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Eksport polskiego rzepaku podwoił się
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 9 września 2019

Eksport polskiego rzepaku w pierwszym półroczu tego roku podwoił się –
podaje Internetowa Giełda Rolna e-WGT. Sprzedaż eksportowa oleju
rzepakowego również rośnie.
100.764 ton – tyle wyniósł zdaniem MRiRW eksport rzepaku w okresie od stycznia do
czerwca 2019 roku. To wynik ponad dwukrotnie wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku
(46.089 ton).

Rośnie eksport rzepaku
Wolniej niż eksport rzepaku rośnie (w skali roku) sprzedaż eksportowa oleju rzepakowego.
W pierwszym półroczu tego roku na eksport trafiło 46.854 ton oleju rzepakowego (+ 27 proc).

Eksport polskiego rzepaku podwoił się w pierwszym półroczu tego roku.

Gdzie trafia polski rzepak? Głównie do Niemiec (95 proc. eksportu). Natomiast olej najczęściej
wysyłany jest do Niemiec (53 proc.) oraz Czech (16%). Rzadziej trafia do Holandii, Izraela, Szwecji,
Litwy, Estonii i Danii.
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W okresie od stycznia do czerwca tego roku zaimportowano do Polski 226.603 ton rzepaku. Przede
wszystkim z Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy a także Węgier. To wynik o prawie 30 proc. słabszy
niż w tym samym okresie 2018 roku.
– W tym samym czasie sprowadzono do kraju 69.203 ton oleju rzepakowego, w porównaniu
do 84.281 ton w 2018 roku. Oznacza to spadek o 18 proc. Z powyższych danych wynika, że
Polska była w I 2019 półroczu importerem netto rzepaku i oleju rzepakowego – informuje
Andrzej Bąk, ekspert e-WGT.
Źródło: MRiRW/ e-WGT
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