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S. Africa: Anti-dumping duties suspended for some countries 
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On 1 August 2022, South Africa’s Minister of Trade, Industry and Competition 

announced a decision to suspend anti-dumping duties on poultry from Brazil, 

Denmark, Ireland, Poland, and Spain for a period of 12 months. 

This, says the minister, is in light of the rapid rise in food prices and the impact that the 

imposition of the anti-dumping duties may have on the price of chicken. 

According to the USDA, although the Commission investigating dumping found that poultry 

originating in these countries was dumped into the Southern African Customs Union market 

and recommended the application of anti-dumping duties, the Minister determined that “the 

imposition of these duties would have a negative impact on the poor”. 

Poultry prices 

The minister’s stated concern about the rising cost of food mirrors concerns related to the 

affordability of food felt across South Africa, says the USDA report, adding that various 

groups have called on the government to take action to reduce the cost of food. For poultry 

specifically, several organisations have requested the removal of the 15% VAT, a move which 

would benefit both imported and domestic poultry, it said. 

https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/
https://www.poultryworld.net/article-type/news/
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Poultry trade 

Due to highly pathogenic avian influenza limiting exports from Europe, Brazil is the only 

trading partner that will immediately benefit from the suspension of anti-dumping duties, 

said the USDA. 

The current anti-dumping duties imposed against US bone-in chicken meat exports to South 

Africa outside of the Tariff Rate Quota expire on 23 November this year. The commission will 

consider information submitted by local industry to determine whether there is sufficient 

evidence to justify the initiation of a further review, or if the duties should expire as 

scheduled. 

Disappointed expressed by South African Poultry Association 

Izaak Breitenbach, GM of the South African Poultry Association Broiler Organisation, said that 

the local poultry industry is surprised by the announcement. 

“The local poultry industry is sensitive to the plight of cash-strapped consumers and 

understands that food price inflation can negatively impact South Africa’s population. 

However, poultry producers also feel that the minister’s announcement flies against the spirit 

of the Poultry Sector Masterplan, which specifically listed tariff measures as an important 

pillar to put a stop to dumping,” said Breitenbach, adding that the latest decision seems to 

demonstrate that dumping is “okay”. 

“Dumping doesn’t help South African consumers or farmers. In fact, dumping can jeopardise 

food security. A healthy, sustainable poultry industry is what South Africa needs – one that 

grows, creates jobs, invests locally and pays its taxes on profits generated.” 

The decision, he said, will not assist the country’s efforts towards localisation, job creation, 

transformation plans, investment or development of the rural economy. “In fact, it may 

actively cause harm and will certainly disrupt industry investment plans for the foreseeable 

future. The Minister attributes the suspension on the implementation of the anti-dumping 

duties against the aforementioned countries on rising food costs, and the potential impact 

on poultry prices. A causal link between trade measures to stem the tide of dumping and 

rising poultry selling prices must surely be established first?” 

Breitenbach also noted that the South African Poultry Association believes that it is a 

misnomer to think the lack of anti-dumping tariffs will assist the consumer. “The Minister’s 

announcement merely provides the importers a reprieve for 12 months, and any “cheap” 
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chicken imports simply goes into the pocket of the importer as healthy margins… Once again 

the importers will capitalise on the opportunity by actively participating in unfair trade 

practices.” 

Brazil’s response 

According to the Brazilian government, since December, South Africa has charged extra tariffs 

from 6% to 265.1% in addition to import tax. 

In a joint note, Brazilian Ministries of Economy and Foreign Affairs have informed they 

maintained constant dialogue with producing companies investigated and with the South 

African authorities, including through technical manifestations related to the investigation of 

dumping. 

“The Brazilian government will remain attentive to the case in the expectation that the 

temporary suspension of anti-dumping tariffs will become definitive,” the statement said. 

Last year, Brazilian exports to South Africa exceeded US$1 billion, of which around 17% 

corresponded to exports of frozen chicken cuts. 

By Daniël Azevedo 

Natalie BerkhoutFreelance journalist 
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Południowa Afryka Cła antydumpingowe zawieszone dla niektórych 

krajów 

25-08 | Trendy rynkowe/analiza | Aktualności 

 

 

1 sierpnia 2022 r. minister handlu, przemysłu i konkurencji RPA ogłosił decyzję o zawieszeniu ceł 

antydumpingowych na drób z Brazylii, Danii, Irlandii, Polski i Hiszpanii na okres 12 miesięcy. 

Jak mówi minister, jest to w związku z gwałtownym wzrostem cen żywności i wpływem, jaki 

nałożenie ceł antydumpingowych może mieć na cenę kurcząt. 

Według USDA, choć Komisja badająca dumping stwierdziła, że drób pochodzący z tych krajów trafia 

na rynek Unii Celnej Afryki Południowej po cenach dumpingowych i zaleciła zastosowanie ceł 

antydumpingowych, minister uznał, że "nałożenie tych ceł miałoby negatywny wpływ na biednych". 

Ceny drobiu 

Stwierdzona troska ministra o rosnące koszty żywności odzwierciedla obawy związane z 

przystępnością cenową żywności odczuwaną w całej Afryce Południowej, mówi raport USDA, 

dodając, że różne grupy wezwały rząd do podjęcia działań w celu zmniejszenia kosztów żywności. W 

przypadku drobiu, kilka organizacji zażądało usunięcia 15% podatku VAT, co byłoby korzystne 

zarówno dla importowanego, jak i krajowego drobiu. 

Handel drobiem 

Ze względu na wysoce zjadliwą grypę ptaków ograniczającą eksport z Europy, Brazylia jest jedynym 

partnerem handlowym, który natychmiast skorzysta z zawieszenia ceł antydumpingowych, 

powiedział USDA. 

Obecne cła antydumpingowe nałożone na amerykański eksport mięsa kurcząt z kością do RPA poza 

kontyngentem taryfowym wygasają 23 listopada br. Komisja rozważy informacje przedstawione przez 

lokalny przemysł, aby ustalić, czy istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie kolejnego 

przeglądu, czy też cła powinny wygasnąć zgodnie z planem. 



FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO 

Rozczarowanie wyrażone przez Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Drobiarskie 

Izaak Breitenbach, GM organizacji brojlerów South African Poultry Association, powiedział, że lokalny 

przemysł drobiarski jest zaskoczony ogłoszeniem. 

"Lokalny przemysł drobiarski jest wrażliwy na trudną sytuację konsumentów dysponujących 

ograniczonymi środkami pieniężnymi i rozumie, że inflacja cen żywności może negatywnie wpłynąć 

na ludność RPA. Jednak producenci drobiu czują również, że ogłoszenie ministra jest sprzeczne z 

duchem planu generalnego dla sektora drobiu, który wyraźnie wymienił środki taryfowe jako ważny 

filar, aby położyć kres dumpingowi", powiedział Breitenbach, dodając, że najnowsza decyzja wydaje 

się pokazywać, że dumping jest "w porządku". 

"Dumping nie pomaga południowoafrykańskim konsumentom ani rolnikom. W rzeczywistości, 

dumping może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu. Zdrowy, zrównoważony przemysł 

drobiarski jest tym, czego potrzebuje RPA - taki, który rośnie, tworzy miejsca pracy, inwestuje 

lokalnie i płaci podatki od wygenerowanych zysków." 

Decyzja, powiedział, nie pomoże wysiłkom kraju w kierunku rozwoju lokalnego, tworzenia miejsc 

pracy, planów transformacji, inwestycji lub rozwoju gospodarki wiejskiej. "W rzeczywistości może 

aktywnie zaszkodzić i z pewnością zakłóci plany inwestycyjne przemysłu w przewidywalnej 

przyszłości. Minister przypisuje zawieszenie na wprowadzenie ceł antydumpingowych wobec wyżej 

wymienionych krajów rosnącym kosztom żywności, a także potencjalnemu wpływowi na ceny drobiu. 

Z pewnością należy najpierw ustalić związek przyczynowy pomiędzy środkami handlowymi mającymi 

na celu zahamowanie fali dumpingu a wzrostem cen sprzedaży drobiu?". 

Breitenbach zauważył również, że Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Drobiu uważa, że błędem 

jest myślenie, że brak taryf antydumpingowych pomoże konsumentom. "Ogłoszenie ministra 

zapewnia importerom jedynie odprężenie na 12 miesięcy, a każdy "tani" import kurczaków po prostu 

trafi do kieszeni importera jako zdrowa marża... Po raz kolejny importerzy wykorzystają okazję, 

aktywnie uczestnicząc w nieuczciwych praktykach handlowych". 

Odpowiedź Brazylii 

Według brazylijskiego rządu, od grudnia RPA oprócz podatku importowego nalicza dodatkowe taryfy 

od 6% do 265,1%. 

We wspólnej nocie brazylijskie ministerstwa gospodarki i spraw zagranicznych poinformowały, że 

utrzymują stały dialog z firmami produkcyjnymi objętymi dochodzeniem oraz z władzami RPA, w tym 

poprzez manifestacje techniczne związane z dochodzeniem w sprawie dumpingu. 

"Rząd brazylijski pozostanie uważny na sprawę w oczekiwaniu, że tymczasowe zawieszenie taryf 

antydumpingowych stanie się ostateczne" - napisano w oświadczeniu. 

W ubiegłym roku brazylijski eksport do RPA przekroczył 1 mld USD, z czego około 17% odpowiadało 

eksportowi mrożonych kawałków kurczaka. 

By Daniël Azevedo 


