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Synopsis. Sytuacja na �wiatowym rynku ¿ywca wieprzowego w ostatnich dwóch latach determinowana by³a
kryzysem gospodarczym, który spowodowa³ spadek globalnego popytu na ¿ywno�æ i za³amanie handlu zagranicz-
nego. Spadek produkcji potêgowany by³ rosn¹cymi cenami pasz i pogorszeniem op³acalno�ci chowu. Pocz¹wszy
od 2010 roku mo¿na spodziewaæ siê  powrotu na �cie¿kê wzrostu poda¿y. Czynnikami, które okre�laæ bêd¹ tempo
i kierunek zmian, bêd¹ ceny miêsa w relacji do cen pasz, wzrost liczby ludno�ci i dynamika spo¿ycia w krajach
rozwijaj¹cych siê, polityka poszczególnych pañstw dotycz¹ca rozwoju sektora miêsnego oraz coraz wy¿sze
wymogi weterynaryjne i jako�ciowe.

Wstêp
Obserwacja �wiatowego rynku trzody chlewnej w ostatnich kilkunastu latach pozwala do-

strzec pewne tendencje, które zwi¹zane s¹ ze wzrostem popytu na wieprzowinê, szczególnie w
rozwijaj¹cych siê krajach azjatyckich, który stymulowaæ mo¿e wzrost poda¿y. Z drugiej strony,
narasta konkurencja w handlu miêdzynarodowym, g³ównie ze strony pañstw Ameryki Po³udnio-
wej, które posiadaj¹ przewagê cenow¹ w eksporcie. Sytuacja europejskich producentów ¿ywca
wieprzowego staje siê coraz trudniejsza, tym bardziej, ¿e unijne przepisy nak³adaj¹ na rolników
obowi¹zek spe³niania restrykcyjnych wymogów, co podnosi koszty produkcji. Problemem jest
ponadto, utrzymanie op³acalno�ci chowu, która w ostatnich latach systematycznie spada³a na
skutek obni¿ki cen skupu ¿ywca i podwy¿ki cen pasz oraz pozosta³ych �rodków produkcji. Z tego
punktu widzenia, istotna jest odpowied� na pytanie o przysz³y kszta³t sektora oraz o �wygranych�
i �przegranych� w rywalizacji o �wiatowe rynki zbytu.

Celem artyku³u jest zaprezentowanie bie¿¹cej sytuacji w sektorze miêsa wieprzowego w skali
globalnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem krajów maj¹cych najwiêkszy udzia³ w produkcji, spo¿y-
ciu lub handlu zagranicznym, a tak¿e wskazanie na mo¿liwe kierunki rozwoju rynku wieprzowiny w
perspektywie najbli¿szej dekady. Praca ma charakter dedukcyjny i opiera siê na dostêpnej literatu-
rze tematu oraz danych statystycznych. Prognozy rynku oparte s¹ na szacunkach OECD oraz
Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA).

Sytuacja na �wiatowym rynku miêsa wieprzowego
Sektor trzody chlewnej jest jednym z g³ównym sektorów rolnych na �wiecie. W skali globalnej

wytwarza siê ponad 100 mln ton miêsa wieprzowego rocznie. �wiatowym liderem w produkcji
trzody chlewnej s¹ Chiny, których udzia³ w ³¹cznej produkcji stanowi niemal 50% (tab. 1). W roku
2009 produkcja w tym regionie osi¹gnê³a warto�æ 48,5 mln t, tj. o 10 mln t wiêcej ni¿ przed 10 laty, a
w kolejnych latach prognozuje siê dalszy przyrost poda¿y do poziomu 55 mln t. Determinant¹
wzrostu poda¿y wieprzowiny na rynku chiñskim, by³o zwiêkszenie siê populacji mieszkañców
oraz podniesienie poziomu ich zamo¿no�ci [Buhl 2008]. Z pozosta³ych krajów znaczny udzia³ w
�wiatowej produkcji ma UE-27, która wytwarza ponad 20 mln t surowca oraz Stany Zjednoczone,
z wielko�ci¹ 10 mln t. Te trzy regiony stanowi¹ ³¹cznie 80% globalnej poda¿y miêsa wieprzowego.
Warto zauwa¿yæ, ¿e produkcja ¿ywca wieprzowego w ostatnich latach dynamicznie siê zwiêksza-
³a. Tylko w okresie 1995-2009 nast¹pi³ wzrost poda¿y rzêdu 24% [Agricultural outlook� 2010].
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W tym samym tempie przyros³o spo-
¿ycie miêsa wieprzowego ogó³em, a w
przeliczeniu na osobê popyt wzrós³ o
11,5% (z poziomu 10,4 do 11,6 kg/oso-
bê rocznie). Jednocze�nie nadal wy-
stêpuje ogromna dysproporcja w kon-
sumpcji w przekroju geograficznym.
Najni¿sze spo¿ycie, siêgaj¹ce ok. 2 kg/
os., wystêpuje w krajach afrykañskich,
najwy¿sze jest natomiast w Europie
(np. w Niemczech siêga ok. 60 kg/os.).

Handel zagraniczny miêsem wie-
przowym stanowi nieca³e 6% produk-
cji, a od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych
zwiêkszy³ siê o ok. 3%. Najwiêkszym
eksporterem w skali �wiatowej s¹ Sta-
ny Zjednoczone, które sprzedaj¹ rocz-
nie ponad 1/3 ca³kowitej wielko�ci eks-
portu. Du¿y udzia³ w rynku maj¹
równie¿ kraje unijne i Kanada, ale naj-
dynamiczniej rozwijaj¹cy siê handel
wystêpuje w Brazylii, która konkuruje
tañszym surowcem z pañstwami roz-
winiêtymi. Najwy¿szy import notuje
siê w Japonii, która przejmuje ponad

1/5 �wiatowej sprzeda¿y. Znaczna czê�æ surowca przep³ywa ponadto do Rosji (nieca³e 15%) i
Meksyku (ponad 10%). O ile jednak w drugim przypadku mo¿na oczekiwaæ tendencji do wzrostu
wska�nika importu, o tyle w stosunku do Rosji bêdzie on prawdopodobnie spada³, w wyniku
wzrostu samozaopatrzenia.

W Unii Europejskiej, po dynamicznym wzro�cie (o 35%) produkcji trzody chlewnej w latach
1990-2000 [Rieu, Ferneij 2001], poda¿ tego gatunku zwierz¹t ustabilizowa³a siê na poziomie ok. 260
mln szt. rocznie, oscyluj¹c w kolejnych latach wokó³ tej liczby pod wp³ywem cyklu �wiñskiego. W
2007 roku produkcja przekroczy³a 265 mln szt., po czym w dwóch kolejnych latach spad³a o ok. 5% �
do poziomu 255 mln szt., co da³o ³¹czn¹ poda¿ miêsa wieprzowego 22 mln t1 . Spadek zainteresowania
chowem zwierz¹t wynika³ z pogorszenia siê relacji cen skupu zwierz¹t do cen pasz. Tylko w okresie od
stycznia 2007 do lipca 2008 r. koszty paszowe wzros³y o ponad po³owê. Stopniowej odbudowy stada
mo¿na spodziewaæ siê w 2010 roku, jako skutek wzrostu cen ¿ywca (wywo³anego spadkiem poda¿y
surowca) i jednoczesnego spadku cen pasz, co poprawi op³acalno�æ chowu. Pierwsze pozytywne
oznaki zanotowano na pocz¹tku tego okresu w Danii i Wielkiej Brytanii [Flach 2010].

Podobnie wygl¹da³a sytuacja w eksporcie unijnego miêsa wieprzowego. Rekordow¹ sprzeda¿
� 1,7 mln t, osi¹gniêto w 2008 roku, g³ównie dziêki zastosowaniu przez Komisjê Europejsk¹ refun-
dacji wywozowych i rosn¹cemu popytowi na �wiecie, a szczególnie ze strony krajów Europy
Wschodniej (Rosja, Ukraina, Bia³oru�) i Azji (Chiny, Hong Kong). W 2009 roku nast¹pi³o za³amanie
sprzeda¿y w wyniku recesji gospodarczej i ograniczenia dop³at. Eksport do Rosji by³ ponadto
limitowany restrykcjami weterynaryjnymi. Pocz¹wszy od 2010 roku sprzeda¿ wieprzowiny na rynki
zagraniczne powinna ponownie wzrosn¹æ, a najwiêkszy udzia³ we wzro�cie bêd¹ mia³y nastêpuj¹ce
kraje: Niemcy, Dania, Francja, Hiszpania i Holandia.

Pierwsze miejsce w eksporcie miêsa wieprzowego w Unii Europejskiej od lat zajmuje Dania,
która w 2008 r. wyeksportowa³a ponad 1,5 mln t surowca, z tego ponad milion ton trafi³o do pañstw
UE-27 (przede wszystkim do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski i W³och). Spo�ród krajów trzecich
najwiêkszymi odbiorcami by³y: Japonia, Rosja i Chiny. Dynamiczny wzrost sprzeda¿y zagranicznej
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Rysunek 1. Produkcja i eksport miesa wieprzowego[mln
ton] w skali swiatowej w latach 2000-2010
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie o Agricultural outlo-
ok... 2010.

1 Prawie po³owa redukcji pog³owia trzody chlewnej w UE wynika³a ze spadku liczby zwierz¹t w Hiszpanii i
Polsce (w drugim przypadku nawet o 40%). Wysokie spadki pog³owia wyst¹pi³y ponadto w innych pañstwach
unijnych, przede wszystkim w grupie nowych cz³onków UE: na Litwie (23,6%), S³owacji (ok. 10%), Wê-
grzech i w Czechach (ok. 7%).
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notuj¹ Niemcy, które z kraju, którego wspó³czynnik samowystarczalno�ci jeszcze w latach dzie-
wiêædziesi¹tych by³ na poziomie 80%, sta³y siê obecnie eksporterem netto wieprzowiny.

Prognoza zmian na rynku miêsa wieprzowego
�wiatowa recesja ekonomiczna spowodowa³a zak³ócenia w sektorze agrobiznesu, doprowa-

dzaj¹c do spadku popytu globalnego oraz miêdzynarodowego handlu artyku³ami rolnymi (o ok.
20%) w krótkim okresie, przy czym impuls bardziej dotyczy³ surowców ro�linnych ni¿ miêsnych. W
roku 2010 powinno nast¹piæ odbicie od dna kryzysu gospodarczego w wiêkszo�ci pañstw, co
przyczyni siê do wzrostu spo¿ycia ¿ywno�ci, w tym miêsa w kolejnych latach. Szacuje siê, ¿e w
najbli¿szej dekadzie wzrost globalnego PKB osi¹gnie �redni¹ roczn¹ warto�æ rzêdu 3,3% [Agricul-
tural projections� 2010]. Wynik ten ma byæ osi¹gniêty przede wszystkim dziêki wysokiej stopie
wzrostu w Chinach (8%) i Indiach (7,5%) oraz innych pañstwach rozwijaj¹cych siê. Ma to o tyle
istotne znaczenie, ¿e konsumpcja ¿ywno�ci w tych gospodarkach jest wyra�nie skorelowana z
dochodem narodowym, a przy tym, w miarê wzrostu zamo¿no�ci, nastêpuje zmiana struktury spo-
¿ycia w kierunku produktów miêsnych. Mówi¹c inaczej, elastyczno�æ dochodowa popytu na miê-
so jest w tym przypadku wy¿sza, ani¿eli w krajach wysokorozwiniêtych. Czynnikiem kreuj¹cym
wzrost popytu na wieprzowinê bêdzie równie¿ dalszy rozwój liczby ludno�ci na �wiecie, chocia¿
dynamika bêdzie s³absza ni¿ w ostatnich kilkunastu latach2. Szczególnie istotny z punktu widzenia
spo¿ycia miêsa wieprzowego bêdzie przyrost populacji w Chinach, poniewa¿ udzia³ tego regionu w
ogólnym spo¿yciu wynosi prawie 50%. Na drugim miejscu plasuje siê UE-27, z 25% udzia³em, a
trzecie miejsce zajmuj¹ Stany Zjednoczone z ok. 10% udzia³em [Peters, Shane, Torgerson 2009].

Stymulantami wzrostu produkcji ¿ywca wieprzowego w najbli¿szych latach mog¹ byæ ponadto
[Livestock and Poultry� 2009]:
� dzia³ania rz¹du chiñskiego wspieraj¹ce krajowy chów zwierz¹t przez subsydia dla gospodarstw

oraz udoskonalona kontrola chorób zwierzêcych,
� wy¿szy popyt na wieprzowinê z Brazylii, jako efekt konkurencyjnych cen tego gatunku miêsa w

stosunku do wo³owiny,
� wzrost poda¿y ¿ywca wieprzowego w Rosji, dziêki rz¹dowemu wsparciu inwestycji w sektorze

i poprawie efektywno�ci chowu na skutek postêpu genetycznego.
Z drugiej strony, przeszkod¹ w odbudowie stada po okresie za³amania w latach 2008-2009, bêd¹

wysokie koszty chowu, w tym przede wszystkim koszty paszowe. Przyczyn¹ rosn¹cych cen zbó¿ jest coraz
szersze ich wykorzystanie w produkcji biopaliw3, sektora wspieranego ze �rodków publicznych [Meyer
2008]. Wymusi to na producentach albo podwy¿kê cen trzody chlewnej, co w pewnym stopniu ograniczy
wzrost popytu, albo dzia³ania zmierzaj¹ce do obni¿ki kosztów przez szukanie bardziej efektywnych syste-
mów chowu. W tym drugim przypadku mo¿e okazaæ siê to niemo¿liwe z uwagi na fakt, i¿ w krajach o
zaawansowanej technologii chowu osi¹gniêto ju¿ pewien minimalny próg kosztów, który trudno przekro-
czyæ, tym bardziej, ¿e producenci w coraz wiêkszym stopniu obci¹¿eni s¹ wymogami, dotycz¹cymi np.
dobrostanu zwierz¹t, jako�ci �rodowiska naturalnego, sposobów ¿ywienia i stosowania leków.

W zwi¹zku z powy¿szym, wiêkszej poda¿y mo¿na oczekiwaæ przede wszystkim w grupie krajów
rozwijaj¹cych siê, w których wymogi dotycz¹ce produkcji nie s¹ tak restrykcyjne, dziêki czemu koszty
s¹ ni¿sze, a jednocze�nie w krajach tych popyt wewnêtrzny na wieprzowinê bêdzie dynamicznie
wzrastaæ. Wed³ug prognoz [Agricultural outlook� 2009], poda¿ ¿ywca wieprzowego w pañstwach
nie nale¿¹cych do OECD w najbli¿szej dekadzie wzro�nie o 17%4, podczas gdy w grupie pañstw
OECD produkcja bêdzie wy¿sza o 6% (rys. 2). Natomiast w skali globalnej poda¿ zwiêkszy siê o 13%.

2 Prognozy przewiduj¹ wzrost populacji na poziomie 1,1% rocznie w najbli¿szych latach, przy wzro�cie 1,7%
w latach 80-tych i 1,4% w latach dziewiêædziesi¹tych. W krajach rozwiniêtych stopa przyrostu ludno�ci
wyniesie ok. 0,3-0,4%, a w krajach rozwijaj¹cych siê 1,3%. Jednocze�nie udzia³ ludno�ci z krajów rozwijaj¹-
cych siê zwiêkszy siê z 80% w latach dziewiêædziesi¹tych do 84% pod koniec obecnej dekady [U.S. Depart-
ment of Commerce, U.S. Census Bureau and U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service].

3 Najbardziej dynamiczny rozwój rynku biopaliw wystêpuje w Stanach Zjednoczonych. W roku 2007 w 120
zak³adach wytwarzano ponad 6 mld galonów bioetanolu, a do pocz¹tku 2009 r. powsta³o kolejnych 100
zak³adów, o wydajno�ci 7 mld galonów. Proces ten skutkowa³ wzrostem zapotrzebowania na zbo¿a i podniós³
jego cny, zwiêkszaj¹c tym samym koszty paszowe dla producentów trzody chlewnej.

4 Najwiêkszy wzrost produkcji miêsa wieprzowego w skali �wiatowej wyst¹pi w Chinach (z 44 mln ton do 55,3
mln ton), Brazylii (z 3,4 mln ton do 4,3 mln ton) oraz Rosji (z 2,4 mln ton do 3,2 mln ton).
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Wraz ze wzrostem produkcji
¿ywca wieprzowego w kolejnych dzie-
siêciu latach mo¿na siê spodziewaæ
rozwoju handlu �wiatowego. Eksport
wzro�nie, przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych (prawie 450 tys. t), a
g³ównymi odbiorcami pozostan¹ kra-
je strefy Pacyfiku i Meksyk. O prawie
200 tys. t zwiêkszy siê sprzeda¿ za-
graniczna Brazylii, o ponad 170 tys.
w Unii Europejskiej. Eksport Kanady,
drugiego kraju na �wiecie pod wzglê-
dem sprzeda¿y miêsa wieprzowego,
utrzymywaæ siê bêdzie na stabilnym
poziomie. O skali wzrostu i strukturze
geograficznej eksportu decydowaæ

bêd¹ czynniki zwi¹zane z cen¹ surowca (w tym zwi¹zane z kursem walut), kosztami produkcji oraz
wymogami �rodowiskowymi, sanitarno-weterynaryjnymi i dobrostanem zwierz¹t. W tym kontek-
�cie kluczowego znaczenie nabiera status zdrowotny kraju (regionu), spe³niaj¹cy wymagania in-
stytucji odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo ¿ywno�ci i bezpieczeñstwo weterynaryjne (Office
International des Epizootie � OIE, Komisja Weterynaryjna UE, s³u¿by weterynaryjne poszczegól-
nych pañstw). Organizacje te uruchamiaj¹ mechanizmy przeciwdzia³aj¹ce zbyt daleko posuniêtej
liberalizacji, pomimo postêpuj¹cych procesów globalizacji oraz dzia³añ GATT i WTO, które d¹¿¹ do
rozwoju miêdzynarodowego handlu [Pejsak 2004]. Sprawia to, ¿e eksporterami ¿ywno�ci i ¿ywych
zwierz¹t mog¹ byæ praktycznie te kraje, które posiadaj¹ odpowiednio zorganizowane struktury oraz
�rodki na realizacjê programów i badañ laboratoryjnych oraz monitorowanie okre�lonej populacji
�wiñ. Mo¿na tym samym zak³adaæ, ¿e Stany Zjednoczone, Kanada i kraje Unii Europejskiej konkuro-
waæ bêd¹ o rynki zbytu, przede wszystkim jako�ci¹ miêsa, podczas gdy np. Brazylia dostarczaæ bêdzie
tañszy surowiec do odbiorców �mniej wymagaj¹cych�, takich jak: Rosja, Argentyna i rozwijaj¹ce siê
pañstwa azjatyckie. Dostêp brazylijskiego miêsa na rynki krajów rozwiniêtych jest ograniczony, po-
niewa¿ Brazylia nie jest uznawana za kraj wolny od choroby pryszczycy �wiñ.

Po za³amaniu importu w roku 2009, w kolejnych 10 latach oczekuje siê jego wzrostu o ok. 700
tys. t (prawie 18%). Najbardziej dynamiczny rozwój szacowany jest dla Meksyku (ponad 190 tys. t,
co daje przyrost o 31%), jako reakcja na przyrost dochodów i populacji. Du¿y udzia³ we wzro�cie
importu bêd¹ mia³y ponadto, takie kraje jak: Stany Zjednoczone i Korea Po³udniowa (wzrost o
nieca³e 160 tys. t) oraz Chiny (wzrost o 136 tys. t). W przypadku Japonii, która jest najwiêkszym
importerem na �wiecie, nie oczekuje siê istotnych zmian, natomiast w stosunku do Rosji, drugiego
�wiatowego importera, nale¿y podziewaæ siê spadku zakupów wieprzowiny, na skutek polityki
rz¹du stymuluj¹cej krajow¹ produkcjê [Agricultural projections� 2010].

Podsumowanie
Po latach dynamicznego rozwoju produkcji ¿ywca wieprzowego, w latach dziewiêædziesi¹tych i

na pocz¹tku XXI wieku, w okresie 2008-2009 nast¹pi³o wyhamowanie trendu wzrostowego. By³a to
reakcja na �wiatow¹ recesjê gospodarcz¹, która spowodowa³a spadek globalnego popytu na ¿yw-
no�æ i zahamowanie handlu miêdzynarodowego. Kryzys w sektorze trzody chlewnej spotêgowany
by³ przez szybki wzrost cen pasz, wywo³any rosn¹cym popytem na biopaliwa. W rezultacie, w przy-
padku niektórych pañstw, nast¹pi³a redukcja stada rzêdu kilkudziesiêciu procent. W skali globalnej
cykl �wiñski mia³ bardziej ³agodny przebieg, poniewa¿ do³ki �wiñskie w czê�ci pañstw równowa¿one
s¹ przez górki �wiñskie w innych krajach. Przyk³adowo, przyjmuj¹c za okres bazowy rok 2003, w
kolejnych 7 latach maksymalne odchylenia od �rednich warto�ci wynios³y 40% na �wiecie, podczas
gdy w Stanach Zjednoczonych siêgnê³y 100%, a w Kanadzie ponad 60% [The price cycle� 2009].

Poprawy sytuacji na �wiatowym rynku ¿ywca wieprzowego oczekiwaæ mo¿na na pocz¹tu 2010
roku. Prognozy na kolejne 10 lat zak³adaj¹ zwiêkszenie poda¿y miêsa, a jako g³ówne determinanty
wymienia siê:
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Rysunek 2. Prognoza wzrostu �wiatowej produkcji i eks-
portu miêsa wieprzowego na lata 2010-2018
�ród³o: jak na rys. 1.



321Perspektywy rozwoju rynku ¿ywca wieprzowego w skali �wiatowej

� wzrost liczby ludno�ci na �wiecie, który stymulowaæ bêdzie popyt na miêso,
� wzrost zamo¿no�ci krajów rozwijaj¹cych siê i zmiana struktury spo¿ycia w kierunku artyku³ów

miêsnych,
� rozwój �wiatowego handlu wieprzowin¹,
� polityka wsparcia krajowych producentów ¿ywca wieprzowego w takich krajach, jak Chiny i

Rosja.
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Summary
During two last years global swine sector was in a state of crisis as a result of two major forces � a dramatic

increase of feed costs and decrease of meat consumption. Global economic growth is assumed to rebound to a
higher average growth rate for 2010-2019, and the return to steady growth in world food demand is expected.
Thanks to that, the pork production will grow and international trade will expand. Global export will be
determined by costs of animal raising and environmental regulations relative to competitors. The aim of the
paper is to present the situation in world pig market and to indicate the scale and direction of pork production
development in the forthcoming decade.
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