
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2016/17 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  

Wysoki poziom importu wysokobiałkowych z początkiem sezonu – na poziomie 0,2-
0,21mln ton; w praktyce związany ze śrut ą sojową. W strukturze importu ogromne 
przesunięcie w kierunku mączki rybnej – w praktyce kosztem śruty słonecznikowej.  

 
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. Start 
sezonu paszowego 2016/17 wnosi wprawdzie znaczne ograniczenie importu tej kategorii surowców 
paszowych, na tle początku sezonu 2015/16. Na tle tego wzrost importu śruty sojowej w strukturze o 
5,87% wyróżnia się wprawdzie – sprzyja wzrostowi krajowego sektora paszowego – zwraca jednak 
uwagę w nowym sezonie wielki wzrost importu mączki rybnej: 65,21% w strukturze, na tle początku 
sezonu 2015/16. Wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem przemysłu na wysokoskoncentrowane 
białko; sprzyja wzrostowi i rozwojowi wysokotowarowej produkcji w stadach bydła, kur i indyków. 
Nie jest on także bez związku z tendencjami na rynku komponentów energetycznych pasz w Polsce – 
w tym kukurydzy na ich tle. Ceny nowego sezonu i ich zmiany wobec poprzedniego – w tabeli, niżej. 
 

komponent cena sezonu 2016/17 cena sezonu 2015/16 zakres zmiany 

śruta sojowa 46,14 centa/kg 37,79 centa/kg 22,10 % 

śruta słonecznikowa 19,04 centa/kg 18,98 centa/kg 0,30 % 

mączka rybna 1,03-1,04 USD/kg 1,14-1,15 USD/kg - 10,10 % 

 
Wobec zróżnicowanej tendencji cen początku sezonu 2016/17 – przy rosnącym zapotrzebowaniu 
głównych sektorów produkcji zwierzęcej (w tym mięsnego) – import trudno by wzrósł w liczbach 
bezwzględnych; nastąpiło jednak znaczne przesunięcie w kierunku mączki rybnej, z ograniczeniem 
importu śruty sojowej. Rozwój krajowego sektora paszowego wymaga dostosowań – by na bieżąco 
sprzyjał on mocnej, ale też zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej na światowym rynku głównych 
sektorów produkcji zwierzęcej – też uwzględniając wpływ rynku komponentów energetycznych.  
Następna tabela to obraz udziału głównych komponentów wysokobiałkowych w imporcie, nowego 
sezonu 2016/17 i zmiana sezonowa w tym zakresie. Inne komponenty – to ledwie 2,02%; rola ich w 
nowym sezonie stopniała zdecydowanie – w skali prawie 20%-owej, w strukturze.  
 

komponent udział  w imporcie 15/16 udział  w imporcie 16/17 tendencja sezonu  
śruta sojowa 83,29 % 87,33 % +4,85 % 

śruta słonecznikowa 13,48 % 9,97 % -26,04 % 
mączka rybna 0,49 % 0,68 % +38,78 % 

 
Nowy sezon na rynku śruty sojowej przynosi olbrzymi wzrost dostaw MERCOSUR – do poziomu 
95-96%. Dostawy NAFTA aktualnie brak; rosyjskim przypada malutkie uzupełnienie dostaw, a ich 
ceny ostatnio obniżyły się. Cała reszta światowych dostaw (1-1,1% w strukturze) – w tym unijnych 
– to kompletny margines. 
 

źródło udział w imporcie cena bieżąca relacja cen sezonu do średniej 
MERCOSUR 95,72 % 46,13 centa/kg -0,02 % 

Rosja 3,21 % 37,48 centa/kg -18,77 % 
inne 1,07% X powyżej średniej 

  
Bez znaczenia są dostawy z UE. Nieco większa jest rola ukraińskich dostaw, ale w sumie ostatnio 
zmalała – do 0,6-0,7% w strukturze dostaw. 


