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Chiny szansą dla polskich rolników?
Autor: Redaktor Naczelny
Data: 7 maja 2016

Chiny to druga co do wielkości gospodarka świata. Mimo kryzysu
nadal stanowi ogromny i dynamicznie rozwijający się rynek zbytu.
Nic dziwnego, że polscy producenci żywności zabiegają
o możliwość eksportu i współpracę z chińskimi odbiorcami.
O ponowne otwarcie chińskiego rynku na polskie mięso wieprzowe
i jabłka stara się też minister rolnictwa.
SIAL CHINA to jedne z największych targów branży rolno-spożywczej na świecie. W tym roku
zorganizowano je po raz 17. Na ponad 126 tysiącach metrów kwadratowych, swoje produkty
prezentowało blisko 3 tysiące wystawców z całego świata. Swoje stoisko miała też Polska. Jak
mówił podczas uroczystości otwarcia targów minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, z pomocą
polskich surowców z powodzeniem można przygotować wiele chińskich potraw.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel otwiera polskie stoisko na Targach SIAL CHINA 2016
źródło: MRiRW

– Polska specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów mięsnych, mlecznych, a także jest
liderem w Europie w produkcji owoców i warzyw – podkreślał Krzysztof Jurgiel. – Mam nadzieję,
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że dzięki targom SIAL przekonają się Państwo, że mimo dzielącej nas odległości, mamy wiele
wspólnego, a w szczególności jest to zamiłowanie do zdrowej, wysokiej jakości żywności –
podkreślał minister.
Jednym z głównych tematów poruszanych podczas spotkań polskiej delegacji w Pekinie
i Szanghaju, była perspektywa wznowienia eksportu do Chin polskiej wieprzowiny. Przypomnijmy.
Import polskiego mięsa został wstrzymany po wykryciu w naszym kraju przypadków afrykańskiego
pomoru świń. W związku z tym, że Chiny nie uznają regionalizacji, a w Polsce jest kilka stref
zagrożonych ASF wymiana handlowa nie jest na razie możliwa.

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa ChRL
źródło: MRiRW, fot. Blanka Gołębiowska

– Mamy nadzieję na wsparcie ze strony chińskiego resortu rolnictwa polskich starań
ukierunkowanych na sprawne procedowanie i szybkie zakończenie procedur w zakresie uzyskania
dostępu i wznowienia eksportu, w szczególności dla świeżych jabłek, mięsa wieprzowego, mięsa
drobiowego – mówił podczas spotkania w chińskim ministerstwie rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
Minister zapowiedział też, że polsko-chińska umowa dotycząca branży rolnej może zostać podpisana
podczas wizyty prezydenta Chin w Polsce.
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