowego z 29% do 36%  

Tabela 5. Wska nik samowystarczalno ci w zakresie wo owiny  

Table 5. Self-sufficiency indicator for beef meat  

Okresy Produkcja, w tys. ton Spo ycie, w tys. ton Wska nik samowystarczalno ci 

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 1 823 73,5 
1/ Prognoza USDA/FAS 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych USDA/FAS. 

Relacja produkcji do spo ycia wo owiny, a wi c syntetyczny wska nik 

samowystarczalno ci3 jest relatywnie niski. W latach 2010-2017 wynosi  on 62%, co 

wiadczy o do  g bokim braku samowystarczalno ci w tym zakresie (tabela 4). Zgodnie 

z prognoz  FAS/USDA (Livestock … 2018), w 2018 r. móg  on wynie  ok. 74%,  

a w 2019 r. mo e wynie  75%. Pomimo du ego wzrostu pozostanie on i tak najni szym 

                                                 
3 Syntetyczny wska nik samowystarczalno ci definiowany jest jako stosunek wolumenu produkcji globalnej czy 

krajowej danego produktu do wolumenu zu ycia globalnego czy krajowego tego produktu. W niniejszym 

opracowaniu pos u ono si  spo yciem, a nie zu yciem ca kowitym danego produktu ze wzgl du na trudno ci 

zwi zane z pozyskaniem odpowiednich danych. 
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wska nikiem samowystarczalno ci na rosyjskim rynku mi sa. W 2018 r. syntetyczny 

wska nik w zakresie wieprzowiny wyniós  prawdopodobnie 99,5%, a w zakresie mi sa 

drobiowego 98,5%. Yushin (2014) podaje, e w 2020 r. produkcja wo owiny powinna by  

o 19% wy sza ni  w 2014 r., wieprzowiny o 23%, a drobiu o 14%. Z kolei wed ug prognoz 

USDA, w 2019 r. produkcja wo owiny w Rosji mo e by  o 1% mniejsza ni  w 2014 r., 

produkcja wieprzowiny wi ksza o 32%, a drobiu o 21%. Wygl da wi c na to, e  

w produkcji wo owiny Rosja nie osi gnie zamierzonego celu, cho  w ostatnich latach 

mamy do czynienia z wygaszaniem tendencji spadkowej w tym zakresie. 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, e Rosja nie jest samowystarczalna 

w produkcji wo owiny i nie osi gnie tego w najbli szych latach. Mi so wo owe pozyskuje 

si  g ównie z krów mlecznych. Chów byd a mi snego jest s abo rozwini ty. Du y wp yw 

na rozwój ca ego sektora mi snego wywiera krajowa polityka rolna i zwi zane z ni  

dotacje. W przypadku sektora byd a mi snego dotacje te s  relatywnie ma e. Ich wp yw jest 

trudny do oceny, gdy  nie spowodowa y one wzrostu produkcji, cho  zapewne wp yn y na 

ograniczenie jej spadku. Doprowadzi y one do powstania nowoczesnych przedsi biorstw 

zajmuj cych si  chowem byd a i zak adów przetwórczych, których ilo  jest jednak 

relatywnie ma a. W zwi zku z tym ma y jest tak e udzia  pog owia byd a znajduj cego si  

w du ych przedsi biorstwach rolnych, w porównaniu z trzod  chlewn  czy drobiem. 

Hamulcem w d ugookresowym rozwoju chowu byd a mi snego jest przede wszystkim 

relatywnie ma y popyt na wo owin  wysokiej jako ci. Wysoka konkurencyjno  cenowa 

mi sa drobiowego i wieprzowiny wp ywa na preferencje ludno ci. Systematyczny wzrost 

pog owia krów matek pozwala jednak s dzi , e w Rosji tworzone s  podstawy rozwoju 

produkcji mi sa wo owego wysokiej jako ci, co w d u szej perspektywie mo e stanowi  

o rozwoju sektora. 
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