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Maailma lihaturu 2019-2024 peamised mõjutegurid
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• Kestlik tootmine, keskkonnasäästlikus ja ühiskondlikud  
vaated

• Maailma lihaturu vastandlikud suundumused ja jätkuv  
vajadus Ühenduse liha järele



Nõudlus Ühenduses

Vähenev liha nõudlus tingitud erinevates teguritest



• Tavategurid: elanikkonna ja sissetulekute kasv,

mugavustooted ja hind,ühiskondlikud vaated ja

keskkonnaprobleemid, loomade heaolu

• Hiina seakasvatusetaastumine

• SAK mõju Aasias jaEuroopas

• COVID-19 mõjusisstulekutele

Nõudlus maailmas

Liha tarbimise ja kauplemise mõõdukas kasv, va sealiha



Nõudlus maailmas
Ühenduse peamiste kaubanduspartnerite osatähtsus  

rahvsusvahelises impordis
• Nõudluse võimalik kasv: Lähis-Ida, Aafrika, Aasia, kuid

mitte Hiina, Venemaa, Türgi ja Ukraina

-Veiseliha Venemaale???

• Muutusi ilmselt ei toimu linnu- ja lambalihas

• COVID-19 mõju sissetulekutele



Kanaliha
Suurenev nõudlus, paindlik toomistsükkel ja suurem  

eksport
• Suurenev nõudlus Ühenduses (tervislik, lihtne valmistada,  

mahepõllumajanuds/kohalik), tootmistsükli paindlikus

• Suurenev eksport; peale 2020-2021 langust, püsiv suurenemine,  

väärtustades vähemnõudvaid tooteid, konkureerides maailma  

turgudega (Brasiilia)



Veise ja vasikaliha

Kahanev tootmine ja kaduvväike muutus kaubanduses
• Suundumus kahanevale tootmisele tuues väiksemad karjad (-0,5  

milj lihaveiseid ja -1,4 milj piimaveiseid), hinnad väheses  

languses, madalam nõudlus

• Seiskuv eksport: madalam konkurentsivõime (Brassilia),  

nišiturud, võimalik mittetähtis impordi kasv



Sealiha
Kahanev tootmine ja madalam eksport peale Hiina  

taastumist
• Keskkonna probleemid,madlam Ühenduse vajadus

• Märkmisväärne ekspordi vähenemine: ASF lainev  

levikuala, Ühenudse liha impordikeeld,Hiina seakarja ja  

tootmise taastumine

• Hinnad on languses ja tasakaalustub 2030



Lambaliha

Stagnatsioon keskpikas perspektiivis
• Stabiilne tootmine alates 2021

• Stabiilne eksport, kuid elusloomade ekspordi  

vähenemine

• Hiinad on languses ja tasakaalustumine2030



Maailma ja Ühenduse hinnad: linnu- ja  
sealiha

• Linnuliha: turu adapteerumisoskus,COVID-19 langus 2020-21 ja taastumine

• Sealiha: Hiina nõudlusomab väiksemat mõju Euroopas 2020-21,COVID-19 ja  

SAKJ, ja seejärel taastuminekuna tarnimine on piiratud



Maailma ja Ühenduse hinnad: veise- ja  
lambaliha

• Veiseliha:rahvusvahelise hinnagavõrdväärsel tasemel,sõltuvus Brasiiliast

• Lambaliha: järgib maailma hindasid stabiilse marginaaliga
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