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ZAKŁADÓW MIĘSNYCH
W POLSCE

Branża mięsna w gorączce

P

rognozowane 2 mld zł straty dla polskiej gospodarki,
wstrzymany eksport wieprzowiny na strategiczne
z punktu widzenia branży mięsnej rynki, poważne
zagrożenie sektora hodowli trzody chlewnej, zmiany na kluczowych stanowiskach w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Głównej Inspekcji Weterynaryjnej – to tylko
część skutków wykrycia w Polsce przypadków afrykańskiego
pomoru świń (ASF).
W tej chwili bardzo trudno jest przewidzieć rozwój sytuacji w branży mięsnej. Eksperci szczerze przyznają, że kolejne konsekwencje związane z ASF są wręcz niemożliwe
do oszacowania. Natomiast, wbrew przekonaniom części
mediów, sprawa rosyjskiego embarga, choć ważna, nie jest
w tym kontekście wcale najistotniejsza. Już w pierwszym
półroczu zeszłego roku Rosja sukcesywnie „wyłączała” kolejne
zakłady mięsne z Polski. Szybko okazało się, że umiemy funkcjonować bez wysyłek do Unii Celnej, czyli Rosji, Białorusi
i Kazachstanu. Obecnie jednak zamknięte dla eksporterów
są również rynki azjatyckie. I to jest nasz główny problem.
Tymczasem konkurencja nie śpi. Wszystkie państwa Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski i Litwy, nadal eksportują do Azji.
Przypomnijmy, że w krajach azjatyckich regulacje dotyczące
świadectw weterynaryjnych w przypadku wystąpienia wirusa ASF
na danym terenie, zakładają wstrzymanie importu mięsa z całego

„zakażonego” państwa, a nie jak w przypadku Rosji – z całej
UE. Co więcej, dzięki wprowadzonemu z początkiem 2013 r.
zakazowi przeprowadzania w Polsce uboju rytualnego, polskiej
branży mięsnej odcięty został alternatywny kanał sprzedaży
zagranicznej – rynki arabskie. W związku z tym obroty francuskich, niemieckich, hiszpańskich i włoskich zakładów rosną,
zaś krajowym firmom pozostaje nierówna walka na własnym
podwórku. W momencie oddawania magazynu do druku, polska
wieprzowina, oprócz rynków wspólnotowych, ma bilet wstępu
jedynie na rynki Hongkongu, USA i paru mniejszych państw.
Pewnym optymizmem napawa fakt, że powoli stabilizuje się
koniunktura w obszarze surowca. Co prawda, branża liczyła, że
w 2014 r. na rynku nastąpi przełom i pogłowie trzody chlewnej
zacznie znowu rosnąć, na co po wydarzeniach związanych z ASF
nie ma raczej szans, ale póki co krzepiące jest, że ceny skupu
świń wróciły do poziomów akceptowalnych przez hodowców.
Jeśli nie odnotujemy w kraju kolejnych przypadków wirusa,
to zważywszy że dwa zarejestrowane w Polsce przypadki ASF
dotyczyły dzików, a nie zwierząt hodowlanych, jest nadzieja,
że straty uda się odrobić. Aby tak się stało, konieczne będzie
pogłębienie działań na rzecz wzmocnienia branży. Z pewnością
szczególnego znaczenia nabierze jeszcze mocniejsza promocja
eksportu mięsa oraz budowa jego pozytywnego wizerunku na
rynkach zagranicznych.

