
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2015/16 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  
Ceny grudnia niższe od listopadowych; mimo postępującego spadku cen – tempo 
wzrostu importu wysokobiałkowych umiarkowane, na tle całego sezonu 2015/16. 

 
Polski rynek komponentów wysokobiałkowych od dawna bazuje na wielkim imporcie; decydującym 
o zabezpieczeniu funkcjonowania głównych sektorów produkcji zwierzęcej – tak w odniesieniu do 
sektora pasz, jak i wysokotowarowych gospodarstw; w tym wysokoprodukcyjnych mlecznych. Okres 
do grudnia 2015 przynosi import tej kategorii surowców paszowych na poziomie około 2,63mln t, 
ponad 3,2% więcej, wobec 2014. Na tym tle wzrost importu śruty sojowej o 9,34%, wobec ub.r. jest 
szczególnie godny uwagi – niewątpliwie sprzyjając wzrostowi/rozwojowi krajowego sektora pasz. 
Świadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu przemysłu na wysokoskoncentrowane białko; pośrednio 
o wzroście/rozwoju wysokotowarowej produkcji w stadach bydła, kur i indyków. Sytuację grudnia 
charakteryzuje dość wyrównane tempo wzrostu importu głównych wysokobiałkowych komponentów 
– w dużej mierze w związku komponentem z niezbyt wysoką zawartości białka: śrutą słonecznikową. 
Pośrednio wskazywałoby to na pewne już nasycenie rynku komponentami o najwyższej zawartości 
białka. Ceny 2015 – obejmujące okres do grudnia – zestawiono w tabeli, poniżej. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 41,92 centa/kg 54,49 centa/kg 23,06 % 

śruta słonecznikowa 20,28 centa/kg 22,59 centa/kg 10,26 % 

mączka rybna 1,12-1,13 USD/kg 1,29-1,30 USD/kg 13,73 % 

 
Przy ogólnie spadkowej tendencji cen, 2015 – widać jej utrzymywanie się w ciągu całego kwartału 
IV-go; przy czym o spadku cen mączki rybnej od grudnia nie można już mówić. Korzystne warunki 
rozwoju krajowego sektora pasz utrzymują się; sprzyjają dostosowaniu profilu produkcji krajowego 
sektora pasz do mocnej, ale zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej na światowym rynku głównych 
branż produkcji zwierzęcej – z uwzględnieniem też wpływu rynku komponentów energetycznych.  
W sezonie 2015/16 rynek funkcjonuje ze wzrostem cen śruty rzepakowej. Mimo dużych możliwości 
jej zastosowania żywieniowego – obecna sytuacja rynkowa wpłynie na ograniczenie jej zużycia. 
Zwłaszcza iż nasz bilans wolumenowy śruty rzepakowej (do grudnia) na zagranicznych rynkach był 
24,12% lepszy, na tle 2014. Eksport sezonu 2015/16 – w takich okolicznościach może utrzymać się 
na bardzo wysokim poziomie; z jednoczesnym marginalizowaniem importu tego surowca. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie (po 
grudniu) i tendencje w tej mierze (wobec listopada). Inne komponenty – to zaledwie 3,11%. 
 

komponent udział  w imporcie na tle listopada uwagi o tendencji grudnia 
śruta sojowa 81,39 % -0,54 % nieznacznie spadkowa 

śruta słonecznikowa 14,97 % +2,99 % wzrostowa 
mączka rybna 0,53 % +0,98 % lekko wzrostowa 

 
Grudzień na rynku śruty sojowej stabilizuje import z MERCOSUR (79,81%); przy dużym wzroście 
dostaw paragwajskich. Śruta argentyńska jest tańsza 1,67% wobec średniej importowej. Rola śruty 
paragwajskiej wzrasta – mimo prawie 3 i pół procenta wyższych cen. Istotnym rysem zmian sezonu 
paszowego 2015/16 jest utrzymująca się wysoka cena rosyjskiej śruty – blisko 5% powyżej średniej 
ceny importowej; w grudniu – ponownie zresztą – ta różnica jeszcze (dość znacząco) wzrosła. 
 
źródło udział w imporcie cena bieżąca zmiana grudnia w strukturze dostaw 

Argentyna 59,46 % 41,45 centa/kg -1,99 % 
Paragwaj 15,97 % 43,63 centa/kg +6,97 % 

 


