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Udział przedstawiciela WPHI w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Importerów i Eksporterów
Mięsa (AMIESA) w Johannesburgu
W dniu 24 listopada 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Importerów i Eksporterów
Mięsa Południowej Afryki (AMIESA - www.amiesa.co.za). WPHI reprezentowała p. Marlena Wysocka, I
Sekretarz.
AMIESA pełni rolę reprezentanta interesów branży importerów i eksporterów mięsa zarówno w RPA, jak i na
arenie międzynarodowej. Jest uznawane jako pełnoprawny partner i reprezentant branży przez Ministerstwo
Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa - DAFF (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries); ITAC - DTI
(International Trade Access Commission); SARS / CUSTOMS (South African Revenue Services); NAMC (National
Agriculture Marketing Council); DOH (Department of Health). Stowarzyszenie jest zaangażowane również w
sprawy dotyczące ustalania taryf, dostępu do rynku, barier handlowych, ceł, ceł antydumpingowych i innych
kwestii dotyczących handlu mięsem.
Program Zgromadzenia zwierał m.in. podsumowanie działań Stowarzyszenia za rok 2016, zatwierdzenie
rocznego sprawozdania ﬁnansowego i budżetu na rok 2017 oraz wybory Członków Komitetu Wykonawczego.
Stanowisko prezesa Stowarzyszenia objął p. Seymour Talpert zastępując p. Anthony Schneidermana. Prezes w
swoim przemówieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych działań Stowarzyszenia w roku 2016 były starania
o wyeliminowanie ograniczeń narzucanych przez DAFF w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi, w
szczególności mięsem, oraz akcji ochronnej ministerstwa wstrzymującej import mięsa kurczaka z kością z
terenów UE. Cła antydumpingowe, wzrost opłat celnych
i inne obostrzenia spowodowały milionowe straty dla importerów. Zaznaczył, że wznowiono import z USA, a
Polska jest jedynym krajem, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymał świadectwo DAFF zezwalające na
import mięsa do RPA. Podkreślił, że bardzo oczekiwane jest świadectwo otwierające import mięsa wieprzowego z
Polski. Wspomniał, że DAFF wprowadził nakaz przeprowadzania 5 testów kontrolnych dla każdego kontenera
przybywającego do RPA, co spowodowało duże zamieszanie w porcie w Durbanie, przez który przechodzi 70%
całego importu mięsa i drobiu (1700 kontenerów na miesiąc, czyli ok. 40000 ton mięsa miesięcznie).
Prezes Talpert dodał również, że w roku 2016 znacząco wzrosły ceny pasz, co spowodowane było suszą, ale
również poważną depresją gospodarki. Problemem są ciągnące się w nieskończoność negocjacje związane z
dostępem do rynku przez poszczególne kraje,
a także utrudnione uzyskiwanie pozwoleń z DAFF, spowodowane nieustanną nieobecnością osób uprawnionych
do ich podpisywania. Jednak mimo problemów import wzrósł o 15% rok do roku. Pod koniec przemówienia p.
Talpert nawiązał do swojej wizyty w Polsce we wrześniu zorganizowanej na zaproszenie UPEMI przy współudziale
WPHI. Podkreślił niezwykle wysoki poziom zakładów mięsnych i produkcji mięsa w Polsce. Firma przez niego
prowadzona już podjęła współpracę z ﬁrmą DROSED i jest w trakcie rozmów z innymi zakładami przetwórstwa
drobiu. Importerzy południowoafrykańscy niecierpliwie oczekują świadectwa weterynaryjnego dla mięsa
wieprzowego. Rynek RPA jest niezwykle chłonny, a lokalna produkcja nie jest w stanie zaspokoić
zapotrzebowania. W dalszej części spotkania przedstawiono najnowsze dane dotyczące afrykańskiego pomoru
świń i ptasiej grypy
w Europie.
WPHI współpracuje z wieloma członkami Zarządu AMIESA, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia. P. David
Walpert był poleconym przez WPHI mówcą podczas seminarium zorganizowanego w związku z misją
producentów drobiu do RPA. Natomiast p. Jeﬀ Knight zorganizował spotkanie dla uczestników misji
w ﬁrmie Transtrade International w Kapsztadzie. Obecność na Zgromadzeniu walnym pozwoliła na zorientowanie
się w zasadach działalności Stowarzyszenia, poznanie innych jego członków i dało dodatkową okazję promocji
polskich zakładów przetwórstwa drobiu, które uczestniczyły we właśnie zakończonej misji. Uczestniczenie w
Zgromadzeniu pozwoliło poznać problemy i ograniczenia, na jakie napotykają południowoafrykańscy importerzy
mięsa. WPHI, we współpracy z radcą rolnym, p. Krzysztofem Kołodziejakiem, po przerwie świątecznej podejmie
działania, mające na celu uzyskanie świadectwa weterynaryjnego dla mięsa wieprzowego.
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