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ANALIZA FUNDAMENTALNA  

 korekta prognozy tegorocznych zbiorów rzepaku w kraju do poziomu około 2,8 mln ton, ciągle o 27% więcej od 
bardzo słabych zbiorów w 2016 roku 

 problemy ze zbiorem rzepaku na północy kraju w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, sygnały o 
porażeniu nasion chorobami grzybowymi i poroście 

 wolumen importu rzepaku do kraju w minionym sezonie 2016/17 większy od wielkości jego eksportu po raz 
pierwszy od pięciu sezonów 

 spodziewany wzrost przerobu i eksportu rzepaku w bieżącym sezonie 2017/18 
 
 

PRODUKCJA 

Według szacunku GUS z końca lipca br., areał zbiorów rzepaku w kraju wynosi około 900 tys. ha i jest o 9% większy niż 
w poprzednim roku. GUS przewiduje tegoroczne zbiory rzepaku na poziomie 2,7 mln ton, tj. o 23% więcej od bardzo 

niskich ubiegłorocznych zbiorów. Niniejsze szacunek jest zbieżny z naszymi ostatnimi ocenami.  
 
W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi panującymi w lipcu br. oraz pierwszymi sygnałami o słabszych od 
spodziewanych plonach, zmniejszyliśmy wcześniejszą prognozę tegorocznych zbiorów rzepaku w kraju o 0,1 mln ton do 
około 2,8 mln ton. Taka wielkość produkcji ciągle byłaby o około 27% większa od wielkości zbiorów osiągniętych w 2016 
roku. 
 
Szacujemy, iż na dzień 2 sierpnia br. rzepak ozimy w kraju zebrano z 60-65% areału uprawy. Zbiory rzepaku są 
tradycyjnie najbardziej zaawansowane na południu kraju. Najmniejsze zaawansowanie zbiorów notuje się w województwach 
położonych na północy kraju. Obfite lipcowe opady deszczu i dalszy brak stabilizacji w pogodzie utrudniają prowadzenie 
prac żniwnych w tej części Polski. 
  
Z północno-zachodniej i zachodniej części kraju (a więc tak gdzie spadło najwięcej deszczu) dochodzą sygnały o sporym 
porażeniu rzepaku chorobami grzybowymi oraz poroście nasion, który obniża jakość nasion i mniejsza ich zaolejenie. 
Plantacje rzepaku ozimego położone na cięższych glebach nie są jeszcze gotowe do zbioru. Osiągane plony rzepaku są mocno 
zróżnicowane regionalnie i wahają się od 2,0 t/ha do 6,0 t/ha. Wysokie plony osiągane są przede wszystkim na dobrych 
glebach w regionach, w których pogoda bardziej sprzyjała uprawom. 
 

 
HANDEL ZAGRANICZNY 
 
W sezonie 2016/17, po raz pierwszy od 5 sezonów wolumen importu rzepaku do kraju był większy od wielkości 
jego eksportu. Wszystko za sprawą głębokiego spadku zbiorów rzepaku w kraju w 2016 roku. 
 
Według wstępnych danych, w pierwszych 11 miesiącach sezonu 2015/16 (lipiec-maj) import rzepaku do kraju wyniósł około 
586 tys. ton wobec 208 tys. ton sprowadzonych do kraju w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Rzepak był głównie 
importowany z Ukrainy, Rumunii, Czech i Węgier oraz Niemiec. Szacujemy, iż w całym sezonie 2016/17 import rzepaku 
wyniósł około 610 tys. ton wobec 214 tys. ton sprowadzonych w poprzednim sezonie. 
 
Z kolei, według wstępnych danych, w pierwszych 11 miesiącach sezonu 2016/17 (lipiec-maj) eksport rzepaku z kraju 
wyniósł jedynie 196 tys. ton wobec 857 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. 
Szacujemy, iż w całym sezonie 2016/17 eksport rzepaku z kraju wyniósł około 205 tys. ton wobec 861 tys. ton 
wywiezionych w poprzednim sezonie. 
 

Większa produkcja rzepaku w kraju przełoży się na wzrost eksportu rzepaku w sezonie 2017/18. Oceniamy, iż 
eksport rzepaku w bieżącym sezonie może wzrosnąć do około 0,5 mln ton i być ponad 2-krotnie większy od wielkości 
wywozu w poprzednim sezonie. 
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Wykres 1. Wielkość eksportu i importu rzepaku w pierwszych 11 miesiącach minionego sezonu 2016/17 (tony): 

 

 
 

PRZERÓB I ZAPASY 

W I połowie 2017 roku, tłocznie oleju działające w Polsce przerobiły łącznie prawie 1,14 mln ton nasion rzepaku, co oznacza 
niewielki wzrost w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Tym samym zanotowany w tym okresie wzrost 
przerobu wskazuje, że branża odrabia starty w wolumenie przerobowym zanotowane w 2016 roku, które wynikały ze 
znacznie słabszych zbiorów nasion rzepaku w Polsce. Z kolei, w całym sezonie 2016/17 branża tłuszczowa zagospodarowała 
prawie 2,5 mln ton nasion rzepaku, tj. o około 5% więcej niż w sezonie poprzednim.  
 
Przewidujemy, iż w bieżącym sezonie 2017/18 nastąpi dalszy wzrost przerobu nasion rzepaku w kraju do 
poziomu około 2,55 mln ton.  
 
Wiele wskazuje na to, iż na koniec sezonu 2016/17 w magazynach krajowych zostały spore zapasy rzepaku, których wielkość 
obecnie szacujemy na około 50 tys. ton. Zniżkujące od stycznia br. ceny rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców 
zniechęcały bowiem część rolników do sprzedaży nasion w II połowie sezonu. 
 
Tabela 1. Bilans rzepaku w Polsce w sezonie 2016/17 i prognozy kształtowania się bilansu w bieżącym sezonie 2017/18 
(tys. ton): 

 

2016/17 2017/18 17-18/16-17

Zapasy P oczątkowe 24 49 201,8%

A reał Zbiorów ('000 ha) 827 900 108,8%

P lon (t/ha) 2 ,66 3,10 116,5%

P rodukc ja 2  200 2 790 126,8%

Import 610 350 57,4%

Podaż Całkowita 2 834 3 189 112,5%

Zużycie Krajowe 2 580 2 660 103,1%

przerób 2 480 2 550 102,8%

s traty 100 110 110,0%

Eksport 205 500 243,9%

Zapasy Końcowe 49 29 59,3%

*dane odnoszą s ię do sezonów 1  lipiec - 30  czerwiec  

szacunki/prognozy
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SYTUACJA RYNKOWA – CENY RZEPAKU 

 bieżące ceny skupu rzepaku w kraju niższe od tych w tym samym okresie poprzedniego roku 
 kształtowanie się cen rzepaku w kraju w dłuższym okresie zależne od poziomu cen nasion na giełdzie EURONEXT-

MATIF. Obawy o wielkość zbiorów canoli w Kanadzie i Australii mogą stanowić wsparcie cen rzepaku na europejskim 
rynku 
 

W lipcu br. średnia cen skupu rzepaku w kraju wyniosła około 1550 PLN/t i była zbliżona do średniej ceny nasion przed 
miesiącem oraz o 3% niższa od ceny rzepaku w lipcu ub.r. 
 
W końcu lipca br., w zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu oferowane za tegoroczny rzepak przez firmy handlowe i 
przetwórców kształtowały się na poziomie około 1530-1600 PLN/t z dostawą, plus dopłaty za jakość. W porównaniu do cen 
oferowanych za rzepak z ubiegłorocznych zbiorów, obecnie oferowane ceny skupu rzepaku są o około 30-40 PLN/t niższe. 
 
Ceny rzepaku w kraju w kolejnych miesiącach sezonu będą w znacznej mierze zależeć od kształtowania się cen 
nasion na rynku światowym, w tym na giełdzie EURONEXT-MATIF. Wyższe od spodziewanych zbiory rzepaku we 
Francji powinny przeciwdziałać większemu odbiciu cen rzepaku na giełdzie paryskiej. Niemniej jednak, obawy o kondycję 
upraw canoli w Kanadzie i spodziewany wyraźny spadek jej zbiorów w Australii mogą wspierać ceny rzepaku w Europie w 
dłuższym okresie. 
 
Wykres 2. Minimalne i maksymalne ceny oferowane przez firmy skupowe i przetwórców za rzepak ze zbiorów 2017 roku 
(PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców): 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów Alior Bank SA przez Sparks Polska Sp. z o.o. i jest jedynie materiałem informacyjnym do 

użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz poglądów Alior Bank SA, ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. 

Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu publikacji i mogą ulec 

zmianie bez zapowiedzi. Żadna część, jak i całość utworów zawartych w tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej 

rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach 

eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internec ie - bez 

uprzedniej pisemnej zgody Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów 

zawartych w Raporcie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Bank SA jest zabronione pod groźbą kary i może być 

ścigane prawnie.  


