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O ba wirusy prowadzą do wyjątkowych sytuacji. 
W wyniku ASF Chiny straciły ponad połowę 
swojej populacji trzody chlewnej. Rynek azja-

tycki zaczął wypatrywać możliwości importowych na 
całym świecie. Jednak w wyniku koronawirusa szybko 
one znikają. Rząd chiński podejmuje bezpreceden-
sowe działania mające na celu zwalczenie COVID-19. 
Wuhan, gdzie mieszka wielomilionowa populacja, bę-
dzie odizolowany przez wiele tygodni.

Połączenie tych dwóch czynników powoduje dużą 
niepewność. W tym wydaniu naszego biuletynu pró-
bujemy ocenić ich wpływ. Z pewnością handel będzie 
systematycznie wracał do swojego normalnego pozio-
mu, ale rynek mięsny w Azji na zawsze się zmieni.

Około 18 miesięcy temu Belgia była pierwszym krajem 
w Europie Zachodniej, który musiał stawić czoła wystą-
pieniu ASF u dzików. Epidemia nie była zupełnym za-
skoczeniem, ponieważ już od pewnego czasu dawała 
o sobie znaki w Europie Wschodniej. Utracenie statusu 
kraju wolnego od ASF – w tym przypadku rozróżnie-
nie na świnie domowe i dziki ma żadnego znaczenia 
– spowodowało zmniejszenie eksportu poza UE aż  
o połowę.

Dzięki podjęciu spójnych i rozsądnych działań udało 
się ograniczyć występowanie choroby do niewielkiego 
obszaru. Powoli staje się jasne, że sytuacja jest już 
pod kontrolą. Cały czas prowadzony jest program po-
szukiwania ewentualnych przypadków zarażenia ASF  
i zabijania zainfekowanych zwierząt, ale od 11 sierpnia 
2019 roku zanotowano tylko 6 pozytywnych przypad-
ków, na dodatek stwierdzonych u martwych dzików.

Dla belgijskich dostawców mięsa kluczowe jest teraz 
jak najszybsze odzyskanie status wolnego od ASF. To 
jednak wymaga najbardziej trudnego do uzyskania 
dowodu: dowodu negatywnego.

Są niezwykle małe i niewidoczne dla ludzkiego oka. Mogą powodować 
poważne konsekwencje. Wirusy. Koronawirus i wirus afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) dają o sobie znać w skali globalnej na swój własny 
sposób.

Nie da się już działać w trybie 
„biznes jak zwykle” 

„DLA BELGIJSKICH DOSTAWCÓW 
MIĘSA KLUCZOWE JEST TERAZ JAK 
NAJSZYBSZE ODZYSKANIE STATUS 

WOLNEGO OD ASF”.
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Globalny rynek  
mięsa

Wybuch afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Azji odbija się na globalnym 
przemyśle mięsa. Po raz pierwszy od dawna, w 2019 roku globalna 
produkcja i konsumpcja mięsa spadły. 

Wcześniej spadki odnotowywane w przypadku 
jednego rodzaju mięsa były rekompensowane 

przez wzrosty w sektorach innych rodzajów mięsa. 
Teraz wpływ ASF w Chinach jest tak duży, że mniejsza 
produkcja w sektorze jednego mięsa nie może zostać 
zbilansowana zwiększoną produkcją innego rodzaju 
mięsa. W rezultacie globalny handel mięsa idzie ostro 
w górę z Chinami jako jego główną siłą napędową, co 
przekłada się na wzrosty cen.

Produkcja
Przed wybuchem ASF globalna produkcja mięsa zmie-
rzała ku nadpodaży. W międzyczasie stało się jednak 
jasne, że w 2020 roku i w kolejnych latach choroba 
ASF znacząco zmieni rynek mięsa. Najbardziej na 
tej sytuacji skorzysta sektor mięsa drobiowego oraz 

producenci-eksporterzy wieprzowiny. Koszty paszy 
są pod kontrolą, a produkcja rośnie. Produkcja mięsa 
pochodzącego od zwierząt przeżuwających jest pod 
większą presją ze względu na współwystępowanie kil-
ku czynników: kwestie klimatyczne oraz niska zyskow-
ność hodowców hamują długoterminowe inwestycje.

Handel
Chiny są największym motorem wynoszącego 4,1% 
wzrostu globalnego handlu każdego rodzaju mięsa. 
Dzięki wyższemu zapotrzebowaniu w Chinach zna-
cząco wzrósł handel wieprzowiny. To samo dotyczy 
mięsa drobiowego. Handel wołowiny również zwięk-
szył się dzięki podaży na rynkach Ameryki Północnej  
i Ameryki Południowej, dodatkowo wzmacnianej 
przez zwiększony ubój w Australii. W 2020 roku 
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Belgia na globalnym rynku mięsa
Belgia to niewielki kraj na mapie świata, ale z pewnością ma swój udział w globalnym handlu 
mięsa. Będąc globalnym eksporterem wieprzowiny, ma przed sobą zaledwie 6 krajów  
o większym poziomie eksportu. Są to: Niemcy, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Dania, 
Holandia i Kanada. 
Wygląda na to, że w 2019 roku Belgia wyeksportowała mniej niż w 2018 roku. Można to 
wyjaśnić 5-procentowym spadkiem uboju oraz wpływem ASF u dzików. Podjęta przez 
Belgów strategia zwalczania tej choroby przynosi rezultaty i sytuacja jest już pod kontrolą. 
Jest nadzieja, że kraj niedługo odzyska status wolnego od ASF.

[ Przeczytaj również artykuł na tylnej okładce biuletynu “ASF: Belgia na drodze do zwycięstwa” ]

Jeśli chodzi o wołowinę, Belgia zajmuje dobre 17. miejsce na światowej liście eksporterów. 
Również i w tym sektorze wielkość uboju w 2019 roku spadła w stosunku do roku 
poprzedniego.

Produkcja mięsa 
na świecie, 
2017-2020f

Wielkość 
globalnego 
handlu mięsa, 
2017-2020f

Spożycie mięsa 
na świecie, 
2017-2020f

handel nadal będzie się rozwijać głównie w sektorze 
mięsa wieprzowego i drobiowego. Handel wołowiny 
też będzie szedł w górę, ale mniej zauważalnie ze 
względu na niedobory w ofercie głównie w Australii.

Spożycie 

W 2019 roku globalne spożycie mięsa spadło o prawie 
4%. Można to w całości przypisać zmniejszonej kon-
sumpcji wieprzowiny spowodowanej niedostatecz-
ną podażą w Chinach i w innych krajach azjatyckich. 
Konsumpcja wołowiny nieznacznie wzrosła – o 1,3%, a 
drobiu – o 4,9%. Wyłączając Chiny, globalna konsump-
cja wzrosła o 1,2%.

Spożycie ryb jest na zwycięskiej pozycji. Historycznie 
branża mięsa straciła udział w rynku w kategorii białek 
zwierzęcych na rzecz sektora rybnego. Jednak w ostat-
nich kilku latach, to mięso uzyskało lepszy od ryb sku-
mulowany roczny współczynnik wzrostu (CAGR). Było 
to spowodowane wyższymi cenami ryb na niektórych 
rynkach oraz niewystarczającą podażą mięsa rybnego 
(pochodzącego z połowów ryb dzikich i hodowlanych).

DRÓBWIEPRZOWINA

MIĘSO BARANIE  I  KOZ IEWOŁOWINA I  C IELĘC INA
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Mając na uwadze ważną rolę Azji w globalnym sektorze 
wieprzowiny, a w szczególności Chin, wszelkie zmiany w tym 

regionie geograficznym mają duży oddźwięk. Obecnie trwający 
wybuch ASF wpływa na globalną branżę wieprzowiny, a nawet 

odbija się na branżach innych rodzajów mięs. 

Globalna populacja trzody chlewnej już była dotknięta tendencją spadkową przede wszystkim ze względu 
na bezpieczeństwo żywności i powodowane kwestiami środowiskowymi restrukturyzacje w Chinach. 

Choroba ASF tylko wzmocniła ten trend. Nie udało się go odwrócić pomimo wzrostu populacji trzody chle-
wnej w większości pozostałych regionów. W 2019 roku produkcja wieprzowiny już wyraźnie spadła i nadal 
będzie maleć w 2020 roku. Wynika to z czasu, jaki Chiny potrzebują na odbudowanie swojej populacji świń. 
Konsumpcja, podobnie jak produkcja, najpierw spadnie, a w perspektywie średnioterminowej wzrośnie.  
Z kolei handel ostro pójdzie w górę ze względu na niedobory w Azji. Będzie go ograniczała wyłącznie wielkość 
podaży.

Produkcja
Od 2000 do 2018 globalna produkcja wieprzowiny rosła liniowo dzięki większej i bardziej produktywnej 
populacji, której tusze stawały się z roku na rok coraz cięższe. Przewiduje się, że po dwóch latach fatalnego 
wpływu ASF na produkcję (2019 i 2020) odrodzi się ona do 2024 roku. Powrót do normalnego stanu był 
prognozowany na koniec 2020 roku. Jednak ze względu na pojawienie się koronawirusa nastąpi to dopiero 
na początku 2021 roku lub nieco później w przypadku innych krajów azjatyckich. 

W perspektywie średnioterminowej produkcja w Europie spadnie ze względu na naciski społeczne dotyczą-
ce hodowli trzody chlewnej. Wzrośnie ona za to w Rosji i Ameryce. Wzrost produktywności nastąpi wszędzie 
ze względu na wprowadzenie bardziej wydajnych rozwiązań i zwiększenie stopnia integracji wertykalnej. 
Podwórkowa hodowla w Azji zniknie zupełnie. 

Handel
Mając na uwadze sytuację w Chinach i w pozostałej 
części Azji, handel wieprzowiną w 2020 roku wzro-
śnie. W tym roku Azja będzie stanowić dwie trzecie 
całego importu, a Chiny będą najważniejszym impor-
terem. W pozostałej części świata handel ustabilizuje 
się ze względu na ograniczoną ofertę i wysokie ceny. 
Eksport do Kanady i Stanów Zjednoczonych ma ten-
dencję spadkową, ponieważ oba kraje zwiększają 
własną produkcję, więc potrzeba importu jest coraz 
mniejsza. Prowadzona w Rosji polityka protekcjo-
nizmu daje rezultaty. Import nie rośnie i – co więcej 
– Rosja jest na dobrej drodze, by stać się niewielkim 
eksporterem. 
Eksport wieprzowiny znajduje się w rękach czterech 
graczy: Europy, Kanady, Stanów Zjednoczonych i 
Brazylii. Wszystkie kraje eksportujące, koncentrują się 
na najbardziej lukratywnych rynkach, co przekłada się 
na niedobory na własnych rynkach krajowych i czasa-
mi również na innych rynkach eksportowych. 

Wieprzowina

Spożycie
Konsumpcja wieprzowiny rośnie w ujęciu ogólno-
światowym. Spada w Europie, gdzie ten trend będzie 
kontynuowany. Skończyły się czasy niskiej ceny wie-
przowiny, wynikającej z niskich cen paszy. Azjatyckie 
ceny „pozbawiają” Europę wieprzowiny, więc ceny ro-
sną też w Europie. Ponadto w Europie coraz większym 
poparciem cieszą się ruchy antymięsne, co stawia kon-
sumpcję pod coraz większą presją.

Europa
W ostatnich kilku latach europejska produkcja wie-
przowiny w Europie ustabilizowała się na poziomie 
około 24 milionów ton. Dobra zyskowność w 2016  
i 2017 spowodowały wzrost produkcji w 2018, ale  
w końcu rynek znalazł się pod presją. Spadek populacji 
macior jest częściowo kompensowany wyższą produk-
tywnością, ale w ujęciu długoterminowym spożycie wy-
kazuje tendencję spadkową. 

W 2019 roku produkcja spadła zaledwie o niecały 1%. 
Francja i Hiszpania zanotowały wzrost produkcji, pod-
czas gdy produkcja w Holandii, Niemczech, Belgii i Pol-
sce spadła. Problem dużych zapasów, które powstały, 
został szybko rozwiązany na początku 2019 roku dzięki 
zwiększonemu zapotrzebowaniu Chin. Malejąca do-
stępność wieprzowiny na rynku europejskim jest czę-
ściowo odpowiedzialna za spadające spożycie tego 
mięsa w tym regionie. 

Oczekuje się, że ze względu na zrównoważone za-
potrzebowanie na rynkach eksportowych produkcja  
w 2020 roku utrzyma się na stabilnym poziomie. Ceny 
również pozostaną na zrównoważonym poziomie, a 
może nawet wzrosną. Pomimo dobrych perspektyw 
nie ma za bardzo miejsca na wzrost produkcji z wy-
jątkiem Hiszpanii i niektórych regionów Francji. W Eu-
ropie Wschodniej choroba ASF jest problemem, a na 
północy (Dania, Holandia, Niemcy i Belgia) odczuwalna 
jest presja społeczna  (dobrostan zwierząt i ochrona 
środowiska) oraz istnieją problemy demograficzne 
(brak następców i pracowników). W 2020 roku zapo-
trzebowanie Chińczyków utrzyma się, a to tworzy do-
bre perspektywy dla rynku wieprzowiny.

W perspektywie długofalowej, do 2024 roku prawdo-
podobne jest wystąpienie spadku produkcji wraz ze 
spadkiem konsumpcji. Najwięksi producenci utrzy-
mają poziom produkcji, a starsi  przestaną działać ze 
względu na brak następców.

Bilans wieprzowiny UE 2008-2020f, 2024f
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W ciągu ostatniej dekady globalna populacja zwiększała się powoli, ale systematycznie. 
Największy wzrost widać na wschodzących rynkach, takich jak kraje Afryki Subsaharyjskiej i 
Azji. Jednak w 2019 roku wzrost produkcji był zdecydowanie większy niż we wcześniejszych 
latach. 

Ze względu na wyższe ceny żywca do ubojni trafiło więcej zwierząt, a średnia waga tuszy systematycznie 
rośnie. Wzrasta również konsumpcja wołowiny. Handel kwitnie ze względu na wyższe zapotrzebowanie 

w Azji i dostępne zapasy. Oczekuje się, że w 2020 roku wzrost będzie kontynuowany. 

Europejski sektor wołowiny

Europa jest na zupełnie innym etapie. W 2018 roku duże zapasy i duża produkcja w powiązaniu ze słabym za-
potrzebowaniem spowodowały spadek cen na europejskim rynku wołowiny. W 2019 roku spadła produkcja. 
Spowolnienie gospodarcze oraz olbrzymie negatywne zainteresowanie mediów spowodowane zmianami 
klimatycznymi spowodowały też zmniejszenie konsumpcji. Z drugiej strony eksport wzrósł o 9% dzięki zapo-
trzebowaniu na rynkach azjatyckich. Korzysta z niego przede wszystkim Irlandia, ponieważ aż 14 irlandzkich 
producentów otrzymało  niezbędne pozwolenia dające bezpośredni dostęp do rynku chińskiego. Europejski 
import skurczył się o niecałe 4%, co było wynikiem malejącego zapotrzebowania i skoncentrowania uwagi 
największych producentów na Azji. 
Przewiduje się, że w 2020 roku produkcja dalej będzie spadać. Konsumpcja utrzyma się na niskim poziomie 
i będzie spadać szybciej niż produkcja. W porównaniu do 2019 roku nastąpi poprawa cen, ponieważ stada 
będą się kurczyć i będzie spadać zapotrzebowanie na lepsze części.

W ostatnich kilku latach wielkość importu Chin była 
zmienna. Po ostrym wzroście w 2016 i 2017, rok 2018 
był raczej rozczarowujący. W 2019 znowu pojawiło się 
wysokie zapotrzebowanie (60% większe niż w 2018), 
które zrodziło się w wyniku kryzysu spowodowanego 
chorobą ASF. W 2020 roku import nadal będzie rósł. 
Same Chiny będą odpowiadać za 40% globalnego eks-
portu wieprzowiny. Coraz większa liczba firm na świe-
cie zyskuje bezpośredni dostęp do rynku chińskiego, 
przez co szary kanał przez Hongkong wymiera. Głów-
nym dostawą pozostaje Europa, ale Stany Zjednoczo-
ne i Kanada cały czas pozostają ważnymi graczami na 
rynku pomimo nakładanych ceł i incydentu z Huawei. 
Czwartym dostawą jest Brazylia. Import ewoluuje  
w kierunku półtusz i większych części. 

Zapotrzebowanie Chińczyków na importowane mię-
so utrzyma się na wysokim poziomie do końca 2024 
roku. Ale nie będzie trwać bez końca. Rząd chiński 
uważa odbudowę populacji trzody chlewnej za jeden 
ze swoich priorytetów i zapewni wszystkie potrzebne 
do tego środki. 

W tej chwili jednak nikomu nie udaje się zaspokoić 
niedoboru mięsa w Chinach. Jest on wynikiem wy-
buchu choroby ASF i związanego z tym zmniejszenia 
populacji świń w Państwie Środka. Według szacun-
ków niedobór w 2020 roku wyniesie 24 miliony ton. 
Przewiduje się, że import wieprzowiny dalej będzie 
rósł. Podobnie jak w przypadku drobiu i wołowiny, ale  
w tych przypadkach w mniejszym stopniu. Produkcja 
drobiu i wołowiny również wzrośnie, ale nadal pozo-
stanie „dziura” o wielkości 15 milionów ton. Spowo-
duje to zmianę wzorców konsumpcyjnych i spadek 
spożycia wieprzowiny o 10-15%.

Stany Zjednoczone
Wzrost to słowo-klucz w kontekście produkcji wie-
przowiny w Ameryce. Populacja macior wzrosła o 
1%, a świń o 3%. Wielkość uboju zwiększyła się o 4%. 
Import skurczył się o 10%, a eksport zwiększył się  
o 6%. Konsumpcja również ma dodatni trend – rośnie 
o 2,5%. Jednak wojny handlowe prowadzone zarówno 
z Meksykiem, jak i z Chinami nie są bez znaczenia – to 
one zdecydowały o przebiegu 2019 roku. Dodatkowo 
w ciągu roku stopniowo zwiększała się wydajność firm 
pakujących. Jednak produkcja przewyższyła oczekiwa-
nia głównie dzięki produktywności populacji macior, 
więc wzrosty cen były rozczarowujące. 

Oczekuje się, że w 2020 roku populacja macior – po-
dobnie jak produkcja – będzie dalej rosła. Eksport 
zwiększy się o kolejne 25% głównie dzięki wysokiemu 
zapotrzebowaniu na rynku chińskim, a ceny wró-
cą do wcześniejszego poziomu ze względu na ASF.  
W perspektywie długoterminowej Stany Zjednoczone 
zwiększą swoje znaczenie wśród eksporterów wie-
przowiny.

Chiny
W 2017 roku 62% mięsa spożywanego w Chinach 
stanowiła wieprzowina. Są to 54 miliony ton. W 2020 
roku wystąpi na rynku niedobór mięsa, który wyniesie 
około 24 miliony ton – innymi słowy prawie połowę 
całej konsumpcji. Populacja zmniejszyła się o poło-
wę – do mniej niż 200 milionów sztuk. To oznacza, że 
Chiny aktywnie poszukują źródeł niezbędnych protein 
dla swoich obywateli. 

2020f vs. 2017
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Co wstrząśnie rynkiem? 
ASF w Azji 

Od momentu opublikowania pierwszych raportów 
w Chinach w 2018 roku, choroba rozprzestrzeniała 
się niewiarygodnie szybko na całym kontynencie. 
Najpierw dotknięte nią zostały wszystkie prowincje 
Chin, potem na północy Mongolia, Korea, Rosja oraz 
na południu Wietnam, Laso, Kambodża, Mjanma, aż 
w końcu dotarła do Filipin i Indonezji. 
W większości krajów azjatyckich błędy były takie 
same: późne rozpoznanie, słaba komunikacja oraz 
brak monitorowania rozprzestrzenia się choroby 
oraz w rezultacie zbyt spóźnione działania. 

W drugiej połowie 2019 roku produkcja wieprzo-
winy w Chinach załamała się i w 2020 roku nadal 
będzie spadać. Podobny trend będzie widoczny w 
Wietnamie i u innych ważnych producentów w tym 
regionie geograficznym. Pod koniec 2019 roku ceny 
w Chinach poszły ostro w górę – było to spowodo-
wane niedoborem wieprzowiny – a zapotrzebowa-
nie na importowane mięso eksplodowało. 

Motywacja do zwiększenia produkcji jest wielka, 
ale towarzyszy jej duże ryzyko. Potrzebne są duże 
inwestycje w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
biologicznego. Taka sytuacja pozwala hodowcom 
w krajach eksportujących czerpać korzyści z szyb-
ko rosnących cech, ale jednocześnie istnieje pewna 
powściągliwość w inwestowaniu w wyższą produk-
cję z obawy przed załamaniem rynku w przypadku, 
gdyby doszło do normalizacji zapotrzebowania na 
import w Azji.

Wpływ na handel
Importowanie wieprzowiny w celu uzupełnienia 
niedoboru mięsa w Azji nie jest rozwiązaniem.  
W 2018 roku globalny handel wieprzowiną wyniósł 
8 milionów ton. W 2020 roku niedobór mięsa zna-
cząco przewyższy tę wartość. W Chinach wynosi on 
24 miliony ton, w Wietnamie 1,5-2 miliona ton, a na 
Filipinach 0,7 miliona ton.

Jednak wyższe ceny stymulują globalny handel wie-
przowiną. Główni eksporterzy zwiększają produkcję 
i „pozbawiają” swój własny rynek wieprzowiny. Eks-
port do miejsc, które dają mniejszy zysk, wymiera. 
Chiny są dla eksporterów ważniejsze niż Wietnam 
czy inne kraje azjatyckie. 

Rosnąca produkcja drobiu to krótkoterminowe  
i nietrwałe rozwiązanie. Wielu hodowców trzody 
chlewnej już przestawiło się na inne źródła docho-
du ze względu na wysokie ryzyko ponownego zain-
fekowania ich stad wirusem ASF.  Przestawienie się 
na drób wymaga minimalnych kosztów. 

Nowe podejście do hodowli trzody 
chlewnej
W perspektywie długoterminowej na rynku pozo-
staną najwięksi hodowcy trzody chlewnej, którzy 
dysponują lepszymi systemami ochrony biologicz-
nej. Duże inwestycje zdecydowanie pomogą w od-
budowie branży hodowlanej. Oczekuje się, że ASF 
pozostanie chorobą endemiczną, więc przemysł 
musi liczyć się z jej możliwym pojawieniem się. Mali 
hodowcy nie mogą sobie pozwolić na podjęcie nie-
zbędnych środków bezpieczeństwa, więc uwaga 
skoncentruje się na zintegrowaniu całego procesu 
od produkcji paszy po ubój. 
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Wpływ koronawirusa na Chiny i świat
Pojawienie się koronawirusa mocno zachwiało zasadą “biznes jak zwykle” w Chinach i na całym świecie. 
Największe porty w Państwie Środka są przepełnione kontenerami, a to zaburza krajowe i globalne 
łańcuchy dostaw w wielu branżach, w tym w przemyśle mięsnym, oraz spowalnia eksport do Chin. 
Oprócz tych krótkoterminowych efektów wirus najprawdopodobniej będzie mieć długofalowy wpływ 
na gospodarkę chińską i światową.

Bezpośredni wpływ w Chinach
COVID-19 pochodzi z Chin, które zostały poważnie dotknięte skutkami choroby na wielu poziomach. 
Wirus będzie mieć zauważalny wpływ na gospodarkę chińską w 2020 roku. Trzy największe porty  
w kraju są przepełnione kontenerami, co powoduje problemy w dystrybucji zarówno importowanych, 
jak i eksportowanych produktów.

Oprócz tego w Chinach spadł popyt, ponieważ Chińczycy rzadko – o ile w ogóle – opuszczają swo-
je mieszkania nie tylko ze strachu przed zarażeniem się chorobą, ale również z powodu nałożonych 
przez rząd ograniczeń w przemieszczaniu się. Przełożyło się to na wzrost e-handlu, ale te zwiększone 
dostawy nie mogą być realizowane ze względu na wspomniane trudności w dystrybucji i zakłócenia 
łańcuchów dostaw. 

Przeładowane porty
Wszystkie wtyczki do kontenerów chłodniczych dostępne w Szanghaju, Ningbo i Tianjin są zajęte. Ze 
względu na ich brak zawartość niektórych chłodni uległa zniszczeniu. Inne zostały wysłane do Hong-
kongu, Japonii, Singapuru i Korei Południowej, gdzie będą tymczasowo przechowywane. 

Eksport będzie musiał sprostać wielu trudnościom. Firmy CMA CGM, MAERSK, ONE, APL i ZIM już ogło-
siły dopłaty do stawek przewozowych w wysokości 1000 USD/kontener. Są one potrzebne na pokrycie 
kosztów związanych z przekazywaniem towarów do innych portów wymienionych powyżej. 

Przyczyny przeładowania chińskich portów
Brak siły roboczej w portach oraz ogólnokrajowe ograniczenia w przemieszczaniu się, co jest ze sobą 
bardzo powiązane, uważa się za pierwotne przyczyny istniejącego zatoru w Chinach. Większość pra-
cowników pojechała do swoich rodzin, aby świętować Chiński Nowy Rok. Właśnie w tym czasie w Chiny 
uderzył koronawirus, co wymusiło na chińskim rządzie podjęcie decyzji o wydłużeniu okresu urlopo-
wego oraz wprowadzeniu ogólnokrajowych ograniczeń w podróżowaniu. Były one znacznie bardziej 
surowe niż te nałożone w okresie epidemii SARS. W rezultacie pracownikom było bardzo trudno – o ile 
to w ogóle było możliwe – powrócić do swoich miejsc pracy. Porty zaczęły w konsekwencji cierpieć na 
braki kadrowe, które przełożyły się na powstanie zatorów. Warto również zauważyć, że Chiński Nowy 
Rok to okres najwyższej konsumpcji w Chinach. Chłodziarki wypełnione produktami na Chiński Nowy 
Rok po prostu nie zostały skonsumowane, co tylko spotęgowało problemy. 

Chińczycy jednak stopniowo wracają do pracy, ponieważ znoszone są ograniczenia w przemieszczaniu 
się. Gdy wirus zostanie opanowany, sytuacja z pewnością się poprawi. Ale przywrócenie łańcucha do-
staw do pierwotnego stanu zajmie trochę czasu.

Spowolnienie eksportu do Chin
Potrzeba było trochę czasu, aby określić wpływ zatorów w portach na handel mięsem. W tej chwili moż-
na z pewnością powiedzieć, że wielkość eksportu jest niższa, niż oczekiwano. Jest to przede wszystkim 
spowodowane zwiększonym ryzykiem wysyłania towarów do Chin oraz dodatkowymi opłatami. W re-
zultacie eksporterzy składują swoje produkty w magazynach, ale to wiąże się z dodatkowymi kosztami 
i kwestią dopuszczalnego okresu przechowywania. 

Inne czynniki, o których warto wiedzieć 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kilka sieci restauracyjnych i wiele indywidualnych punktów ga-
stronomicznych zbankrutuje. Co więcej pracownicy w całych Chinach nie otrzymują wynagrodzenia  
i będą musieli odpowiednio dostosować swój styl życia. 

Z wieloma problemami mierzą się również hodowcy. Nie mogą sprowadzić paszy, zwierzętom racjo-
nuje się pokarm, wiele z nich jest wygłodzonych i umiera. Hodowcy nie mogą przewieźć zwierząt do 
rzeźni, gdyż brakuje pojazdów transportowych i rzeźnie nie pracują.

Globalna recesja gospodarcza

Globalne efekty koronawirusa oraz trudno-
ści w zwalczeniu go w Chinach wykraczają 
poza branżę mięsną. Najbardziej oczywiste 
to zakłócenie łańcucha dostaw, utrata przy-
chodów z turystyki oraz zmniejszenie zapo-
trzebowania Chińczyków na importowane 
produkty. 

• Zachwiany łańcuch dostaw wpływa 
 na wiele branż
Sektor hodowlany uświadamia sobie lukę  
w łańcuchu dostaw Chin. Co więcej, wpływ 
jest najbardziej widoczny w przypadku ta-
mich generycznych lekarstw dla zwierząt i 
dodatków o niskim stopniu zaawansowania. 
Jest również bardzo prawdopodobne, że 
sytuacja odbije się na produktywności nie-
których rynków azjatyckich. Ponadto nowe 
dostawy i / lub sprzęt nie będą dostarczane 
ze względu na zamknięte fabryki i zatory 
w chińskich portach.

• Utracone przychody w branży 
 turystycznej
Chińscy turyści są jednymi z głównych źródeł 
przychodu wielu gospodarek. Powoli staje 
się to problemem, ponieważ obecnie podró-
żuje niewielu Chińczyków. Większość z nich 
obawia się podróży krajowych, nie mówiąc 
o zagranicznych. Wolą zostać w domu. Nie-
którzy są chętni podróżować, ale nie mogą, 
ponieważ nie mają pozwolenia na wjazd do 
innych krajów bez odbycia kwarantanny. 
Wpływ na popularne kraje żyjące z turysty-
ki jest oczywisty: mniej chińskich turystów 
oznacza mniejszy przychód dla hoteli, re-
stauracji, sklepów itp. Utrata chińskich tu-
rystów to nie drobnostka. Dla przykładu  
w Tajlandii Chińczycy stanowią 25% wszyst-
kich turystów i średnio wydają tam 2000 
USD.



BELGIAN MEAT OF F ICE -  WWW.BELGIANMEAT.COM

BIULETYN INFORMACYJNY BELGIJSKICH DOSTAWCÓW MIĘSA

Belgijska strategia zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików 
oraz zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby przynosi 
rezultaty. Liczba przypadków zachorowań znacząco spadła, bliski jest 
koniec wirusa.

W Belgii nigdy nie było – i nadal nie ma – przypadków 
wystąpienia ASF u świń domowych. Pierwszy przypa-
dek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń odnoto-
wano 13 września 2018 roku u dzików w okolicy miasta 
Etalle, znajdującego się w najbardziej wysuniętej na 
południe prowincji Luksemburg. Do dziś przebadano 
4970 dzików, z czego u 833 przeprowadzone testy dały 
wynik pozytywny. W marcu 2019 roku liczba przypad-
ków ASF w Belgii znacząco spadła i udało się zapobiec 
dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Osiągnięto to 
dzięki wprowadzeniu przez właściwe organy rygorys-
tycznych środków.
Ostatni przypadek wystąpienia ASF u zwierzęcia, które 
zmarło, zanotowano 11 sierpnia 2019 roku. To był też 
jedyny przypadek odnotowany w tamtym miesiącu. 

Od września nie wystąpiły żadne nowe przypadki za-
chorowań – zakażenie wirusem ASF stwierdzano tylko 
w przypadku kości. W 4 na 6 przypadków były one 
starsze niż 6 miesięcy. Ostatni dzik zarażony wirusem 
ASF przypuszczalnie zmarł między początkiem lipca  
a początkiem października.
Perspektywy wyglądają bardzo obiecująco dla Belgii. 
W marcu 2019 roku Czechy odzyskały status kraju wol-
nego od ASF. W opinii ESFA1  Belgia może być kolejnym 
krajem. W obu krajach udało się odizolować odnoto-
wane przypadki zachorowań, co uchroniło przed ich 
dalszym rozprzestrzenianiem się.

ASF: Belgia na drodze 
 do zwycięstwa

Najnowsze wiadomości 
dotyczące afrykańskiego 

pomoru świń można znaleźć na 
stronie belgijskiej 

agencji ds. żywności FASFC.

ASF w Belgii: liczba przypadków

(1) Dziennik EFSA z 18 grudnia 2019 – Epidemiologiczna analiza 
ASF w Unii Europejskiej (listopad 2018 – październik 2019)
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