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Ukraińskie kurczaki zaleją Europę za… nasze pieniądze?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 16 maja 2019

Ukraiński potentat drobiarski MHP ominął ograniczenia importowe, teraz
umacnia swoją pozycję i występuje o pożyczkę w ogólnoeuropejskim banku.
Ukraina zaleję Europę swoimi kurczakami za nasze pieniądze – alarmują
zaniepokojeni drobiarze.
Polska jest unijnym liderem w produkcji drobiu i jednym z najważniejszych eksporterów na świecie.
Jednak tuż za wschodnią granicą urosła nam poważna konkurencja – Ukraina, która stała się
w krótkim czasie jednym z najważniejszych dostawców mięsa drobiowego w Europie.

Zgodnie z danymi USDA, produkcja mięsa kurcząt brojlerów na Ukrainie w latach 2007-2016 wzrosła
z 475 tys. ton do 974 tys. ton
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– Ukraiński MHP ma największy udział w produkcji kurczaków na ukraińskim rynku. Poprzez
ciągłe inwestycje zwiększa produkcję i zasięg eksportowy. W pierwszym kwartale 2019 roku
gospodarstwo MHP odnotowało wzrost produkcji mięsa kurcząt o 13 proc. do 171,3 tys.
ton. W tym samym okresie eksport zwiększył się porównując r/r aż o 47 proc. do ponad 93
tys. ton. Udział eksportu w sprzedaży całkowitej kurcząt wyniósł 57 proc. – informuje Krajowa
Izba Producentów Drobiu i Pasz.

MHP omija cła
O tym, że ukraińska firma MHP wchodzi na unijny rynek tylnymi drzwiami, informowaliśmy już
kilkukrotnie. MHP wykorzystuje lukę w umowie handlowej, która stanowi część umowy
stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą. W sprytny sposób omija cła obowiązujące w Unii
na import wysokiej jakości piersi z kurczaka.
Jak to się dzieje? MHP wysyła piersi z kurczaka razem z kością. Następnie, już na terenie Unii
pracownicy zakładów mięsnych wycinają te kości i sprzedają mięso – nie płacąc tym samym cła.
Takie działania pozwoliły na zwiększenie eksportu drobiu do Wspólnoty.

Sprzeciw drobiarzy
Europejscy farmerzy nie kryją oburzenia. Apelują o wycofanie się UE z korzystnych dla Ukrainy
zapisów. Jednak MHP postanowiło pójść o krok dalej – firma stara się teraz o 100 mln euro
pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Gdy Ukraińcy ją dostaną, MHP
szybko stanie się imperium drobiarskim na międzynarodową skalę.
Jak podaje Politico, organizacja zrzeszająca europejskich przedstawicieli branży drobiarskiej – AVEC
zaprotestowała wobec pożyczki dla MHP. Unijni rolnicy mówią stanowcze NIE wykładaniu przez
unijnych podatników pieniędzy na firmę, która nie gra fair play.

Zablokujmy pożyczkę
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Sektor drobiarski na Ukrainie rośnie w siłę. MHP jest liderem na tym rynku

Polscy rolnicy są również przeciwni udzielaniu Ukraińcom tak dużej pożyczki. – To będzie
prawdziwy skandal, jeśli uda im się tą pożyczkę dostać. MHP chce za m.in. pieniądze
unijnych podatników zalać Europę swoim mięsem. My nie boimy się konkurencji, ale to
musi być uczciwa konkurencja – uważa Marek Kowalczyk z Mazowsza. – UE dziś otwiera
szeroko drzwi dla Ukrainy, a nie mamy pewności jakie tam są stosowanie obostrzenia jeśli
chodzi o produkcję drobiu i dobrostan zwierząt – dodaje.
EBOR podejmie decyzję w sprawie pożyczki (większością głosów) 22 maja. Choć nie jest instytucją
unijną, to wszystkie kraje członkowskie UE, a także Komisja Europejska i Europejski Bank
Inwestycyjny to jego udziałowcy. Wśród wszystkich akcjonariuszy znajdują się również Ukraina,
Stany Zjednoczone czy Kanada.
Źródło: Politico, KIPDiP
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