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Ceny wieprzowiny osiągną rekordowe poziomy?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 28 czerwca 2019

Malejące pogłowie trzody chlewnej w Chinach – z powodu wirusa ASF
wywinduje światowe ceny wieprzowiny do rekordowych poziomów?
Spadkowa tendencja cen trzody chlewnej trwała od połowy 2017 r. do końca pierwszego kwartału
tego roku. Ten trend odwrócił się w kwietniu – notowania zaczęły rosnąć.
– Przeciętna w UE-28 cena trzody klasy E w maju wyniosła około 173 EUR/100 kg. Była o 22
proc. wyższa niż w maju 2018 roku. Cena takiej samej trzody w Polsce wyniosła 178
EUR/100 kg. Cena ta była wyższa niż przed rokiem o 29 proc. – informuje Danuta Zawadzka
z IERiGŻ.

Ceny wieprzowiny w górę

Spadek pogłowia trzody w Chinach wywinduje światowe ceny wieprzowiny
fot. Fotolia

Co spowodowało wzrost ceny wieprzowiny? Zdaniem Danuty Zawadzkiej spadek pogłowia i ubojów
trzody w UE a także wzrost popytu na wieprzowinę na światowym rynku.
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– Drugim nie mniej ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen trzody jest pojawienie
się wirusa ASF w Chinach i innych azjatyckich krajach. Przyczynia się to do wzrostu popytu
zgłaszanego przez te kraje. A w związku z tym wzrostu eksportu wieprzowiny między innymi
z krajów Unii Europejskiej – czytamy w biuletynie „Rynek rolny – czerwiec 2019” IERiGŻ.

ASF zbiera żniwa
Eksport produktów wieprzowych z UE do krajów trzecich był większy w I kwartale tego
roku aż o 9 proc. w porównaniu 2018 rokiem. Eksport mięsa – o 12,7 proc. Największymi
eksporterami wieprzowiny do krajów trzecich były: Hiszpania, Niemcy, Dania, Holandia oraz Polska.
Eksport z UE do Hongkongu spadł o 15 proc., do Korei Płd. o 16 proc., do USA o 9 proc., do Australii
o 2 proc.. Zwiększył się natomiast eksport do Chin o 26 proc., na Filipiny o 7 proc, do Wietnamu o 90
proc.

Ceny wieprzowiny pójdą na rekord?
Jak zauważa Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej „poprawa pogody
i rozpoczęcie sezonu grillowego nastraja optymistycznie wielu graczy rynkowych”. Ożywienie popytu
nastąpić może ze względu na rozwój sytuacji w Chinach.
– W kwietniu pogłowie świń w tym kraju spadło o 60 milionów r/r. Liczba macior zmniejszyła
się od początku roku o 4 miliony. Pogłowie trzody chlewnej w Państwie Środka dalej będzie
spadać windując światowe ceny wieprzowiny do rekordowych poziomów – prognozuje KZPPTCH.
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