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J Jednak każdy z nas podchodzi do tego inaczej. René 
patrzy wstecz na swoje doświadczenia w sektorze 
mięsnym. Zaczął je zdobywać w 1985 roku, kiedy 

to stwierdzono przypadki ASF. Z doświadczenia wie, 
jak daleko idące są implikacje takiej diagnozy. Ja z kolei 
wybiegam w przyszłość, będąc przekonanym, że Belgia 
będzie w stanie szybko i odpowiednio uporać się z tym 
problemem.

Obaj mamy rację. Rząd i branża mięsna podejmą zde-
cydowane działania celem jak najszybszego wytępienia 
choroby. Spotka się to z pozytywnym komentarzem 
komisarza UE Phila Hogana. Ale również uzmysłowi 
nam, że ten proces może trochę potrwać... zwłaszcza 
dlatego, że problem występuje (wyłącznie) u dzikiej 
populacji, nad którą trudno sprawować kontrolę.

Nasi klienci mają uzasadnione pytania o to, jak 
walczymy z tym problemem. Więcej na ten temat można 
przeczytać właśnie w tym newsletterze. Dodatkowe 
informacje są również dostępne na naszej stronie 
internetowej oraz witrynie Federalnej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Żywności i Łańcucha Żywnościowego 
Belgii. Jesteśmy zdeterminowani szybko pozbyć się 
choroby ASF u zwierząt i podjąć zdecydowane kroki, aby 
trzymać ją z dala od naszych chlewni.

W tym samym czasie niepokoimy się wydarzeniami w 
Chinach. Tam choroba ASF osiąga rozmiary epidemii i 
wydaje się, że w negatywny sposób odbije się na całej 
populacji i pozostawi na niej trwały ślad. Należy tutaj 
pamiętać, że Chiny to połowa produkcji i konsumpcji 
wieprzowiny na świecie. René i ja zgadzamy się: w 
wyniku tej epidemii całkowicie zmieni się oblicze 
chińskiej branży mięsnej. Więcej na ten temat można 
przeczytać na kilku kolejnych stronach newslettera.

Wkrótce René przejdzie na zasłużoną emeryturę. Cóż to 
za ironia – zaczynać i kończyć z ASF. W tej całej sytuacji 
można jednak znaleźć nieco humoru. A tego René nigdy 
nie brakuje. Mnie będzie brakować.

Jest wieczór 12 września 2018 roku. Nagle dzwoni telefon. To René Maillard. 
Mówi mi, że u wielu dzikich świń zdiagnozowano ASF. Gdzie? W Niemczech? 
W Holandii? Nie, niedaleko Arlon w Belgii. Zapada cisza. Obaj analizujemy 
możliwe konsekwencje tych niedobrych wiadomości.

Mięso i nieco humoru

‘RZĄD I BRANŻA MIĘSNA PODEJMĄ 

ZDECYDOWANE DZIAŁANIA  

CELEM JAK NAJSZYBSZEGO 

WYTĘPIENIA CHOROBY.’
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Zapomniane zalety mięsa

Pozytywne aspekty produkcji i konsumpcji mięsa są 
przyćmione negatywnymi informacjami pojawiającymi 
się na ten temat w mediach. Często zapomina się na 
przykład, że hodowla bydła jest w niektórych przy-
padkach jedynym dobrym sposobem wykorzystania 
terenów rolnych, gdyż uprawa zbóż nie wszędzie jest 
możliwa. Co więcej, hodowla bydła jest podstawowym 
źródłem przychodu dla dużej części populacji w krajach 
rozwijających się. Mięso zawiera również wiele niezbęd-
nych środków odżywczych, których rośliny nie mają lub 
zawierają w bardzo małych ilościach (np. cynk, żelazo 
czy witamina B). A to tylko kilka przykładów. 

“Często zapomina się, 
że hodowla bydła 
jest w niektórych 
przypadkach jedynym 
dobrym sposobem 
wykorzystania 
terenów rolnych.”

To błędne przekonanie ma swoje źródło w opracowaniu 
„Długi cień hodowli zwierząt” opublikowanym przez Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food 
and Agriculture Organization of the United Nation, FAO). 

Raport ten – szeroko komentowany na arenie międzynaro-
dowej – wysuwał tezę, że produkcja mięsa odpowiada za 
18% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Oznaczałoby to, 
że jest ona bardziej szkodliwa dla środowiska niż przemysł 
transportowy. 

Bardziej wiarygodne obliczenia

Jednak u podstaw tych analiz leżą odmienne założenia. 
Podczas obliczania wpływu produkcji mięsa na środowisko 
wzięto pod uwagę cały ten proces: począwszy od produkcji 
środków użyźniających przez uprawę paszy po samą hodowlę 
zwierząt. W przypadku sektora transportowego obliczono 
wyłącznie emisję gazów cieplarnianych generowaną przez 
gotowe, wyprodukowane już pojazdy. A to oznacza, że nie 
wzięto pod uwagę całego procesu tak, jak w przypadku pro-
dukcji mięsa. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rol-
nictwa przyznała się do błędu, ale jego ogłoszenie nie zwró-
ciło tak dużej uwagi jak pierwotny raport. Gdyby obliczenia 
dla rolnictwa zostały wykonane w taki sam sposób jak dla 
transportu, wówczas okazałoby się, że rolnictwo odpowiada 
za 5% globalnej emisji gazów cieplarnianych. W 2016 roku 
emisja gazów cieplarnianych w rolnictwie wrosła do 10% w 
Europie.
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W 2016 roku emisja gazów cieplarnianych w rolnictwie wzrosła do 10% w Europie.

Mięso stało się obiektem częstych ataków podczas różnych 
działań proklimatycznych. Przekonuje się ludzi, że mniejsze 
spożycie mięsa chroni klimat. Głównym argumentem, który 

ma za tym przemawiać, jest to, że produkcja mięsa jest 
ważną – o ile nie główną – przyczyną powstawania gazów 

cieplarnianych. 
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Emisja gazów cieplarnianych w różnych sektorach w 28 krajach UE w 2016 roku 
Z uwzględniem pośredniej emisji CO² i wykluczeniem emisji związanych z użytkowaniem gruntów, 

zmianą użytkowania gruntów oraz leśnictwem (LULUCF)

ZDIAGNOZOWANIE 

PRZYPADKÓW AFRYKAŃSKIEGO  

POMORU ŚWIŃ W BELGII:

W dniu 14 września 2018 r. Federalna 
Agencja ds.Bezpieczeństwa Łańcucha Żyw-
nościowego (FASFC) przekazała informację 
o zdiagnozowaniu wirusa afrykańskiego 
pomoru świń (wirus ASF) u dwóch dzików 
na południu belgijskiej prowincji Luksem-
burg. W tym regionie Belgii występuje 
bardzo niewiele świń hodowlanych (więk-
szość hodowli świń znajduje się w pół-
nocnej części Belgii). Ta zakaźna choroba 
pochodzenia wirusowego atakuje wyłacz-
nie świnie i dziki.

Więcej informacji na temat 
występujących ognisk choroby 

można znaleźć na stronie 
www.belgianmeat.com 

Czy nasze krowy  
niszczą klimat?

‘ROLNICTWO TO JEDYNIE 5% BEZPOŚREDNIEJ GLOBALNEJ 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH.’

ŹZródło: IPCC Sectorial approach

Źródło: Europejska Agencja Środowiska Źródło: Europejska Agencja Środowiska
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Globalna produkcja mięsa

D O S S I E R
M I Ę S O  N A  Ś W I E C I E

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

Mięso 
na świecie

Wzrost globalnej 
produkcji

Co więcej, warunki wypasu były dobre w większości krajów pomimo tego, że 2018 
rok były jednym z najgorętszych, od kiedy zaczęto prowadzić pomiary (wyjątek 

stanowiły dotknięte suszą Australia, Kanada i Europa Północna). W wielu krajach 
wzrosła również wydajność produkcji. 

Przełom po nadpodaży

W 2018 roku można było zauważyć pewne oznaki nadmiernej podaży, co na niektórych 
rynkach wywołało presję cenową. Przełomowym momentem było wystąpienie 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Chinach. Rosnący deficyt na chińskim rynku 
doprowadził do wzrostu cen i rosnącego popytu na import oraz prawdopodobnie 
wpłynął również na spadek spożycia. 

Przejście z wieprzowiny na inne rodzaje mięsa

Niedobór mięsa wieprzowego i wzrost jego ceny przekierowały uwagę konsumentów 
na inne rodzaje mięsa, co z kolei wpływa na ceny i produkcję w głównych krajach 
eksportowych. Wynikiem tych trendów rynkowych jest postępująca szybko w Chinach 
transformacja farm tradycyjnych w nowoczesne i uprzemysłowione.

W 2018 roku globalny popyt na mięso utrzymywał się na 
wysokim poziomie pomimo coraz silniejszego odwrotnego 

trendu obserwowanego w krajach rozwiniętych. Sprzyjające 
ceny paszy będące wynikiem rekordowych zbiorów zbóż były 

bodźcem dla producentów zwierząt monogastrycznych. 
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Źródło: Opracowania i prognozy Gira
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D O S S I E R
M I Ę S O  N A  Ś W I E C I E

Wieprzowina

• Świat
Analizowanie rynku wieprzowiny bez uwzględnienia Chin 
jako ważnego gracza jest w zasadzie niemożliwe. Global-
na populacja trzody chlewnej nieznacznie spadła po pro-
cesach restrukturyzacji, które miały miejsce w Chinach, a 
te były pokłosiem kwestii związanych z bezpieczeństwem 
żywności i ochroną środowiska. Pojawienie się w Chinach 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) dodatkowo przyspieszy 
i wzmocni procesy industrializacji. Oczekuje się jednak, 
że w innych krajach produkcji wieprzowiny populacja 
żywca będzie rosnąć. 

Prognozuje się, że w perspektywie średniotermino-
wej globalna produkcja wieprzowiny będzie rosnąć w 
związku ze zwiększoną wydajnością produkcji i restruk-
turyzacją. W perspektywie krótkoterminowej produkcja 
najpierw jednak spadnie w związku z większym odset-
kiem śmiertelności trzody chlewnej i jej ubojem, będą-
cymi skutkiem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń 
(ASF). Konsumpcja będzie kształtowana przez produkcję 
i w perspektywie średnioterminowej wzrośnie w 2019 
roku po początkowym ograniczeniu podaży. 

Mocny popyt w Azji w 2018 roku będzie jeszcze bardziej 
rosnąć w 2019 roku. Jednak niemożliwe jest oszacowa-
nie, kiedy dokładnie przewidywane niedobory mięsa spo-
wodują wyższy popyt w Chinach. 

• Europa
Przewiduje się, że produkcja wieprzowiny osiągnie 
wartości szczytowe w 2019 roku. W Europie Wschodniej 
utrzymanie poziomu produkcji jest trudne ze względu na 
wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF). W Europie 
Zachodniej należy spodziewać się większego popytu z 
Chin i innych rynków eksportowych. Z drugiej strony 
kwestie środowiskowe i nowe zwyczaje konsumentów 
przyczyniają się do spadku spożycia tego mięsa.

W 2019 roku populacja trzody chlewnej w Europie będzie 
nadal rosnąć pomimo przewidywanego spadku liczby 
macior w kolejnych kilku latach. Wydajność biologiczna 
macior wzrasta każdego roku, co gwarantuje trwałość 
wzrostu wydajności. W perspektywie średnioterminowej 
populacja trzody chlewnej może się nieco skurczyć, 
prowadząc do nieznacznego spadku produkcji. 

Prognozowany popyt na rynku chińskim i innych rynkach 
eksportowych spoza UE podwyższy cenę wieprzowiny 
europejskiej w 2019 roku przy założeniu, że nie dojdzie 
do wybuchu afrykańskiego pomoru świń u żadnego z 
ważnych graczy europejskich. Rynki eksportowe nadal są 
kluczem do utrzymania cen wieprzowiny i zapewnienia 
opłacalności jej produkcji. 
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Rok 2018 nie mógł obyć się bez sporów handlowych. Te najbardziej dotknęły Stany Zjednoczone i Brazylię. 
Niewykluczone, że Europa może skorzystać na wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami w 

kwestii eksportu wieprzowiny. Rosnąca rola krajów azjatyckich w globalnym imporcie mięsa oznacza coraz większą 
konieczność zawarcia w Azji umowy o wolnym handlu. 

Co przyniesie 2019 rok?

Oczekuje się, że 2019 rok przyniesie dalszy wzrost handlu mięsem. Afrykański pomór świń (ASF) przede wszystkim 
spowoduje mocny wzrost handlu wieprzowiną. A może jest na to jeszcze za wcześnie? W kwestii zapotrzebowania 
Chin na mięso w kolejnych latach nadal istnieje kilka niepewności. Niedobór mięsa będący wynikiem afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) nie będzie trwać wiecznie i przyspieszy industrializację rolnictwa w Chinach.

Wzrost handlu  
dla każdego rodzaju mięsa

Wołowina

• Świat
Sektor wołowiny nadal rozwija się pomimo erozji ceno-
wej obserwowanej po osiągnięciu niedawno poziomów 
szczytowych. Na przestrzeni ostatnich dekad populacja 
bydła systematycznie rosła. Ten trend aktualnie nie-
co spowalnia w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, a w 
Kanadzie zupełnie się on zatrzymał. W Brazylii można 
zauważyć spowolnienie procesów likwidacji, a Australię 
ponownie dotknęła susza. 

Jaki ma to wpływ na produkcję? Ta sytuacja przekłada 
się na wysoki poziom ubojów wynikający z wysokich 
cen bydła mimo, że te spadają. Konsumpcja wołowiny 
wzrosła w wyniku dużej podaży, a wysoki poziom popytu 
na import w krajach azjatyckich kompensuje zwiększoną 
podaż eksportu. 

• Europa
W Europie utrzymujący się na słabym poziomie popyt 
przekłada się na lepsze ceny. Produkcja wzrosła o 2%, co 
było spowodowane zmniejszeniem stad mamek i letnimi 
suszami. Doprowadziło to do niedoborów paszowych i 
wzrostu ubojów. 

Z perspektywy handlowej nie ma żadnych zmian w wiel-
kościach importu, a eksport nadal rośnie po krótkotrwa-
łym spadku w 2018 roku. Europejski import wołowiny 
odnotował wzrost po wielu latach spadków. Coraz bar-
dziej odczuwalny staje się wpływ kompleksowej umowy 
gospodarczo-handlowej (CETA). Wielkość importu z Bra-
zylii i Argentyny również zaczyna rosnąć po raz pierwszy 
od wielu lat, kiedy utrzymywała się na niskim poziomie. 

Konsumpcja wołowiny w Europie wzrosła o 2,5%, co 
częściowo wynika z lepszej koniunktury gospodarczej i 
wzrostu dochodu konsumentów. 

Rosnącemu globalnemu 
popytowi na mięso towarzyszy 

rosnąca jego produkcja. W 
zeszłym roku wyniki handlowe 

poprawiły się dla każdego 
rodzaju mięsa. Udział eksportu 

w produkcji globalnej wzrósł 
w zeszłym roku w przypadku 
wołowiny, baraniny i koziny, 

utrzymał się na niezmienionym 
poziomie w przypadku 

wieprzowiny i nieznacznie spadł 
w przypadku drobiu. 
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Coraz większe spożycie mięsa wynika z rosnącej liczebności 
globalnej populacji oraz jej rosnących dochodów. Zaobserwowany 
niedawno globalny wzrost konsumpcji mięsa jest nawet wyższy niż 
w przypadku ryb. 

Można to wytłumaczyć z jednej strony wzrostem wydaj-
ności produkcji, a z drugiej zaś bardziej zasobnym port-
felem konsumentów. Dzięki temu mięso znalazło się w 
zasięgu możliwości rosnącej grupy ludzi.
Poprawiła się również pozycja mięsa na rynku. Za wyższą 
konsumpcję mięsa odpowiada jego wyższa jakość, lepsza 
dostępność i większa różnorodność. Z drugiej strony mię-
so nadal postrzega się jako drogie. Cały czas rośnie też 
presja społeczna, aby spożywać go mniej. Znaczącą rolę 
odgrywają w tym negatywna promocja oraz rosnące zna-
czenie kwestii ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt 
i własnego zdrowia. Coraz większą popularnością cieszą 
się wegetarianizm i fleksitarianizm są. Jednak w długiej 
perspektywie czasowej spożycie mięsa będzie nadal ro-
snąć. 

Europa:  
prognozy na 2019 rok

W Europie powrót do wcześniejszych poziomów 
konsumpcji mięsa ustabilizował się. Do 2018 roku 
rosnąca liczebność populacji, wzrost gospodarczy oraz 
przystępne ceny sprzyjały powrotowi do wcześniejszych 
poziomów konsumpcji mięsa. Oczekuje się, że od 2019 
roku spożycie czerwonego mięsa będzie maleć, a drobiu 
– dalej wzrastać. 
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“W długiej perspektywie 
czasowej spożycie mięsa 
będzie nadal rosnąć.”

Spożycie mięsa w UE 2007-2013(f)

Ryby Mięso

Drób Wieprzowina Baranina i kozina Wołowina i cielęcina

DróbRyby Wieprzowina Baranina i kozina Wołowina i cielęcina

D O S S I E R
M I Ę S O  N A  Ś W I E C I E

Globalna konsumpcja mięsa 
rośnie

Źródło: Opracowania i prognozy Gira


