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Handel lekami z Chinami w kontekście rozwoju polskiej branży 

farmaceutycznej 

 

W związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie refundowania leków toczy 

się obecnie debata dotycząca mechanizmu ustalania cen na leki refundowane oraz wsparcia 

producentów leków w badaniach, rozwoju i komercjalizacji nowych produktów1. Jednym ze 

strategicznych celów zawartych w polityce lekowej państwa przyjętej na lata 2018-2022 jest 

wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału polskiego sektora farmaceutycznego. Ma on 

zostać osiągnięty przez prowadzenie prorozwojowej polityki refundacyjno-cenowej, 

szczególnie w segmencie leków biotechnologicznych (biofarmaceutyków). Realizacja 

strategii powinna również podnieść konkurencyjność polskiego przemysłu 

farmaceutycznego, zwiększyć jego udział w rynku krajowym, podnieść poziom 

bezpieczeństwa lekowego państwa oraz zwiększyć eksport2. Przemysł farmaceutyczny miał 

być jedną ze strategicznych branż i jedną z podstaw budowy przewagi konkurencyjnej 

Polski3. 

 

Jednocześnie innym istotnym elementem założeń polskiej polityki lekowej jest promowanie 

efektywnego kosztowo użycia leków, które mają być możliwie szeroko dostępne dla 

pacjentów, co kładzie nacisk na obniżanie cen leków. W założeniach polityki lekowej 

podkreśla się konieczność wspierania substytucji generycznej oraz wskazuje na znaczenie  

i powszechność stosowania leków generycznych w leczeniu schorzeń populacyjnych. 

Podkreślona jest również rola polskiego przemysłu farmaceutycznego jako dostawcy leków. 

Rodzimy polski przemysł farmaceutyczny oparty jest obecnie przede wszystkim na 

produkcji leków generycznych. Badania, rozwój i wprowadzanie innowacyjnych leków są 

utrudnione ze względu na między innymi wysokie koszty związane z wprowadzaniem 

nowych substancji w przemyśle farmaceutycznym4. Większość polskich producentów 

należy do grona małych i średnich przedsiębiorstw, które bez poważnego wsparcia nie są  

w stanie ponieść tych kosztów5. Polska notuje od lat wysoki def icyt w handlu lekami ze 

względu na stosunkowo niską wartość produkowanych w kraju leków generycznych6  
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w porównaniu do kosztu importowanych, innowacyjnych terapii lekowych. Brak znacznej 

grupy rodzimych zaawansowanych technologicznie produktów wpływa również negatywnie 

na konkurencyjność w eksporcie. Jednocześnie rośnie konkurencyjność dostawców leków 

generycznych zlokalizowanych poza Unią Europejską, w tym chińskich, którzy ze względu 

na niższe koszty wytwarzania i wsparcie państwowe mogą oferować na polski rynek 

substancje aktywne i inne produkty lecznicze po cenach niższych niż polscy producenci.  

 

Leki refundowane stanowią istotne – a dla części producentów: kluczowe – źródło 

przychodów, dzięki którym możliwe jest ponoszenie nakładów na rozwój nowych leków 

albo na rozwój ulepszonych wersji leków generycznych (generyczne leki innowacyjne, 

złożone leki generyczne czyli tzw. leki generyczne plus), które mogą być oferowane 

zarówno na rynku krajowym, jak i na eksport7. Przedstawiciele producentów oraz niektóre 

media wskazują, że proponowane obecnie zmiany legislacyjne nie wpłyną na poprawę 

sytuacji krajowych producentów, a mogą mieć niepożądane skutki8. Dane dotyczące 

wymiany handlowej z Chinami wydają się wskazywać, że stosowane dotychczas 

rozwiązania nie były wystarczającym wsparciem dla polskich f irm w bezpośrednim 

eksporcie do Chin, natomiast w ostatnich latach obserwowano wyraźny i bardzo 

dynamiczny wzrost importu leków z Chin.  

 

Rozwój chińskiego przemysłu farmaceutycznego i wsparcie państwowe 

 

Chińskie władze intensywnie wspierają rozwój rodzimego przemysłu farmaceutycznego. 

Reforma systemu opieki zdrowotnej została nakreślona dekadę temu, a rozwój przemysłu 

farmaceutycznego miał służyć realizacji poprawie jakości i rozszerzeniu powszechności 

opieki medycznej9. Ogłoszona w 2015 r. strategia Made in China 2025 kładzie nacisk na 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa leków oraz na rozwój innowacyjności przemysłu 

farmaceutycznego dla obniżenia zależności od zagranicznych koncernów i uczynienia leków 

bardziej dostępnych pod względem kosztowym. Przed branżą postawione zostały 

konkretne zadania jak np. wprowadzenie do 2025 r. 25-30 innowacyjnych leków10. Podobnie 

jak w polskiej strategii nacisk położono na leki biotechnologiczne (biofarmaceutyki). Za 

istotne uznano również leki odpornościowe w tym szczepionki11. W szczegółowych planach 
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rozwoju przemysłu farmaceutycznego wskazuje się również na inne leki innowacyjne, leki 

generyczne oraz zaawansowane substancje czynne jako istotne dla rozwoju chińskiego 

przemysłu12. Ramy państwowego sterowania i wsparcia rozwojem segmentu leków 

generycznych na rynek krajowy i na eksport zostały określone w specjalnym programie13. 

Wsparcie rządu chińskiego jest wszechstronne. Regulacje prawne stwarzają warunki 

sprzyjające dla rozwoju rodzimego przemysłu, ale kluczowe były rozwiązania praktyczne. 

Przemysł farmaceutyczny był jedną z branż subsydiowanych przez chińskie państwo  

i wspieranych kosztem zagranicznych f irm14..Branża farmaceutyczna została również 

wskazana przez Komisję Europejską jako jedna z branż, w której wsparcie państwa 

powoduje zakłócenia w działaniu mechanizmów rynkowych i faworyzuje rodzime chińskie 

przedsiębiorstwa15. Wysiłki państwa mają być ukierunkowane na tworzenie silnych dużych 

przedsiębiorstw w drodze konsolidacji16. Państwo również wzięło na siebie wprowadzenie 

ulg podatkowych, prorozwojowej polityki zakupów państwowych, systemu gwarancji 

eksportowych oraz wspieranie tworzenia funduszy, również przy zaangażowaniu środków 

prywatnych, które mają służyć f inansowaniu chińskich przedsiębiorstw farmaceutycznych17.  

 

Chiny są obecnie drugim na świecie rynkiem farmaceutycznym. Są też największym na 

świecie producentem i eksporterem substancji aktywnych. Chińscy producenci koncentrują 

się jednak coraz bardziej na produkcji gotowych leków, które dają większą wartość dodaną  

i wyższy potencjał marżowy. Chińskie władze wspierając rodzime przedsiębiorstwa, które 

oferują często tańsze produkty niż konkurencja i dążąc do zapewnienia pacjentom 

stosunkowo niskich cen zaczynają wprowadzać system, choć w bardzo ograniczonym 

zakresie, zakupów leków generycznych w drodze aukcji, gdzie najniższa cena 

automatycznie wygrywa. Jeśli ten system zostanie wprowadzony na skalę ogólnokrajową  

i obejmie bardzo szeroką grupę leków, może to doprowadzić do wojen cenowych  

i znaczącego obniżenia marż producentów oraz wpłynie na model operacji zagranicznych 

przedsiębiorstw. Może również doprowadzić do konsolidacji18. Celem władz jest 

wyeliminowanie słabych przedsiębiorstw. Wywieranie nadmiernej presji cenowej na 

producentach – również tych, którzy mają potencjał na wprowadzanie ulepszonych leków 

generycznych (jak również nowych leków) – mogłoby doprowadzić do znaczącego spadku 

dochodów i zmniejszenia wydatków na innowacje. Dla wsparcia projektów innowacyjnych 
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chińskie władze obok wspomnianych ogólnych subsydiów oferują więc również wsparcie 

f inansowania projektów badań i wdrożenia do produkcji nowych leków19. W 2015 r. 98 proc. 

leków produkowanych przez chińskie f irmy było lekami generycznymi, a marże wynosiły ok. 

5-10 proc.20 Wprowadzane w ostatnich latach zmiany mają na celu zmianę tego stanu 

rzeczy.  

 

Polskie przedsiębiorstwa wchodzące na chiński rynek muszą się liczyć zarówno  

z ostrą konkurencją ze strony zagranicznych koncernów jak również z bardzo silną 

konkurencją krajowych f irm, które intensywnie walczą o swój rynek. W 2014 wartość 

importu do Chin wynosiła 17,75 mld usd w 2018 27,9 mld. Chiny mają ogromny deficyt  

w handlu produktami farmaceutycznymi z podobnych powodów jak Polska. Przy dobrze 

rozwiniętej bazie producentów krajowych oferujących leki generyczne bardziej 

zaawansowane i kosztowniejsze terapie są importowane. Konkurowanie ceną w niskiej  

i średniej półce leków generycznych wydaje się być mało efektywną strategią. Firmy 

chińskie mają większe szanse w znacznie ulepszonych lekach generycznych i lekach 

nowych. 

 

Chińskie f irmy również dynamicznie rozwijają ekspansję na rynki zagraniczne. W 2014 r. 

chiński eksport produktów farmaceutycznych wyniósł 6,6 mld usd, w 2018 r. już 8,9 mld usd. 

Najważniejszą grupą eksportu były leki złożone, w których eksport skoncentrowany był  

w pozycji 3004, który wzrósł z 2,7 na 3,9 mld usd. W Stanach Zjednoczonych chińscy 

producenci zarejestrowali ponad 170 wyrobów medycznych, spośród których 4 szczepionki  

i 21 leków uzyskało wstępną aprobatę WHO21. Rośnie również chiński eksport do UE.  

W 2014 r. wartość eksportu produktów farmaceutycznych wynosiła 1 mld 424 mln usd.  

W 2018 wyniosła 2 mld 398 mln usd. Najważniejszą grupą były leki złożone pod pozycją 

3004, w których w tym okresie odnotowano wzrost z 393 mln usd na 1 mld 120 mln usd, czyli 

niemal 3,5-krotny. Według danych Eurostat wzrost w tej pozycji był niższy i mniej 

dynamiczny z 328 na 707 mln Euro. Na tle tych wartości dynamika chińskiego eksportu do 

Polski jest znacznie wyższa. Eksport leków złożonych wzrósł w latach 2014-2018 

siedemdziesięciokrotnie (według danych chińskich). Polskie f irmy farmaceutyczne muszą 

liczyć się z tym, że chińskie produkty będą dla nich coraz poważniejszą konkurencją (wraz  



 

Handel lekami z Chinami w kontekście rozwoju polskiej branży farmaceutycznej | 13 

z podnoszeniem ich jakości i innowacyjności) – nie tylko na rodzinym rynku, ale również na 

zagranicznych.  

 

Import leków i innych produktów farmaceutycznych z Chin 

 

Leki nie są jedynym produktem farmaceutycznym importowanym przez Polskę z Chin22. 

Oprócz nich do ważniejszych pod względem wartości należą artykuły opatrunkowe takie jak 

wata, bandaże, gaza i inne. Wartość ich importu według danych GUS (dla kraju 

pochodzenia) w 2018 r. osiągnęła ponad 27 mln usd. Łączna wartość importu różnego 

rodzaju materiałów pomocniczych takich jak katgut chirurgiczny, sterylne materiały do 

zszywania, cement dentystyczny lub inne wypełniacze oraz przede wszystkim zestawy 

pierwszej pomocy wyniosła w 2018 r. ponad 5 mln usd. Ponad 6 mln usd wyniosła w 2018 r. 

wartość importu heparyny i jej soli. W 2017 import ten był wart 3,57 mln usd, w 2016 – 2,62 

mln usd, w 2015 – 1,92 mln usd, a w w 2014 – 3,67 mln usd.  

 

W tabeli 1 zaprezentowano zmiany w łącznym chińskim eksporcie produktów 

farmaceutycznych do Polski i odbicie tych danych dla polskiego importu z Chin.  
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Wartości eksportu z Chin do Polski pochodzą z bazy prowadzonej przez Intracen i są 

kompilowane na podstawie danych Głównego Urzędu Ceł ChRL według wartości 

eksportowej deklarowanej w Chinach. Dane te powinny być niższe niż dane podawane przez 

GUS. Odwrotna sytuacja jest anomalią zanalizowaną w dalszej części opracowania 

wynikającą ze znacznej rozbieżności wartości w kilku podpozycjach. Obydwa zestawy 

danych wykazują natomiast zgodnie bardzo dynamiczny wzrost importu chińskich 

produktów farmaceutycznych do Polski i co za tym idzie ich rosnący udział w łącznym 

polskim imporcie.  

 

Z punktu widzenia zmian w zakresie refundacji leków i wsparcia polskich producentów oraz 

biorąc pod uwagę dotychczasowy import z Chin istotna jest przede wszystkim analiza leków 

zgrupowanych w pozycjach 3003 i 3004 Pozycja 3003 obejmuje leki (z wyłączeniem wyrobów 

z poz. 3002, 3005 lub 3006) złożone z więcej niż dwóch składników, niepakowane,  

w opakowaniach lub w postaci do sprzedaży detalicznej. Pozycja 3004 obejmuje leki (z 

wyłączeniem wyrobów z poz. 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub 

nie, do celów profilaktycznych lub terapeutycznych, w opakowaniach lub do sprzedaży 

detalicznej. Łączną wartość importu z Chin w pozycjach 3003 i 3004 zaprezentowano  

w tabeli 2. 
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W tabeli 2 zaprezentowano dane pochodzące z różnych baz i wyliczone według odmiennej 

metodologii23. Dane podawane przez GUS dla kraju pochodzenia są wyższe zarówno od 

wartości podawanych przez Eurostat jak również od tych podawanych przez GUS dla kraju 

wysyłki, co jest zgodne z zasadami naliczania tych wartości. Dane podawane przez chińskie 

władze celne powinny być niższe od danych GUS dla kraju pochodzenia. W 2015, 2016 i 2018 

sytuacja jest jednak odwrotna. Odwrotny (i to w sposób znaczący) stosunek wartości 

odnotowano w podpozycji 300490 (inne leki złożone)24.  

 

Faktyczny udział komponentu pochodzenia chińskiego w polskim imporcie może być 

znacznie wyższy niż wykazują to statystyki GUS. Porównanie wartości pozycji i podpozycji w 

obu bazach dla importu i eksportu wskazuje, że przyczyną rozbieżności może być odmienna 

klasyfikacja pewnych produktów w sprawozdawczości eksportowej a sprawozdawczości 

importowej. Przyczyną mogą być także rozbieżności w sprawozdawczości przy imporcie 

pośrednim25. Niektóre produkty są najpierw importowane z Chin do państwa trzeciego,  

a następnie eksportowane do Polski po nieznacznej modyfikacji jako produkty pochodzące 

z tego państwa trzeciego. W latach 2017 i 2018 w statystykach chińskich wykazano w pozycji 

3002 eksport produktów immunologicznych o rokrocznej wartości pow. 10 mln usd. Eksport 

tych produktów z Chin nie ma odpowiedniego odzwierciedlenia w statystykach GUS. 

Produkty te – tylko zaklasyfikowane do innej podpozycji – były również eksportowane  

w latach wcześniejszych osiągając wartość eksportu między 10 a 12,5 mln usd i również nie 
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były ujęte w statystykach GUS w ramach działu 30 obejmującego produkty 

farmaceutycznych. Na podstawie tych danych nie można natomiast jednoznacznie 

stwierdzić, czy wzrost wartości importu z Chin w statystykach GUS mógł być w jakiejkolwiek 

części wynikiem przejścia części grupy produktów z kanału importu pośredniego do kanału 

importu bezpośredniego.  

 

Oprócz kwest ii f inansowych wzrost importu z Chin może prowadzić do większego ryzyka 

wprowadzenia na rynek substancji niebezpiecznych dla zdrowia lub życia26. Trzeba jednak 

mieć na uwadze, że chińskie władze dążą do zagwarantowania jakości produktów 

farmaceutycznych, co już przynosi pozytywne efekty. Można sądzić, że trend poprawy 

jakości się utrzyma. Polscy i inni europejscy producenci również miewali problemy 

jakościowe27. Efekty polityki chińskich władz są widoczne również w zakresie podniesienia 

standardów ochrony środowiska, co prowadzi niekiedy do zaburzeń dostaw i systemu 

łańcucha dostaw w innych państwach28.  

 

W imporcie z Chin w ostatnich latach absolutnie dominującą w obrębie leków złożonych 

(czyli pozycji 3003 i 3004) jest podpozycja 300490 obejmująca inne leki złożone. Wartość 

importu do Polski według danych GUS w 2018 r. wyniosła 81,64 mln usd, co stanowiło ponad 

98,5 proc. wartości importu z Chin łącznie w pozycjach 3003 i 3004. W 2016 było to 97,2 

proc., w 2016 78,5 proc. W latach 2014–2015 jej udział był nieznaczny – nieco powyżej 20 

proc. – ze względu na o wiele wyższą wartość eksportu w pozycji 300390, obejmującej leki 

inne niż z poz. 3002, 3005, 3006, 30031000 do 30036000, nieprzygotowane do sprzedaży 

detalicznej. Pozycja ta w ostatnich dwóch latach miała marginalne znaczenie. Pod 

względem wartości import leków złożonych z Chin ma stosunkowo niewielki udział  

w łącznym imporcie leków złożonych w tych dwóch pozycjach do Polski. Jednakże dynamika 

jego wzrostu wielokrotnie przewyższa dynamikę całościowego importu leków złożonych do 

Polski. Poniżej w tabeli 3 zaprezentowano udział importu z Chin w ogólnym imporcie  

i porównanie tempa wzrostu importu.  
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Od 2014 r. udział chińskich leków w łącznym imporcie leków w tych dwóch pozycjach do 

Polski wzrósł ponad 26-krotnie, wartość importu zaś wzrosła niemal 28-krotnie. Jeszcze 

wyższą niż średnia dynamikę import chińskich leków osiąga w dominującej z puntu widzenia 

łącznej wartości pozycji 3003 i 3004 podpozycji 300490, w której tempo wzrostu w 2018 r. 

wyniosło ponad 111 proc. w 2017 ponad 595 proc a w 2016 prawie 1300 proc. W obrębie tej 

podpozycji Chiny były w 2018 r. trzynastym co do wielkości eksporterem do Polski, 

ustępując jedynie niektórym państwom europejskim i USA. Import z Indii był w 2018 r.  

o prawie 20 mln usd niższy. Indie eksportują jeszcze do Polski warte leki należące do innych 

pozycji i podpozycji, a których eksport wart jest kilka milionów dolarów. W tych pozycjach  

i podpozycjach Chiny nie prowadzą eksportu, więc ogólna różnica w wartości importu z Indii 

i z Chin jest nieco mniejsza. Import z innych państw azjatyckich – Singapuru, Korei 

Południowej i Japonii – osiągnął wartość tylko po kilka mln usd. Państwa te eksportowały do 

Polski leki z innych pozycji i podpozycji, jednak ich wartość jest wielokrotnie niższa niż 

wartość chińskiego eksportu (nawet zliczając wszystkie leki). W 2018 r. i w 2017 r. żadne  

z państw o wyższej niż Chiny wartości eksportu leków do Polski w podpozycji 300490 nie 

osiągnęło tempa wzrostu zbliżonego do Chin. Najszybciej w tej podpozycji rozwijał się 

import ze Szwajcarii (w tempie 26,8 proc). Z państw o mniejszej wartości eksportu do Polski, 

ale przekraczającej 10 mln usd wyższe tempo wzrostu w tej podpozycji odnotowały jedynie 

Indie (prawie 120 proc).  
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Eksport do Chin i bilans handlowy 

 

Dynamika eksportu i wymiany handlowej z Chinami nie była w ostatnich latach szczególnie 

korzystna. Na wykresie 1 zaprezentowano polski eksport do Chin i bilans handlowy według 

danych chińskich i danych GUS. 

 

Według chińskich danych import polskich produktów farmaceutycznych do Chin był 

najwyższy w 2015 r. z wartością 75,5 mln usd. W 2016 r. odnotowano drastyczny spadek do 

nieco ponad 25 mln usd. W 2017 i w 2018 r. miało miejsce odbicie odpowiednio do 38,77 mln 

usd i 60,97 mln usd. Chiński eksport do Polski rósł jednak znacznie szybciej i od 2016 Chiny 

mają nadwyżkę w handlu z Polską, która w 2018 wyniosła ponad 65 mln usd.  

 

Według danych GUS polski eksport był znacznie niższy z wartością 31,22 mln usd w 2017 r.  

i drastycznym spadkiem w 2018 r. do 17,46 mln usd. Od 2016 r. def icyt rósł niezwykle 

dynamicznie osiągając w 2017 r. wartość 40,24 mln usd a w 2018 aż 104,69 mln usd. Polska 

ma ogólnie wysoki def icyt w obrotach produktami farmaceutycznymi, który w latach 2014-

2017 utrzymywał się w przedziale 2,06-2,70 mld usd. Tempo wzrostu deficytu z Chinami  

w latach 2016-2017 było dużo wyższe. W 2018 r. tempo wzrostu ogólnego deficytu Polski  
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w handlu farmaceutykami przyspieszyło do ponad 78 proc., jednak tempo wzrostu deficytu 

z Chinami była jeszcze wyższe (osiągnęło ponad 160 proc).  

 

W odróżnieniu od importu eksport jest bardzo ograniczony produktowo i skoncentrowany  

w trzech podpozycjach. Poniżej, na diagramach 1A i 1B, zaprezentowano udział głównych 

grup produktów (podpozycji) farmaceutycznych z całego działu 30 w eksporcie do Chin  

w 2018 r. według danych chińskich oraz danych GUS według kraju pochodzenia.  
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Największą grupą według obydwu baz danych są inne leki złożone z podpozycji 300490 (leki 

inne niż z poz.3003, 30041000 do 30046000). Również znaczącą grupę stanowią produkty  

z insuliną z podpozycji 300431 (leki zawierające insulinę, ale niezawierające antybiotyków). 

Bardzo istotną pozycję stanowi również heparyna. Zarówno inne leki złożone jak i produkty 

z insuliną należą do pozycji 3004. Dla dalszego porównania importu z eksportem w tabeli  

4 zaprezentowano eksport leków złożonych w pozycjach 3004 i 3003 łącznie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości eksportu podawane przez chińskie władze są w niemal wszystkich latach o wiele 

wyższe od danych podawanych przez GUS29. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być 

kilka30. Nie wydaje się, by przyczyną była odmienna klasyf ikacja produktów w obrębie 

całego działu 30 obejmującego produkty farmaceutyczne. Różnica w wartościach eksportu 

według danych GUS jest przede wszystkim skoncentrowana w podpozycji 300490 (inne leki 

złożone). W pozostałych istotnych pod względem wartości pozycjach występuje dużo 

większa korelacja między obydwiema bazami danych. Prawdopodobne jest, że 

przynajmniej część różnicy w wartościach może wynikać z pośredniego eksportu do Chin. 

Przy eksporcie z Polski jest przeprowadzona i raportowana dostawa do państwa trzeciego  

i to państwo jest uwzględnione w statystykach GUS. Następnie produkty są przekierowane 

do Chin, ale przy wejściu produktów do Chin jako źródło pochodzenia produktów podawana 

jest Polska, co jest zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

Drugą grupą produktów istotnych w eksporcie leków złożonych są produkty zawierające 

insulinę ujęte w podpozycji 300431. W 2018 r. miał miejsce drastyczny spadek eksportu 
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bezpośredniego do Chin z ponad 8,16 mln usd w 2017 r. do zaledwie 2,51 mln usd według 

danych GUS. W 2016 r. eksport wyniósł 2,69 mln usd, a w 2015 – 1,83 mln usd. Głównym 

eksporterem tych produktów jest Bioton, który operował w Azji przez spółki zależne oraz 

lokalnych partnerów. 

 

Bardzo istotną pozycją w polskim eksporcie do Chin stanowi heparyna. W 2016 i w 2017 r. 

według danych GUS eksport heparyny wyniósł 6,79 i 6,67 mln usd. W 2018 r. wzrósł do 

ponad 8,72 mln usd. Dane dla importu z Polski wykazywane przez stronę chińską są 

zbliżone. Do Polski napływa jednak również chińska heparyna i jej pochodne. Według 

danych GUS w latach 2016-2018 import chiński rósł szybciej niż polski eksport i polska 

nadwyżka w handlu w tej podpozycji spadła z 4,17 mln usd do 2,67 mln usd. Jednocześnie 

udział polskiej heparyny w chińskim imporcie spadł z ponad 30 proc. w 2017 do 17,6 proc.  

w 2018, co oznacza, że o wiele dynamiczniej rośnie eksport z innych państw.  

 

Wydaje się zatem, że o wiele więcej leków złożonych z Polski traf ia do Chin poprzez 

podmioty zlokalizowane w państwach trzecich aniżeli bezpośrednio. Może to mieć miejsce 

ze względu na: (1) pozycję przedsiębiorstw produkcyjnych ulokowanych w Polsce w ramach 

łańcuchów dostaw międzynarodowych f irm, (2) korzystanie przez polskie f irmy ze spółek-

córek ulokowanych za granicą (np. ze względów podatkowych) (3) korzystanie przy 

eksporcie do Chin z usług pośredników31. Część z kwoty stanowiącej różnicę między 

wartością eksportu bezpośredniego wykazaną w statystykach GUS a wartością importu 

pośredniego zostaje za granicą jako marże podmiotów ulokowanych w państwach trzecich.  

 

Wnioski 

 

Rozwój polskich przedsiębiorstw farmaceutycznych, wzrost ich udziału w rynku i poziomu 

ich innowacyjności są jednymi z celów wdrażanej w Polsce polityki lekowej. Mają one mieć 

pozytywny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lekowego państwa oraz 

wartość eksportu. Dane statystyczne wskazują jednak, że w zakresie wymiany handlowej  

z Chinami dotychczasowe działania nie przyniosły jeszcze pozytywnych efektów, a obecny 

trend jest odwrotny od pożądanego. Według danych chińskich (ujmujących również w części 
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import pośredni) tempo importu z Polski było słabsze lub zbliżało się do tempa eksportu do 

Polski (zależnie od roku). Bardziej korzystny dla Polski eksport bezpośredni drastycznie 

spadł. 

 

Chiński rynek leków stale powiększa się. Chińskie władze wspierały i wspierają nadal przy 

pomocy różnych narzędzi (nie zawsze legalnych w świetle porozumień międzynarodowych) 

rozwój rodzimych przedsiębiorstw z położonym obecnie naciskiem na innowacyjność. Jak 

na razie jednak dynamicznie wzrasta wartość importu leków do Chin. Przy dobrze 

rozwiniętej bazie chińskich producentów krajowych oferujących leki generyczne, bardziej 

zaawansowane, ale kosztowniejsze terapie są importowane.  

 

Konkurowanie z chińskimi producentami ceną w niskiej i średniej półce leków generycznych 

wydaje się być mało efektywną strategią. Polskie f irmy mają większe szanse w znacznie 

ulepszonych lekach generycznych i lekach innowacyjnych, co jest możliwe przy znacznych 

nakładach na badania i rozwój. Wiele małych i średnich polskich f irm farmaceutycznych bez 

wsparcia państwa lub innych podmiotów zewnętrznych nie dysponuje odpowiednimi 

środkami. 

 

Przy słabnącym eksporcie dynamicznie rośnie import produktów farmaceutycznych z Chin 

do Polski, szczególnie w kluczowej grupie leków złożonych.  W przyszłości polskie f irmy 

farmaceutyczne będą musiały liczyć się z rosnącą chińską konkurencją: nie tylko w Polsce, 

ale również na rynkach zagranicznych. Skuteczne wsparcie polskich przedsiębiorstw  

w konkurowaniu z chińskimi f irmami na rynku chińskim, polskim czy innych rynkach 

eksportowych wymaga rozwiązań, które zapewnią możliwość prowadzenia badań  

i rozwijania innowacyjnych produktów również przez małe i średnie polskie f irmy, które 

stanowią podstawę polskiego przemysłu farmaceutycznego. 

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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