
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2015/16 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  
Marzec ogólnie utrwala tendencje lutego 2016. Wzrost importu wysokobiałkowych w 
sezonie 2015/16 – dosyć znaczny. Dalszy spadek cen śruty sojowej i słonecznikowej. 

Dalszy wzrost udziału Argentyny w imporcie śruty sojowej – kosztem USA i UE. 
 

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 marca sezonu paszowego 2015/16 (czyli już 3/4 sezonu) przynosi import tej kategorii surowców 
paszowych na poziomie 2,07-2,08mln ton; blisko 10% więcej, wobec ubiegłego sezonu. Na tym tle 
wzrost importu śruty sojowej o 14,5% (w tym samym okresie) jest wyróżniający się i niewątpliwie 
sprzyja wzrostowi i rozwojowi krajowego sektora pasz. Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu 
przemysłu na wysokoskoncentrowane białko; pośrednio o wzroście oraz rozwoju wysokotowarowej 
produkcji w stadach bydła, kur i indyków. Marzec przynosi – podobnie do lutego – dalsze spadki 
cen, praktycznie nie obejmujące tylko mączki rybnej. Pośrednio wskazuje to na pewne nasycenie 
rynku komponentami wysokobiałkowymi, ale i na tendencję dalszego wzrostu towarowej produkcji 
mięsa, mleka i jaj. Ceny i ich zmiany sezonowe – w tabeli, poniżej. 
 

komponent cena sezonu 2015/16 cena sezonu 2014/15 zakres spadku 

śruta sojowa 37,90 centa/kg 50,09 centa/kg 24,34 % 

śruta słonecznikowa 19,52 centa/kg 20,93 centa/kg 6,74 % 

mączka rybna 1,10-1,11 USD/kg 1,21-1,22 USD/kg 10,21 % 

 
Przy spadkowej tendencji cen, sezonu 2015/16 – widać w marcu dalsze jej pogłębienie. Korzystne 
warunki rozwoju krajowego sektora pasz utrzymują się. Sprzyja to dostosowaniu profilu produkcji 
do mocnej, zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej na światowym rynku głównych branż produkcji 
zwierzęcej – z uwzględnieniem również 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. 
Nasz bilans wolumenowy śruty rzepakowej (w całym sezonie paszowym) na zagranicznych rynkach 
był 8% lepszy, na tle poprzedniego. Eksport sezonu 2015/16 utrzymuje się na wysokim poziomie; z 
zauważeniem zmiany tendencji cen komponentu paszowego I kwartału 2016, wobec ubiegłego roku. 
Następna tabela daje obraz udziału głównych komponentów wysokobiałkowych w imporcie sezonu 
2015/16 (po marcu) i zmianę sezonową w tym zakresie. Inne komponenty – to zaledwie 2,91%. 
 

komponent udział  w imporcie 15/16 udział  w imporcie 14/15 tendencja sezonu 2015/16 
śruta sojowa 83,46 % 80,11 % +4,18 % 

śruta słonecznikowa 13,13 % 16,11 % -18,50 % 
mączka rybna 0,50 % 0,57 % -13,38 % 

 
Marzec na rynku śruty sojowej przynosi dalszy wzrost dostaw argentyńskich (69-70%). Niewielkie 
zmiany tempa wzrostu dostaw kanadyjskich i paragwajskich – wobec ograniczenia importu z USA 
– oznacza dalsze przesunięcie dostaw w stronę MERCOSUR. Zmniejszenie roli innych dostawców, 
szczególnie marginalizacja Rosji – jeszcze bardziej umacnia pozycję Argentyny na naszym rynku. 
Cena rosyjskiej śruty jest 13% wyższa od średniej importowej. Liczą się 2 źródła importu (tabela). 
 

źródło udział w imporcie cena bieżąca relacja cen marca wobec średniej 
MERCOSUR 82,99 % 33,95 centa/kg -0,82 % 

NAFTA 11,94 % 33,82 centa/kg -1,20 % 
 


