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Spożycie wieprzowiny i wołowiny kurczy się w Bel-
gii i w innych krajach Europy Zachodniej. 
Coraz bardziej popularne stają się wegetarianizm 

i fleksitarianizm. „Wyznawcy” tych trendów żywienio-
wych mają jasną misję: sprawić, by świat stał się wolny 
od mięsożerców. Starają się udowodnić poprzez media, 
a szczególnie media społecznościowe, że spożycie mię-
sa jest niezdrowe, niepotrzebne i nieetyczne.

A od kiedy przyszedł okres postu, wydaje się, że konsu-
menci coraz częściej odwracają się od mięsa.

Czy to faktycznie prawda? Konsumpcja mięsa wie-
przowego i wołowego na mieszkańca zmniejsza się w 
Europie od wielu lat. Względny spadek spożycia mięsa 
jest niezaprzeczalny. Jest to wyraźny długoterminowy 
trend. Czy więc europejski konsument mięsa stanie się 
ginącym gatunkiem? Wydawałoby się, że to nieunik-
nione, gdyby nie fakt, że wzrasta jednocześnie spożycie 
drobiu. To pierwsza taka tendencja wzrostowa.

I wbrew ogólnemu wrażeniu liczby jasno wskazują to, 
co faktycznie wynika z badań statystycznych: efektyw-
nie całkowita konsumpcja mięsa w Europie rośnie. W 
ujęciu bezwzględnym wzrasta konsumpcja drobiu i wie-
przowiny. Tak jest, również wieprzowiny – dzięki kon-
sumentom z Europy Wschodniej. Zmniejsza się tylko 
spożycie wołowiny.

Ożywienie gospodarcze oraz zwiększenie siły nabyw-
czej i populacji to motory wzrostu w tej dziedzinie. Jak 
twierdzi John Doe: „Erst kommt das Fressen, und dann 
kommt die Moral” („Najpierw jedzenie, potem moral-
ność”).

NA SZCZĘŚCIE KUCHNIE ŚWIATA 
SĄ NIEZWYKLE RÓŻNORODNE

Ochrona środowiska, służba zdrowia i dobrostan zwierząt to w mediach bardzo istot-

ne tematy. Rosną obawy konsumentów dotyczące mięsa. Społeczna presja przeciw 

jego spożywaniu jest coraz większa. USA, Kanada, Ameryka Środkowa i Południowa 

oraz północna Azja idą pod tym względem w ślady Europy.

Czy europejski konsument  
mięsa stanie się ginącym  
gatunkiem?
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René Maillard

Zajmujące się kontrolą jakości organizacje sektorowe Belpork, Belplume oraz IKM Flanders powołały 
stowarzyszenie AB Register vzw, by zwiększyć skuteczność działań w zakresie redukcji użycia antybiotyków. 
Wspólnymi siłami dążą do jak najpełniejszej rejestracji i zmniejszenia ilości antybiotyków używanych w 
sektorze hodowli zwierząt. 

Belpork wprowadził system monitorowania użycia antybiotyków AB Register już w 2004 roku. Stowarzyszenie 
to badało wykorzystanie antybiotyków na farmach świńskich, a uzyskaną wiedzą dzieliło się z hodowcami i 
obsługującymi ich firmami weterynaryjnymi. W 2016 roku organizacje Belplume i Belpork nawiązały współpracę 
międzysektorową. W zeszłym roku do stowarzyszenia dołączył sektor nabiałowy (IKM Flanders). System AB 
Register wyrósł poza obszar działalności organizacji Belpork, więc przekształcił się w osobną organizację non-
profit (vzw).

P R O D U K C J A  –  H A N D E L  –  K O N S U M P C J A

DOSSIER

Branża mięsna 2017
BIULETYN INFORMACYJNY BELGIJSKICH DOSTAWCÓW MIĘSA

Popyt na mięso rośnie na całym świecie nawet choćby 
ze względu na rozwój demograficzny. Produkcja mięsa 
ciągle się rozwija, więc popyt jest zrównoważony, a ren-
towność znajduje się w pozytywnej fazie cyklu gospo-
darczego. Pojawiają się jednak pewne zagrożenia, które 
mogą zaburzać ten wzrost. 

Europa, drugi pod względem wielkości producent 
mięsa na świecie, eksportuje swoje nadwyżki produk-
cyjne – głównie wieprzowinę, a w mniejszym stopniu 
wołowinę. To zdecydowanie niezgodne z modą, by jeść 
tylko to, co jest produkowane lokalnie. Niektórzy chcą 
porzucić ścieżkę intensywnego rozwoju rolnictwa. I fak-
tycznie, istnieje wiele obszarów nowoczesnej produkcji 
i obrotu, które wciąż wymagają udoskonalenia.
Ale łatwo przy tym zapomnieć, że współcześni konsu-
menci są dość wybredni i nie jedzą wszystkiego, co im 
się zaoferuje. 

Na szczęście kuchnie świata są niezwykle różnorodne i 
na przykład Chińczycy konsumują podroby jadalne, na 
które my nawet nie spojrzymy. Rośnie też w siłę trend 

zrównoważonej konsumpcji cennych białek...
A jeśli chodzi o ekologię, twierdzenie, że produkować 
należy tylko to, czego się potrzebuje, to zaprzeczenie 
podstaw ekonomii. Zgodnie z tą logiką nie należałoby 
produkować maszyn i samochodów na eksport, ponie-
waż może to być szkodliwe dla środowiska. Poza tym 
wydajna gospodarka rolna również generuje zatrudnie-
nie, wartość dodaną i dobrobyt.

Wreszcie trzeba pamiętać, że niedostatek żywności i 
głód były przez wieki plagą w każdej europejskiej po-
pulacji. Ich skutkiem były wędrówki ludów, które – na-
wiasem mówiąc – doprowadziły do upadku Cesarstwa 
Rzymskiego. W Unii Europejskiej mamy do czynienia z 
ogromną obfitością produktów żywnościowych. Zga-
dza się, nawet z jej nadmiarem. Ale zwróćmy uwagę, 
że siermiężne rolnictwo z XIX wieku z wykorzystaniem 
zaprzęgów konnych nie jest odpowiedzią na wyzwanie 
wyżywienia planety. 

Miłej lektury!

Rejestracja 
stowarzyszenia 

AB Register vzw
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+2,3% 
w 2017 roku

Rentowność produkcji mięsa zyskała nieznaczny pozytywny 
impuls dzięki silnemu popytowi na produkty mięsne na 
całym świecie. Skalę korzyści dla producentów zwiększają 
niskie koszty pasz i lepsze warunki klimatyczne. Poza tym 
wzrosła również wydajność produkcji. Jednak pojawiają 
się też pewne wyzwania, jak różne choroby zwierzęce (np. 
ptasia grypa u drobiu i afrykański pomór świń w sektorze 
wieprzowym). Co więcej, w różnych częściach świata 
wprowadza się restrukturyzację produkcji. 
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Produkcja mięsa na świecie 2015–2018 (p) (źródło: GIRA)

Wieprzowina

Większa wydajność prowadziła do wzrostu produk-
cji wieprzowiny, zaś chińska produkcja po cyklicznym 
spadku powróciła na ścieżkę wzrostu. W Chinach trwa 
przejście od tradycyjnej do nowoczesnej przemysłowej 
hodowli trzody chlewnej. Towarzyszy temu silniejszy na-
cisk na bezpieczeństwo żywności i ochronę środowiska.  
Optymizm w tym sektorze w Ameryce Północnej dopro-
wadził do zwiększenia mocy produkcyjnych na dużą ska-
lę. Poziom zapasów w Europie spadł, ale nieoczekiwany 
wzrost cen spowodowany większym popytem ze strony 
Chin sprawił, że niektórzy hodowcy opóźniali wycofanie 
się z rynku, a inni zwiększyli inwestycje. Rosja z kolei 
przez lata korzystała z państwowej pomocy i polityki 
protekcjonistycznej, więc pojawia się teraz pytanie, czy 
zwiększona podaż zostanie wchłonięta przez rynek.
Większa wydajność hodowli zwierząt, większa masa 
tusz i ekspansja możliwości produkcyjnych w połącze-
niu z integracją pionową sprawiają, że eksport staje się  
kluczowym elementem przyszłego rozwoju branży. Ro-
śnie międzynarodowa konkurencja i wprowadzane są 
środki protekcjonistyczne.

 

Wołowina

Światowa produkcja wołowiny wzrosła w 2017 roku 
o 2,3%. Oczekuje się, że jej wzrost spowolni w 2018 roku, 
a w kolejnych kilku latach produkcja może nawet spa-
dać. Wysokie ceny bydła stymulują zwiększanie uboju, a 
dobre warunki do wypasu przy niskich cenach pasz przy-
czyniają się do wzrostu ogólnej masy w Ameryce Północ-
nej i Południowej. Jednak ceny w końcu zaczną spadać, 
więc 2018 może być rokiem przełomowym w obu Ame-
rykach. W Australii produkcja po 2-letnim spadku znowu 
rośnie, do czego przyczynia się zwiększona masa pasz 
i lepsze warunki do wypasu. Produkcja w Europie rów-
nież wzrosła, m.in. ze względu na większy poziom uboju 
krów mlecznych i rosnącą wagę tusz. Jednak na 2018 rok 
przewiduje się stagnację.   
Zwiększenie produkcji wołowiny jest ograniczone do 
określonej liczby krajów i różni się znacznie w zależności 
od regionu. Wzrost notuje się głównie na półkuli połu-
dniowej.

Rośnie światowa produkcja ogółem

BIULETYN INFORMACYJNY BELGIJSKICH DOSTAWCÓW MIĘSA
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Znaczący wzrost handlu 
wszystkimi rodzajami mięsa

Mimo że rok 2016 pod względem wzrostu w sek-
torze wieprzowym był rekordowy, w 2017 roku 
handel wieprzowiną również się zwiększył – 

tym razem o 1,5%. Wzrost w sektorach wołowiny, drobiu 
i baraniny wyniósł odpowiednio 4,8%, 4% i 1,9%. Z wyjąt-
kiem wieprzowiny zwiększył się również udział eksportu 
w produkcji wszystkich rodzajów mięsa.

Import chiński a światowy: duże, 
choć zmienne zainteresowanie

Udział Chin w światowym imporcie pozostaje na bardzo 
wysokim poziomie, mimo spadku w imporcie wieprzo-
winy. Tej skali importu towarzyszy jednak duże ryzyko 
zmienności w pozostałej części świata, szczególnie w 
przypadku mięsa wieprzowego.

Rosnący eksport z UE, obu Ameryk i Australii
Eksport wołowiny zwiększył się zarówno w Ameryce  
Północnej, jak i Południowej, oraz w UE, Indiach i  
Australii.

Unia Europejska
Eksport z UE znacząco się zwiększył, osiągając 13% 
wzrostu. Istotna część tego wzrostu przypada na region 
MENA. Kilka rynków azjatyckich, takich jak Hongkong 
czy Filipiny, również przesunęło się w górę tabeli. Dzięki 
geograficznej bliskości rośnie również eksport bydła ży-
wego do Turcji.

Ameryka
Kanada i Stany Zjednoczone dobrze sobie radzą na rynku 
azjatyckim. USA pozostaje głównym dostawcą wołowiny 
do Meksyku. Mimo skandalu „Carne Fraca” eksport z 
Brazylii również wzrósł o 9% Kraj ten prawdopodobnie 
zbilansował zmniejszenie eksportu do UE większym eks-
portem m.in. do Rosji i krajów MENA.

Australia
Australia również mogła ponownie zwiększyć swój eks-
port, odzyskując swoją pozycję po ograniczeniu podaży 
w 2016 roku. Australijskie mięso znajdowało odbiorców 
głównie w Ameryce, Chinach i Japonii.

Wzrost handlu spodziewany ponownie w 2018 roku

Oczekiwania na 2018 rok znów są optymistyczne. Przewiduje się, że handel będzie podążał po tej 

samej ścieżce wzrostu co w 2017 roku. Częściowo wynika to ze wzrostu handlu wołowiną genero-

wanego przez rosnący eksport z Ameryk Północnej i Południowej, Australii oraz Indii. Przewidy-

wany jest także wzrost eksportu mięsa wieprzowego z Europy i Ameryki Północnej oraz rosnący 

popyt na drób.

W 2017 roku rynek ponownie odnotował duży wzrost ze względu na wzrost 
konsumpcji i produkcji mięsa. W globalnym ujęciu wzrost wyniósł 3,5%, przy czym 
wystąpił on w handlu wszystkimi rodzajami mięsa. 

WIEPRZOWINA 
Rosnący eksport z Ameryk Południowej i Północnej

WOŁOWINA 
Silny popyt w Azji i regionie MENA

WOŁOWINA 
Rosnący eksport z UE, obu Ameryk i Australii
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Rosnący eksport z Ameryk Południowej i 
Północnej
Wzrost w handlu wieprzowiną o 1,5% wynika częściowo 
ze wzrostu eksportu realizowanego przez dużych produ-
centów tego mięsa. Poza tym kraje takie jak Japonia i 
Korea Południowa, które tradycyjnie importowały duże 
ilości, w 2017 roku importowały jeszcze więcej. Jeśli 
chodzi o eksport, zauważyliśmy, że Kanada, Stany Zjed-
noczone, Meksyk i Chile eksportowały więcej niż w roku 
2016. 

Ograniczona rola UE
W przypadku Unii Europejskiej doszło do zauważalnego 
ograniczenia eksportu. Eksport europejskiej wieprzowi-
ny w porównaniu do 2016 roku spadł o 13%. Wynikło 
to głównie ze spadku eksportu do Chin po rekordowym 
roku 2016. Na rynku azjatyckim UE musi zmagać się z 
konkurencją ze strony USA i Kanady. Poza tym istnieje 
ograniczona liczba alternatywnych rynków słoniny, prze-
znaczonej wcześniej na rynek rosyjski. Rośnie jednak 
eksport do Afryki Subsaharyjskiej, chociaż dzieje się to 
przy niskich cenach.

Wołowina
Handel wołowiną wzrósł w 2017 roku o 4,8%. Brazylia, 
Indie i Australia już od dawna są głównymi eksporterami 
netto. Czołowym importerem wołowiny pozostają Chiny.

Silny popyt w Azji i regionie MENA
Jednym z powodów zwiększenia handlu jest silny popyt 
prawie w całej Azji. Na przykład Chiny importowały o 6% 
więcej niż w 2016 roku. W roku 2017 kraj ten wybierał 
głównie wołowinę z Australii, Urugwaju i Brazylii. Ja-
ponia również importowała znacznie więcej niż w 2016 
roku (wzrost o 18%). Japończycy wybierają częściej mię-
so z USA, Australii i Kanady.
Kraje regionu MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) 
sprowadziły o 6% więcej wołowiny niż w roku 2016. Wy-
nika to głównie z niewystarczającej podaży i produkcji, 
które nie nadążają za rosnącym popytem.
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Rośnie światowa  
konsumpcja mięsa
EUROPA

Ogólne spożycie mięsa w Europie się zwiększa. Wieprzowina i drób stanowią łącz-
nie 80% całkowitej konsumpcji mięsa, a ich udział rośnie. Oczekuje się, że spoży-
cie mięsa w 2018 roku będzie nieznacznie rosnąć (do czego przyczyni się głównie 
konsumpcja drobiu), a następnie zacznie ulegać stagnacji. Wzrost wystąpi głównie 
ze względu na lepsze warunki gospodarcze, zwiększenie populacji (wspomagane 
przez imigrację), rosnącą podaż oraz spadek cen. Jednak należy się spodziewać, że 
w najbliższych kilku latach dojdzie do stagnacji, ponieważ rynek będzie nasycony i 
będą występować rosnące obawy zdrowotne związane ze spożywaniem mięsa. Wy-
jątkiem będzie drób i ryby, których konsumpcja nadal będzie umiarkowanie rosnąć.

Względna zmiana konsumpcji 
Maleje spożycie wieprzowiny w porównaniu 
do całkowitej konsumpcji mięsa w Europie. 
W 2017 roku na wieprzowinę przypadało tyl-
ko ponad 47% całkowitego spożycia mięsa 
na kontynencie, podczas gdy jeszcze w 2000 
roku było to 51%. Cena wieprzowiny w uję-
ciu względnym również spada po krótkim 
wzroście w 2017 roku, co znajduje również 
odzwierciedlenie w bezwzględnych cenach 
tego mięsa. W przypadku wołowiny trend 
spadkowy, po dużym zmniejszeniu jej udziału 
w ostatnich latach, będzie się utrzymywał, 
by dojść do 18% ogólnej konsumpcji. Jednak 
cena wołowiny w ujęciu względnym wzrosła 
o około 170%.

ŚWIAT

Światowa konsumpcja mięsa wzrosła o nieznaczne 0,9%, 
do 313 mln ton CWE. Na poziomie globalnym wzrost 
konsumpcji drobiu wyniósł skromne 0,4% ze względu na 
problemy z podażą i kwestie zdrowotne dotyczące ptasiej 
grypy w Chinach. Z drugiej strony spożycie wieprzowiny 
wzrosło o 1%, przy szeroko rozpowszechnionych wzro-
stach i kilku spadkach. Najbardziej, bo o 1,7% wzrosła 
konsumpcja wołowiny, szczególnie w USA i w Chinach. 
Na 2018 rok przewiduje się, że globalne spożycie mięsa 
wzrośnie jeszcze bardziej, znowu głównie ze względu na 
wołowinę, z drobiem i wieprzowiną na kolejnych miej-
scach. Jednak Chiny zapewniają, że całkowity wzrost kon-
sumpcji mięsa zostanie spowolniony, zarówno w 2017, 
jak i w 2018 roku.
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