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Rynek kosmetyczny
 w Chinach

Kiedy w 1994 roku po raz pierwszy przekroczyłem progi ekskluzywnego (wówczas) domu towarowego Isetan na Huaihai 
Lu w Szanghaju, zdumiał mnie fakt, iż na parterze, gdzie sprzedawano najbardziej ekskluzywne towary, pośród biżuterii 
i markowych zegarków, znajdowały się również kosmetyki. Stoiska miała tam zarówno Helen Rubinstein, jak również 
Vichy. Kosmetyki upiększające i zapachowe traktowano wówczas jako dobra luksusowe.

Leszek Ślazyk
chiny24.com

Cztery lata później, jeden z moich kolejnych pobytów 
w Chinach przedłużył się mocno ponad pierwotne 

założenia. Skończyły się moje zapasy kosmetyków, które 
zabrałem z Polski. Odwiedziłem zatem jeden z, nielicz-
nych w tym czasie, sklepów drogeryjnej sieci Watson’s 
celem nabycia dezodorantu. Ku mojemu niemałemu 

zdziwieniu nie znalazłem ani jednego, ani dla mężczyzn, 
ani dla kobiet, pomimo tego że mógłby tam swobodnie 
kupić wiele kosmetyków (szampony, żele pod prysz-
nic, kremy, odżywki i żele do włosów) z popularnych 
i w Polsce linii kosmetyków, sprzedawanych pod zna-
nymi na całym świecie markami sportowymi. Okazało 

się, że dezodoranty, szczególnie dla mężczyzn, nie były 
w Chinach, a nawet w kosmopolitycznym Szanghaju, 
popularne. Mężczyzna niepachnący mężczyzną był po-
noć zupełnie niemęski. Obszedłem wtedy Huaihai Lu, 
Nanjing Lu i większość ulic pomiędzy nimi, aż wreszcie 
w jednym z domów towarowych na wystawie odkryłem 
gablotę z pojedynczymi kosmetykami, markowanymi 
nazwiskiem Michaela Jordana. Był wśród nich dezodo-
rant w sztyfcie. Zajęło mi około pół godziny przekony-
wanie „people in charge”, że sztyft ten powinien zniknąć 
z gabloty i trafić w moje ręce. Udało się.

Dzisiaj taka historia brzmi w Chinach niczym miej-
ska legenda. Bowiem nie tylko w wielkim Szanghaju, ale 
w każdym większym i mniejszym mieście Chin można 
kupić kosmetyki zarówno luksusowych marek z Japo-
nii, Stanów Zjednoczonych czy Europy, jak również tych 
popularnych, w cenach średnich i niskich. Wejście na 
rynek konsumentów pokolenia wychowywanego już 
w okresie gospodarczego boomu, ludzi często eduko-
wanych poza granicami ChRL, podróżujących do Hong 
Kongu, Singapuru, Australii, Europy i obu Ameryk, spra-
wiło, że zmieniły się chińskie gusta i nastąpił niezwykle 
dynamiczny rozwój chińskiego rynku kosmetycznego. 
A to bez wątpienia ogromna szansa dla polskich produ-
centów kosmetyków.

Według danych Euromonitora wielkość sprzeda-
ży kosmetyków do ciała oraz kosmetyków do makija-
żu przekroczyła w Chinach w 2014 roku odpowiednio 
wartość 142 miliardów i 21 miliardów juanów (1 juan 
to ok. 0,61 złotego), co stanowiło wzrost o 8% i 9,4% 
w stosunku do roku 2013.

Obecnie trendy na chińskim rynku kosmetycznym 
kształtują się następująco:
•   • kosmetyki do pielęgnacji ciała stanowią najszyb-

ciej rozwijający się sektor rynku kosmetycznego 
w Chinach;

•   • sektor kosmetyków do makijażu jest daleki od sta-
nu, który można by nazwać nasyconym, szczegól-
nie w prowincjach centralnych ChRL i na obszarach 
wiejskich (miasta powiatowe, gminne);

•   • szampony i kosmetyki do włosów to produkty 
najpopularniejsze na rynku, sektor ten wykazu-
je objawy nasycenia, jego wzrost mocno ostatnio 
wyhamowuje;

•   • kosmetyki chroniące przed słońcem są tą częścią 
oferty firm kosmetycznych, która wzmacnia sprze-
daż w sezonach o zazwyczaj niższych obrotach;

•   • kosmetyki dla niemowląt i dzieci to sektor, który roz-
wija się nieustannie, głównie przez wzgląd na zmianę 
zachowań wśród młodych rodziców odchodzących 
od tradycyjnych, niezwykle siermiężnych metod 
opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi;

•   • kosmetyki anti-aging zdobywają coraz większą po-
pularność, co bierze się z prostej zależności: osoby, 
które są beneficjentami boomu gospodarczego, roz-
poczętego w latach 90. XX wieku, to osoby wcho-
dzące obecnie w wiek średni;

•   • kosmetyki dla sportowców to również sektor roz-
wojowy: aktywny styl życie jest niezwykle popu-
larny wśród chińskiej klasy średniej; rośnie zain-
teresowanie kosmetykami zapobiegającymi od-
wodnieniu, likwidującymi nieprzyjemne zapachy, 
przeciwbakteryjnymi itp.; w Chinach do tej grupy 
zaliczane są dezodoranty;

•   • kosmetyki o właściwościach farmaceutycznych, ta-
kie jak środki przeciw wypryskom, przebarwieniom, 
łupieżowi zyskują nieustannie na popularności;

Mężczyźni stanowią ponad 51% chińskiej popula-
cji, ale jako klienci firm produkujących i dystrybuują-
cych kosmetyki znajdują się w poważnej mniejszości. 
To wpływ nie tylko tradycji czy przyzwyczajeń, ale 
również uwarunkowań naturalnych, genetycznych:  

Chińczycy z mocnym zarostem stanowią niezwykłą 
rzadkość. Stąd popularność kosmetyków i narzędzi do 
golenia twarzy jest w Chinach niewielka. Rośnie nato-
miast wśród tamtejszych mężczyzn zainteresowanie 
środkami oczyszczającymi i odświeżającymi skórę twa-
rzy, dezodorantami, a także kosmetykami redukującymi 
skutki starzenia. Wśród starszych mężczyzn popularne 
są wszelkie środki do farbowania siwiejących włosów 
i redukowania siwizny. Doskonałym przykładem mogą 
być wszyscy ważniejsi politycy chińscy, którzy pomimo 
często poważnego wieku dumnie noszą kruczoczarne 
włosy. Zmiany ekonomiczne i kulturowe sprawiają, że 
udział mężczyzn wśród konsumentów kosmetyków 
w Chinach wzrasta z każdym rokiem w sposób znaczny. 

Innym sektorem rozwijającym się ostatnio w Chi-
nach szczególnie dynamicznie są kosmetyki o właści-
wościach farmaceutycznych. Specyfiki z tej grupy od lat 
notują wzrost sprzedaży od 10 do 20% w porównaniu 
rok do roku. To w coraz większej części domena firm 
lokalnych, chińskich, bazujących w produkcji na wielu-
setletniej tradycji zielarskiej medycyny chińskiej. Dzia-
łanie na tym obszarze rynku kosmetycznego w ChRL 
wymaga sporej zręczności, bowiem zgodnie z chińskimi 
przepisami na produktach kosmetycznych nie wolno 
stosować żadnych określeń, które sugerować mogłyby 
lecznicze właściwości danego kosmetyku. Wedle da-
nych z roku 2014 w Chinach działało w tej niszy ponad 
170 firm, z czego większość to firmy farmaceutyczne.

Kosmetyki sportowe, w tym głównie wszelkiego 
rodzaju dezodoranty, również odnotowują dynamiczny 
wzrost sprzedaży. Sprzedaż samych tylko dezodoran-
tów osiągnęła w 2014 roku wartość 646 milionów ju-
anów (prawie 400 milionów złotych), co było wzrostem 

Zmiany ekonomiczne i kulturowe sprawiają,
że udział mężczyzn wśród konsumentów

kosmetyków w Chinach wzrasta z każdym
rokiem w sposób znaczny. 
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o 5,2% w stosunku do roku 2013. Kobiety wybierają naj-
częściej dezodoranty o zapachach owocowych, chętnie 
sięgają po te bazujące na chińskich ziołach. Z kolei męż-
czyźni preferują antyperspiranty zawierające minerały 
i zapewniające efekt chłodzący. 

Wedle chińskiego Biura do spraw Żywności i Leków 
w roku 2014 w ChRL działało ponad 3880 firm produku-
jących kosmetyki (biorąc pod uwagę populację niemalże 
1 miliarda 400 milionów mieszkańców Chin, to nie jest 
liczba duża), z czego aż 1850 to firmy ulokowane w połu-
dniowej prowincji Guangdong ze stolicą w Kantonie. Co 
ciekawe, chińskie firmy stanowią w tej liczbie zaledwie 
20%, bowiem 80% producentów kosmetyków w Chinach 
to firmy zagraniczne, lub spółki typu joint-venture. Udział 
firm chińskich zwiększa się systematycznie. 

Wielu chińskich przedsiębiorców jest świadomych 
potencjału tego nieustannie rosnącego rynku i włącza-
ją się do gry rynkowej w tej branży pomimo ogromnej 
przewagi globalnych koncernów, dysponujących olbrzy-
mim zapleczem badawczo-rozwojowym oraz potężnymi 
środkami na promocję. Pośród tych gigantów obecnie 
najbardziej zaangażowane w walkę o chińskich konsu-
mentów są L’Oréal, Shiseido, Mary Kay, Estée Lauder 
i Olay. Wśród firm produkujących i dystrybuujących ko-
smetyki o właściwościach farmaceutycznych sprzeda-
wanych poprzez apteki największy udział w rynku mają 
również firmy zagraniczne: VICHY, La Roche-Posay, 
Freeplus i Simple. Z kolei Johnson & Johnson zawładnął 
ponad 70% rynku w skali całych Chin (!) w kategorii ko-
smetyków do ciała dla niemowląt. 

Tak jak dynamiczny jest cały rynek kosmetyczny 
w Chinach, tak pełne szybkich przeobrażeń są prefe-
rencje chińskich konsumentów. Coraz mniejsze znacze-
nie na decyzje zakupowe (i to nie tylko w tym sektorze) 
mają tradycyjne kampanie reklamowe, natomiast coraz 
większe opinie innych konsumentów: zarówno tych oso-
biście znanych, jak i „spotykanych” w sieci internetowej. 
Chiński internet, rozwijający się o wiele dynamiczniej niż 
ma to miejsce w Polsce, ma coraz większe znaczenie jako 
narzędzie marketingu (promocji), sprzedaży i dystrybucji. 
Co istotne dla polskiej firmy: chiński internet jest siecią 
osobną w stosunku do sieci, z której korzystamy w kraju 
(i na całym Zachodzie). Nie działają tam tacy giganci in-
ternetu jak Google, Youtube, Twitter czy Facebook. Za-
tem planowanie promocji swoich produktów skierowa-
nych do chińskiego konsumenta na bazie tych serwisów 
nie ma większego sensu, ponieważ są one niedostępne 
dla przeciętnego Chińczyka. 

Według danych intrnetlivestats.com w 2014 roku 
z internetu korzystało w ChRL 641,601,070 mieszkań-
ców. W roku 2015 liczba ta wzrosła prawdopodobnie 
o około 4%. Z kolei z badań statista.com wynika, że 
w roku 2014 aż 361 milionów Chińczyków dokonało za-
kupów w sieci. Oznacza to, że ponad 50% użytkowników 
internetu w ChRL dokonuje tą drogą zakupów. Kosme-
tyki stanowią trzeci pod względem wielkości i wartości 
rodzaj produktów sprzedawanych w chińskiej sieci. Na-
tomiast sprzedaż internetowa stanowi 25% wolumenu 
sprzedaży wszystkich kosmetyków w tym kraju. Zgodnie 
z danymi publikowanymi między innymi przez chińskie 
Biuro do spraw Żywności i Leków, pośród kosmetyków 
sprzedawanych on-line w 2014 roku kosmetyki do ciała 
stanowiły 68,3%, kosmetyki kolorowe do twarzy 21,3% 
a perfumy 4,1% wszystkich tego typu produktów. Naj-
większe wzrosty sprzedaży odnotowywały i odnotowują 
te firmy, które położyły nacisk na komunikację bezpo-
średnią z potencjalnymi klientami poprzez chińskie me-
dia społecznościowe, takie jak Weibo czy Wechat. 

Konsumenci kosmetyków w Chinach, tak jak i w in-
nych krajach, dzielą się zasadniczo na trzy grupy wyróż-
niające się preferencjami dotyczącymi ceny produktów: 
niskich, średnich i wysokich. W odróżnieniu od ryn-
ków nam bliższych, w Chinach wysoka cena produktu  

odgrywa rolę pozytywną: Chińczycy wierzą, że za wy-
soką ceną towarów stoi ich wysoka jakość. I są gotowi 
za taką jakość płacić duże pieniądze. Dlatego też wiele 
lokalnych chińskich firm, których korzenie sięgają jeszcze 
czasów Mao Zedonga, dokonuje „rewitalizacji” swoich 
marek i produktów: nadaje się im nowe szaty graficzne, 
nowe opakowania, powiększa lub tworzy linie produkto-
we i sprzedaje po znacznie wyższych od pierwotnych ce-
nach, windując je z poziomu cen niskich do poziomu cen 
średnich, a często wysokich. To jakby właściciele marki 
„Biały Jeleń” odświeżając markę, przywracając ją na ry-
nek, postanowili umieścić ją obok produktów Kanebo. 
W Chinach to działa! Z kolei powszechność dostępu do 
internetu w Chinach powoduje, iż tamtejsi konsumenci 
są coraz bardziej świadomi kwestii jakości komponentów 
używanych do produkcji kosmetyków, a co za tym idzie 
bezpieczeństwa użytkowników tych produktów. Rośnie 
równolegle świadomość zjawiska piractwa na rynku 
kosmetycznym, co powoduje, że Chińczycy preferują 
kosmetyki droższe i najchętniej kupują je jednak w miej-
scach pewnych: domach towarowych, centrach handlo-
wych, firmowych sklepach i drogeriach. Poprzez te trady-
cyjne kanały sprzedawanych jest niemal 2/3 wszystkich 
kosmetyków w Chinach. Wśród nich najmocniejszym, 
a jednocześnie najbardziej pożądanym kanałem sprzeda-
ży są wspomniane stoiska firmowe w domach towaro-
wych. Walkę o nie w Chinach wygrywają Lancôme, Estée 
Lauder, Chanel i Dior. Firmy, którym trudno znaleźć miej-
sce w domach towarowych, wybrały inne rozwiązanie: 
sklepy firmowe. Dają one możliwość zarówno kreowania 
marki w świadomości chińskich konsumentów, ale także 
wzmacniają przekonanie kupujących co do oryginalności 
produktów, jak również pozwalają oferować dowolnie 
dużą ilość swoich produktów. 

Obszar pomiędzy sprzedażą internetową, a tą pro-
wadzoną w domach towarowych, sklepach firmowych, 
drogeriach i marketach zajmuje sprzedaż bezpośrednia, 
która rozwija się od 2005 roku, od kiedy władze chińskie 
uznały tę formę sprzedaży za legalną. Liderem sprzeda-
ży bezpośredniej w ChRL jest bez wątpienia Avon, przy 
czym firma ta, oprócz sieci konsultantek, dysponuje 

w Chinach również siecią sklepów firmowych obec-
nych na głównych ulicach większości chińskich miast. 

Udział w sprzedaży kosmetyków tanich i w cenach 
średnich stopniowo, aczkolwiek niezbyt dynamicznie, 
powiększają firmy rozwijające sieci marketów dro-
geryjnych. W Chinach najwięksi gracze to Watson’s,  
Sephora of France i Sasa.

Problemy jakościowe, jak i również skandale, do-
tyczące używania do produkcji kosmetyków niebez-
piecznych dla zdrowia substancji, spowodowały, że 
branżą kosmetyczną w Chinach zainteresowały się 
w ostatnich latach władze w Pekinie. To zaintereso-
wanie spowodowało wprowadzenie wielu nowych 
przepisów i regulacji dotyczących branży kosmetycz-
nej. Organem kontrolnym dla kosmetyków przestało 
być Ministerstwo Zdrowia ChRL, a stało się Biuro do 
spraw Żywności i Leków, wskutek czego kosmetyki 
objęte są przepisami dotyczącymi leków, znacznie 
bardziej precyzyjnymi i surowymi niż wcześniejsze, 
ogólnikowe regulacje.

Chińscy importerzy kosmetyków (lub zagraniczni 
eksporterzy) muszą obecnie uzyskać Licencję Higieny 
dla Importowanych Kosmetyków, wystawianą przez 
chiński odpowiednik naszego Sanepidu, który podle-
ga Radzie Państwa ChRL. Instytucja ta przed wyda-
niem licencji bada zgłaszane przez aplikanta produkty, 
a w przypadku pozytywnego rezultatu badania wysta-
wia licencję dla określonych produktów. Licencja waż-
na jest 4 lata i może być przedłużona bez konieczności 
ponownego przeprowadzenia badań, pod warunkiem 
jednak że podanie o przedłużenie licencji zostanie  

Kosmetyki sportowe, w tym głównie wszelkiego 
rodzaju dezodoranty, również odnotowują

dynamiczny wzrost sprzedaży.

Wzrost świadomości zjawiska piractwa
na rynku kosmetycznym powoduje, 

że Chińczycy preferują kosmetyki droższe
i najchętniej kupują je w miejscach pewnych: 
domach towarowych, centrach handlowych,

firmowych sklepach i drogeriach.

reklama
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złożone nie później niż na 6 miesięcy przed wygaśnię-
ciem licencji. Po uzyskaniu Licencji Higieny importer 
chiński lub zagraniczny producent musi wystąpić o świa-
dectwo zgodności produktów z chińskimi przepisami 
dotyczącymi oznakowania importowanych kosmetyków. 
Od zeszłego roku bowiem nie wolno w Chinach legalnie 
sprzedawać kosmetyków, które nie zawierają:
•   • informacji o producencie (nazwa, dane teleadresowe 

siedziby),
•   • informacji o dystrybutorze (nazwa, dane teleadreso-

we siedziby),
•   • danych osoby kontaktowej w Chinach dla danego 

produktu,
•   • informacji o składzie specyfiku.

Wszystkie informacje muszą być sformułowane 
w języku chińskim, w sposób, który nie utrudnia zapo-
znania się z tymi informacjami. Naklejki (stickery) z tymi 
informacjami dopuszczalne są wyłącznie na pudełkach 
ozdobnych, natomiast na samych pojemnikach zawie-
rających kosmetyki informacje te muszą być naniesione 
na stałe. Istnieje lista zakazanych sformułowań, któ-
re nie mogą pojawiać się na opakowaniach kosmety-
ków. Wśród nich znajdują się takie słowa (oczywiście 
po chińsku) jak: „ekologiczny”, „w pełni naturalny”, czy 
na przykład „nano”. W trakcie badania opakowania ko-
smetyku mogą go definitywnie zdyskwalifikować słowa 
sugerujące właściwości lecznicze produktu, na przykład 
„antyalergiczny”, „antybakteryjny” lub „na porost wło-
sów”. Od 1 kwietnia 2015 roku żaden kosmetyk legalnie 
sprzedawany w Chinach nie może być określany mianem 
„organiczny”.

Inspekcja opakowań i oznaczeń może trwać do 90 
dni.Uzyskawszy powyższe dokumenty, chiński importer 
lub zagraniczny producent jest uprawniony do dokonania 
odprawy celnej towarów. Kosmetyki są objęte w Chinach 
niewysokimi jak na tamte warunki cłami: od 2 do 10%. 
Kosmetyki droższe, szczególnie te z najwyższej półki ob-
jęte są dodatkowo podatkiem od dóbr luksusowych, któ-
ry może sięgać 30%. Przejście odprawy celnej nie ozna-
cza jednak, że oclone i opodatkowane towary zostają do-
puszczone do obrotu na terenie ChRL. Mogą wyłącznie 

oficjalnie przekroczyć granicę Chin. Podczas odprawy 
celnej urząd celny pobiera próbki towarów, a następnie 
poddaje je inspekcji. Dopiero pozytywny rezultat inspek-
cji pozwala na sprzedaż importowanych kosmetyków po-
przez dowolny kanał dystrybucji dostępny w tym kraju.

Ilość wymogów i etapów procedur urzędowych dla 
importowanych kosmetyków w Chinach może zniechę-
cać polskich eksporterów do podjęcia wyzwania wejścia 
na chiński rynek. Czy jednak przeszkody tego typu po-
winny zniechęcać do zaistnienia na największym i bodaj 
najdynamiczniej rozwijającym się rynku kosmetycznym 
świata? Jestem przekonany, że podstawą powodzenia w 
tym przedsięwzięciu jest odpowiednia metoda. W 2012 
roku wyszedłem z inicjatywą zorganizowania w jednym 
z większych chińskich miast polskich targów przemy-

słowych z możliwie najsilniejszą reprezen-
tacją polskich firm kosmetycznych. 
W następstwie tych targów po-
stulowałem założenie w Chinach 
spółki-klastra, stowarzyszającego 

polskich wystawców, reprezentują-
cego ich przed chińskimi władzami i 

urzędami, załatwiającego wszelkie formal-
ności nie w imieniu pojedynczej firmy, ale 
całej grupy. Pozwalałoby to z jednej stro-

ny mocniej zaznaczyć obecność polskiej 
branży kosmetycznej w danym regionie 

Chin, z drugiej strony zdecydowanie obni-
żyć wszelkie koszty związane z procedurami 

certyfikującymi, atestami, etc., z trzeciej zaś 
prowadzić świadomą strategię działania stowa-

rzyszonych firm w Chinach, obejmującą sprzedaż, pro-
mocję, stopniową ekspansję. Przeciętna prowincja Chin 
to 70-80 milionów mieszkańców. Zdobycie 2 lub 3 pro-
wincji dla polskich kosmetyków to wystarczający ob-
szar dla bodaj wszystkich polskich firm kosmetycznych, 
które stać organizacyjnie i finansowo na pozyskiwanie 
rynków zagranicznych. Niestety, czynniki administra-
cyjne nie zainteresowały się projektem, pomimo dużego 
zaangażowania strony chińskiej. Szkoda. Europa, nawet 
ta zjednoczona, to przecież nie cały świat. A Chiny to 
ogromna szansa. I ogromne pieniądze. Wie o tym Dior, 
VICHY, Avon i Johnson & Johnson oraz wielu, wielu in-
nych. Również pewni Tajwańczycy, którzy polski krem do 
stóp kupowany w Rossmannie sprzedają w chińskiej sieci 
ekskluzywnych SPA po około 400 złotych za tubkę.

Chiny to ogromna szansa. 
I ogromne pieniądze. Wie 
o tym Dior, VICHY, Avon 
i Johnson & Johnson oraz 

wielu, wielu innych.

Leszek Bronisław Ślazyk  (rocznik 1967), politolog, 
publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin;  
Od 1994 roku związany zawodowo z Chinami,  
od 2010 roku redaktor naczelny stworzonego przez 

siebie portalu www.chiny24.com. Komentator zajmujący się 
problematyką chińskiej polityki i ekonomii. Jako politolog zajmuje 
się aktualnie problemem skutków ubocznych wielkiego skoku eko-
nomicznego Chin na przełomie XX i XXI wieku.


