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Możliwości eksportowe w czasie koronawirusa - jak je
poprawić?
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 6 kwietnia 2020

Epidemia koronawirusa wpłynęła również na ograniczenie eksportu polskich
produktów za granice. W związku z tym, MRiRW uruchomiło specjalną
zakładkę przedstawiającą możliwości eksportowe w czasie koronawirusa.
Można w niej przeczytać, że nowych zagranicznych dostaw potrzebuje m.in
Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Minister rolnictwa prosi ambasadorów RP o możliwości eksportowe
Szef resortu rolnictwa zaapelował do ambasadorów RP o udostępnienie informacji na temat
możliwości eksportowych dla polskich producentów artykułów rolno-spożywczych.
W liście skierował następujące słowa:
– Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o informowanie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wszelkich sygnałach dotyczących zapotrzebowania
krajów Państwa akredytacji na artykuły rolno-spożywcze, które mogłyby
zaowocować możliwościami eksportowymi dla polskich producentów –

Minister Ardanowski zaznaczył, że chce uruchomić wszystkie kanały, aby ułatwić znalezienie rynku
zbytu producentom żywności także poza granicami naszego kraju.
Możliwości eksportowe są dostępne dla podmiotów branży rolno-spożywczej pod tym linkiem.
W tym miejscu będą podawane informacje o nowych możliwościach eksportu dla polskich
producentów żywności na rynki zagraniczne. Ponadto, znaleźć tam można dane kontaktowe,
pod którymi będzie można uzyskać szczegółowe informacje.

Nowe możliwości eksportowe – Azja
Pierwszym miejscem, które oczekuje na polską żywność jest Singapur. Poszukuje on pilnie
dodatkowych dostaw produktów rolno-spożywczych takich jak:
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Produkty świeże
nabiał (np. mleko, jogurty, sery, masło, śmietana)
warzywa (np. brokuły, papryka, sałaty)
Produkty mrożone
warzywa mrożone
gotowe dania mrożone (np. pizza)
owoce morza
Produkty suche
makarony
warzywa w konserwach
sosy do spaghetti, lub np. dania gotowe
Zainteresowani mogą zgłaszać się bezpośrednio do Ambasady RP w Singapurze
(joanna.dopierala-konkolowicz@msz.gov.pl), bądź do Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu w Singapurze (magdalena.smolak@paih.gov.pl).

Nowe możliwości eksportowe – Bliski Wschód
Drugim kanałem zbytu dla polskiej żywności za granicą są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Przede
wszystkim jest to możliwe dzięki rządowi tego państwa, który upoważnił lokalnych importerów do
zakupów w ramach budowania strategicznej rezerwy żywności. Na dzień 31 marca br. możliwe
było natychmiastowe zamówienie do 100 ton mięsa z certyfikatem halal (kurczak, wołowina,
baranina), wraz z dowozem lotniczym zorganizowanym przez stronę ZEA.
Zainteresowani polscy producenci mogą zgłaszać się bezpośrednio do Zagranicznego Biura
Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju (michal.bakula@paih.gov.pl).

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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