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Wstrzymanie przez Chiny importu polskiego drobiu 

 

23 stycznia Główny Urząd Celny ChRL opublikował na swojej stronie datowane na 21 

stycznia obwieszczenie o wstrzymaniu wszelkiego importu z Polski drobiu oraz produktów 

drobiowych. Przyczyną zakazu importu jest wykrycie w Polsce ognisk ptasiej grypy34. 

Chińska agencja prasowa China News już w pierwszych dniach stycznia podała informację  

o wykryciu w Polsce ognisk wirusa szczepu H5N8. Wskazując na polskie media agencja 

podała również informację o dokonanym w związku z epidemią uboju 40 tys. sztuk drobiu  

i przywołała komentarz Andrzeja Danielaka (z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców  

i Producentów Drobiu), że zagrożone jest kolejne 350 tys. szt.35 Informacja została szybko 

powielona przez chińskie media ściśle podlegające KPCh36, propagandowe37 oraz tzw. 

media komercyjne o zasięgu ogólnokrajowym38. Dotarła ona w efekcie do wiadomości 

szerszej opinii publicznej. Otwarty z wielkim trudem i po długich staraniach chiński rynek 

został ponownie zamknięty. Biorąc pod uwagę ostrożność władz chińskich w dopuszczaniu 

zagranicznych producentów do chińskiego rynku trudno jest określić kiedy i na jakich 

warunkach polscy eksporterzy będą mogli ponownie podjąć eksport do Chin. Przerwanie 

ciągłości eksportu ma miejsce w momencie istotnych zmian na rynku chińskim i może mieć 

wpływ na pozycję polskich firm w przyszłości. 

 

Polski eksport drobiu do Chin 

 

Otwarcie chińskiego rynku na polski eksport drobiu zaowocowało jego dynamicznym 

wzrostem. Według danych GUS wartość eksportu żywych piskląt i kurcząt z Polski do Chin 

wzrosła z niespełna 800 tys. USD w 2017 do prawie 4,4 mln USD w 2018, a następnie 10,5 

mln USD w pierwszych 11 miesiącach 2019. Eksport mięsa kurzego, a także podrobów 

mrożonych i schłodzonych wzrósł z nieco ponad 1 mln USD w 2017 do 4,7 mln USD w 2018  

i 36,8 mln USD do listopada ub.r. Polskie przedsiębiorstwa wykorzystały również niszę na 

chińskim rynku i zwiększyły znacząco eksport mięsa z indyków do wartości 2,3 mln USD  

w 2018 r. oraz do ponad 13 mln USD w pierwszych jedenastu miesiącach 201939.  
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Od lipca 2017 r. Polska starała się o ponowne otwarcie rynku chińskiego. Zamknięcie go 

było spowodowane wykryciem w Polsce w grudniu 2016 ognisk ptasiej grypy. Do końca 

pierwszej połowy 2018r., czyli przez rok od chwili uznania sytuacji za opanowaną władze 

chińskie nie zakończyły jednak formalności dopuszczenia polskiego drobiu do rynku. 

Starania o otwarcie go podejmowali kolejni ministrowie i wiceministrowie rolnictwa, polscy 

parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej. Polscy politycy brali udział  

w spotkaniach z chińskim partnerami oraz w wyjazdach roboczych do ChRL i spotkaniach z 

władzami. Za otwarciem chińskiego rynku intensywnie lobbowała w Polsce i w Chinach 

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, której przedstawiciele wielokrotnie byli  

z wizytami w Chinach spotykając się z chińskimi urzędnikami z ministerstwa rolnictwa oraz 

z przedstawicielami innych odpowiednich urzędów, w tym służb weterynaryjnych. 

Podejmowano ich także w Polsce. Faktyczne otwarcie rynku chińskiego miało miejsce 

dopiero w październiku 2018. Na koniec listopada 2018r. Polska była jedynym krajem 

europejskim, który miał możliwość eksportu drobiu do Chin.  

 

Poważnym problemem dla utrzymania eksportu polskiego drobiu do Chin jest kwestia 

regionalizacji, czyli wyłączenia z eksportu producentów z tego regionu kraju, w którym 

wystąpiły przypadki zachorowań, a nie wszystkich producentów z danego państwa. Inne 

państwa, które również wstrzymały import polskiego drobiu (jak Republika Korea, Japonia, 

Republika Południowej Afryki) także nie uznają regionalizacji. Jednym z podstawowych 

warunków do zapewnienia ciągłości i zwiększenia polskiego eksportu do Chin i innych 

państw azjatyckich jest uzyskanie akceptacji dla zasady regionalizacji, co wymaga 

przekonania ich, że polskie służby weterynaryjne oraz producenci są w stanie zapewnić 

minimalizację ryzyka infekcji oraz skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 

choroby. Ze względu na zasady regionalizacji eksport do państw UE oraz do innych państw, 

które ją uznają jest oparty na o wiele stabilniejszych podstawach. Ponad 70 proc. polskiego 

drobiu kierowane jest do odbiorców wewnątrz UE, a kilka procent na Ukrainę i to są 

kluczowe dla polskich drobiarzy rynki. Eksport do Chin był w I poł. 2019 r. zbliżony do 

eksportu do Ghany, Hong Kongu i Wietnamu, a niższy od eksportu do RPA40. 
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Zagraniczna konkurencja 

 

W 2018 r. łączna wartość importu mięsa drobiowego do Chin wyniosła ponad 1 mld 140 mln 

USD41. Absolutnym liderem pod względem sprzedaży drobiu do ChRL jest Brazylia. Według 

danych ITC w 2018 r. Chiny sprowadziły z tego państwa drób o wartości ponad 930 mln 

USD. Wartość importu z drugiej w kolejności Argentyny wyniosła nieco ponad 104 mln USD. 

Tajlandia (prawie 53 mln USD) i Chile (nieco ponad 49 mln USD). Polska była kolejna  

z niespełna 1,3 mln USD42. Pod względem struktury produktowej w imporcie do Chin 

dominuje mrożone mięso drobiowe z kurczaków w postaci kawałków i podrobów, które 

stanowi ponad 99 proc. importu w tej grupie produktowej43. Mięso i produkty innych 

gatunków drobiu jak kaczki i gęsi niemal nie jest importowane. Chiny sprowadzają 

niewielkie ilości mięsa z indyków i jakkolwiek jest to atrakcyjna nisza, nie jest to istotny 

produkt w koszyku przeciętnego chińskiego konsumenta. 

 

Dynamika importu mięsa drobiowego do Chin była w ostatnich latach stosunkowo 

niewielka. Po wzroście o ponad 38 proc. w 2016 r. w 2017 odnotowano spadek importu  

o niemal 20 proc., a w 2018 r. wzrost o nieco ponad 10 proc.44 Przy mało dynamicznym 

wzroście wielkości rynku na importowane produkty zagraniczni eksporterzy byli zmuszeni 

konkurować o tych samych odbiorców, co znacznie podwyższało barierę wejścia na rynek. 

W 2019 r. sytuacja uległa pewnej zmianie, gdyż import mięsa kurzego i jego produktów 

wzrósł niemal dwukrotnie45. Według danych za pierwsze siedem miesięcy ub.r. czołowi 

eksporterzy do Chin zwiększyli wartość eksportu, ale udział lidera – Brazylii – spadł z 86 

proc. do 70 proc. Tymczasem Argentyna i Tajlandia zwiększyły swój udział w rynku do 10 

proc. na każde państwo46. Wskazuje to, że eksporterzy mogą zwiększać swoją sprzedaż nie 

kosztem dotychczasowego udziału konkurentów, ale rywalizując o udział  

w powiększającym się rynku chińskim. Należy jednak mieć na uwadze, że w 2020 r.  

i prawdopodobnie latach następnych konkurencja ulegnie zaostrzeniu. Stanie się tak ze 

względu na otwarcie od listopada ub.r. chińskiego rynku na drób i produkty drobiowe  

z USA, a od lutego br. również na import żywych ptaków47. Polski eksport w 2019 r. rósł 

dynamicznie, ale znacznie wolniej niż eksport z Tajlandii, która ze względu na ptasią grypę 

od 2004 r. miała zamknięty dostęp do rynku ChRL.48 W ciągu trzech kwartałów 2018 r. 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 34 | luty-marzec 2020 

26 | Łukasz Sarek 

Tajlandia wyeksportowała 16 755 t mrożonych kurczaków i podrobów o wartości prawie 53 

mln USD49. Tajlandia deklaruje, że jej eksport do Chin w 2019 r. wyniósł ponad 76 tys. t  

o wartości 221 mln USD50. 

 

Chiny importują również niewielkie ilości żywego ptactwa domowego51. Jego wartość  

w 2018 r. wyniosła nieco ponad 28 mln USD i praktycznie ograniczała się do importu piskląt  

i kurcząt52. Według chińskich danych import z Polski (4,2 mln USD) ustępował jedynie 

importowi z Nowej Zelandii (17 mln USD) i Kanady (7,3 mln USD)53.  

 

Chińska produkcja krajowa i perspektywy rynku 

 

Chiny są obecnie drugim co do wielkości producentem mięsa drobiowego na świecie po 

Stanach Zjednoczonych. Zbliżone do Chin ilości produkuje tylko trzecia Brazylia. Każde  

z tych państw produkuje więcej niż cała Unia Europejska54. Chińskie społeczeństwo jedna 

jednak również drugim największym po USA konsumentem drobiu, którego popyt 

przewyższa obecnie produkcję krajową55. W najbliższych miesiącach można spodziewać się 

spadku liczebności drobiu w Chinach spowodowanego przymusowym ubojem ptaków 

zarażonych ptasią grypą56 oraz likwidacją populacji ze względu na braki w dostawach karmy 

(spowodowanych utrudnieniami w transporcie związanymi z epidemią koronawirusa)57. 

Chińskie władze planują uzupełnianie braków importem, co może być korzystne dla 

eksporterów z innych państw, w tym również dla oferujących znaczne ilości amerykańskich 

producentów. Ułatwiając import z USA Pekin może osiągnąć równocześnie dwa cele: 

zwiększenie podaży drobiu oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z niedawnych 

uzgodnień z Waszyngtonem58.  

 

Zwiększone zapotrzebowanie na drób niekoniecznie może jednak przełożyć się na szybkie 

otwarcie rynku na dostawców z innych państw. Długofalowym celem chińskich władz jest 

rozwój nowoczesnej produkcji rolnej, ochrona własnych producentów i utrzymanie 

możliwie jak najniższej zależności od importu59. Sprowadzanie mięsa i innych produktów  

z państw dotkniętych ptasią grypą w krótkim czasie po wygaszeniu ognisk choroby 

zwiększa zaś ryzyko. Udział importu w ogólnej konsumpcji drobiu w Chinach ma wciąż 
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niewielkie znaczenie i w 2018 r. wyniósł niespełna 3 proc.60 Nie bez znaczenia może być 

również fakt, że choć stopień ryzyka zachorowania człowieka na ptasią grypę szczepu H5N8 

jest niezwykle niski, a szkodliwość choroby niewielka61, władze ChRL borykają się obecnie  

z epidemią koronawirusa wśród ludzi również przenoszonego przez zwierzęta62. Mogą 

zatem ze zwiększoną ostrożnością podchodzić do ponownego dopuszczenia produktów  

z Polski w krótkim czasie po ewentualnym uznaniu Polski za kraj wolny od ptasiej grypy63. 

Może tak tym bardziej, że w poprzednich latach miały miejsce wypadki śmiertelne 

spowodowane przez odmianę H5N1 ptasiej grypy i ogniska tej choroby pojawiły się  

w ostatnich tygodniach w pobliżu Wuhanu64.  

 

Chiny są również liczącym się światowym eksporterem drobiu. Jeśli w nieco dłuższej 

perspektywie będzie miał miejsce wzrost popytu, który pociągnie za sobą wzrost cen może 

to skłonić chińskich producentów do przekierowania części sprzedaży z eksportu na rynek 

wewnętrzny, co może choć w niewielkim stopniu złagodzić negatywny wpływ spadku 

liczebności drobiu w Chinach. W 2018 r. eksport mrożonych, chłodzonych i świeżych 

kurczaków z Chin spadł o 8 tys. ton do ponad 175 tys. t (wszystkich rodzajów drobiu  o ponad 

9 tys. t do 221 tys. t65) według danych ICT. Według danych USDA w 2019 r. miał miejsce 

dalszy spadek eksportu mięsa z kurczaków (łącznie mrożonego, chłodzonego, świeżego jak 

i poddanego obróbce). Eksport ten zmniejszył się o kilkanaście tysięcy t66. Istnieją zatem 

pewne rezerwy, które mogą być przekierowane na rynek krajowy.  

 

Należy również mieć na uwadze, że jeśli dojdzie do rozszerzenia epidemii ptasiej grypy 

chińscy konsumenci mogą w obawie o możliwość zarażenia zmniejszyć konsumpcję, co 

wywoła spadek popytu. Taka sytuacja miała miejsce w latach 2016-2017 (odpowiednio  

o prawie 7 proc. i o ponad 8 proc.). Niewielki, bo wynoszący nieco ponad 1 proc. wzrost miał 

miejsce w 2018 r.67 Od listopada ma również miejsce spadek cen na drób spowodowany 

najpierw większą podażą związaną ze wzrostem produkcji przed chińskim Nowym Rokiem, 

a w ostatnich tygodniach gwałtownym spadkiem zakupów ze strony restauracji związanym 

ze spadkiem popytu z powodu koronawirusa oraz wprowadzeniem na rynek przez 

producentów znacznych ilości mięsa w związku ze wspomnianymi już masowymi ubojami68. 

Odmiennie jednak od lat 2016-2017, kiedy spadek popytu na drób był mniejszy niż spadek 
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popytu na wieprzowinę i udział drobiu w konsumpcji wzrósł69, obecnie popyt na 

wieprzowinę rośnie i można przewidywać, że w 2020 r. będzie nadal rósł70. Jeśli jednak 

wzrost popytu na wieprzowinę nie zostanie zaspokojony zwiększoną podażą (poprzez 

dalsze zwiększanie taniego importu lub zwiększenie produkcji krajowej) i będzie miał 

miejsce dalszy wzrost cen, część konsumentów może zwiększyć zakupy dóbr 

substytucyjnych, wśród których mięso kurczaków jest najpopularniejsze. Są już widoki na 

poprawę sytuacji w tej branży71.  

 

Wnioski 

 

Konsumpcja drobiu w Chinach w dłuższej perspektywie będzie rosła, jednak w najbliższych 

latach ze względu na silne działania czynników pozacenowych popyt może podlegać 

znacznym wahaniom. Wstrzymanie importu z Polski ma miejsce w chwili, gdy 

dotychczasowi eksporterzy zwiększają wielkość eksportu, a nowi gracze szybko zwiększają 

również udział w rynku jest niekorzystne. Im dłużej polskie przedsiębiorstwa pozbawione są 

dostępu do rynku tym trudniej będzie im konkurować z przedsiębiorstwami z innych państw 

i chińską konkurencją, kiedy sytuacja na chińskim rynku ustabilizuje się. W celu uzyskania 

możliwie szybkiego ponownego otwarcia rynku należy zintensyfikować dialog  

z odpowiednimi organami chińskiej administracji państwowej oparty na przekazywaniu 

rzetelnych informacji dotyczących zwalczania ognisk zachorowań oraz próbie dokonania 

wstępnych ustaleń co do warunków i terminu ponownego wprowadzenia polskiego drobiu 

do Chin. Wskazane jest również kontynuowanie rozmów o wprowadzeniu zasady 

regionalizacji, która ustabilizowałaby sytuację polskich eksporterów na chińskim rynku.  

 

Znaczenie eksportu do Chin dla branży drobiarskiej jest ograniczone. Pod względem 

wielkości konsumpcji chiński rynek wydaje się być niezwykle perspektywiczny. Chociaż 

jednak import dynamicznie wzrósł w ostatnim roku wciąż ma on niewielki udział w całym 

rynku. Decyzja o dopuszczeniu danego państwa do rynku czy o wstrzymaniu importu może 

być podporządkowana czynnikom politycznym. Chiny są istotne dla RP z punktu widzenia 

dywersyfikacji eksportu, jednak ze względów politycznych i gospodarczych ich stabilność 

jest dużo niższa niż kluczowych rynków europejskich. Istotne zwiększanie udziału klientów 
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chińskich w portfolio polskich eksporterów wydaje się ponadto zbyt ryzykowne. Rośnie 

również dynamicznie konkurencja z innych państw, głównie tych, które mają silną pozycję 

negocjacyjną jak Stany Zjednoczone, bądź należą do państw bliższych Pekinowi z przyczyn 

politycznych jak Brazylia i szczególnie Tajlandia. Polscy producenci powinni traktować 

chiński rynek jako ważny element dywersyfikacji zagranicznego porftolio, ale jednocześnie 

unikać nadmiernej ekspozycji. Prowadzenie przez polskie władze dialogu z ChRL w kwestii 

ponownego wprowadzenia polskiego drobiu powinno być oparte na przesłankach 

merytorycznych i technicznych i nie powinno być związane z ustępstwami w istotnych 

kwestiach gospodarczych i politycznych.  

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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43 Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby zamrożone (pozycja 020714).  
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