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

Poziom importu wysokobiałkowych do sierpnia: 0,34-0,35 mln ton, a więc znacznie 
niższy na tle sezonu 2015/16. Istotnie wyższe ceny komponentów. Struktura importu 

nieco inna – z wyraźnym przesunięciem w kierunku mączki rybnej. 
 

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. Nowy 
sezon paszowy, 2016/17 wnosi znaczne ograniczenie importu tej kategorii surowców paszowych, na 
tle sezonu 2015/16. Rośnie udział mączki rybnej o prawie 47%, w strukturze wobec sezonu 2015/16. 
Dla całego sezonu 2016/17 prognozowany jest wzrost importu komponentów wysokobiałkowych: do 
poziomu 2,86 mln ton. To sprzyjałoby wzrostowi i rozwojowi wysokotowarowej produkcji w stadach 
bydła, kur i indyków. Nie jest to 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, poniżej. 
 

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

śruta sojowa 45,10 centa/kg 37,79 centa/kg 19,34 % 

śruta słonecznikowa 19,83 centa/kg 18,98 centa/kg 4,48 % 

mączka rybna 1,14-1,15 USD/kg 1,14-1,15 USD/kg b.z. 

 
Nie można nie odnotować tendencji sierpnia – z wyraźnym obniżeniem ceny śruty sojowej i jeszcze 
znaczniejszym wzrostem – słonecznikowej; jednocześnie – pomimo rosnącej ceny mączki rybnej – 
jej wysoki import utrzymywał się. Wobec zróżnicowanej tendencji cen początku sezonu 2016/17 – 
przy rosnącym zapotrzebowaniu głównych sektorów produkcji zwierzęcej (zwłaszcza mięsnego) – 
import trudno by wzrastał w liczbach bezwzględnych; nastąpiło jednak jego znaczne przesunięcie w 
kierunku mączki rybnej, z ograniczeniem importu śruty sojowej. Wzrost/rozwój krajowego sektora 
paszowego wymaga dostosowań – by na bieżąco sprzyjał on mocnej, ale też zróżnicowanej pozycji 
konkurencyjnej na światowym rynku głównych sektorów produkcji zwierzęcej – z uwzględnieniem 
wpływu sytuacji na rynku komponentów energetycznych.   
Następna tabela obrazuje udziału głównych komponentów wysokobiałkowych w imporcie, nowego 
sezonu 2016/17 i zmiany sezonowe w tym zakresie. Inne komponenty – to marginalne 3,02%.  
 

komponent udział  w imporcie 15/16 udział  w imporcie 16/17 tendencja sezonu  
śruta sojowa 83,29 % 85,82 % +3,04 % 

śruta słonecznikowa 13,48 % 10,44 % -22,55 % 
mączka rybna 0,49 % 0,72 % +46,94 % 

 
Nowy sezon na rynku śruty sojowej stabilizuje olbrzymi udział dostaw MERCOSUR – na poziomie 
92-93%. Dostaw NAFTA aktualnie brak; rosyjskim przypada niewielkie uzupełnienie, przy czym 
ich ceny ostatnio spadły (choć w sierpniu znów wzrosły). Dostawy UE są kompletnym marginesem. 
 

źródło udział w imporcie cena bieżąca relacja cen sezonu do średniej 
MERCOSUR 92,24 % 44,94 centa/kg -0,35 % 

Rosja 6,58 % 44,04 centa/kg -2,35 % 
inne 1,18% X powyżej średniej 

  
W całej reszcie światowych dostaw – nieco większa rola przypada (w tym sezonie) ukraińskim, lecz 
to tylko nieco ponad 0,7% w ich strukturze. 


