
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2016/17 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  
Import wysokobiałkowych w pierwszej połowie sezonu na poziomie 1,2-1,21mln 
ton; nadal niższym – około 9%, na tle sezonu 2015/16. Ceny wciąż nieco wyższe. 

Dalszy, znaczny wzrost znaczenia MERCOSUR w dostawach śruty sojowej. 
Struktura importu mocno przesunięta 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. Sezon 
paszowy, 2016/17 przynosi dotychczas ograniczenie importu tej kategorii surowców paszowych, na 
tle 2015/16, z wyjątkiem mączki rybnej – z tendencją przeciwną (poziom 17%-owy), zdecydowanie 
bardziej widoczną wobec spadkowej śruty sojowej. Prognozowany dotąd dla całego sezonu 2016/17 
wzrost importu wysokobiałkowych sprzyjałby wzrostowi i rozwojowi wysokotowarowej produkcji w 
stadach bydła, kur i indyków. Na tle dwóch pierwszych miesięcy sezonu – w czterech kolejnych 
import systematycznie narasta. Nie pozostaje to bez związku z tendencjami na rynku komponentów 
energetycznych pasz, w Polsce i szerzej – w tym w szczególności kukurydzy na ich tle. Ceny nowego 
sezonu i ich zmiany, wobec minionego, w tym samym czasie – w tabeli, niżej. 
 

komponent cena sezonu 16/17 cena sezonu 15/16 zakres zmiany 

śruta sojowa 41,73 centa/kg 40,17 centa/kg +3,89 % 

śruta słonecznikowa 18,46 centa/kg 20,16 centa/kg -8,44 % 

mączka rybna 1,13-1,14 USD/kg 1,14-1,15 USD/kg -0,90 % 
 
Przesunięcie w strukturze importu w kierunku mączki rybnej – stanowi wyraz zapotrzebowania na 
skoncentrowane białko. Niemniej nie chodzi tu o duże ilości surowca importowanego na potrzeby 
krajowego przemysłu paszowego. Zwraca natomiast uwagę spadek importu śruty sojowej (poziom 
8%-owy), ale jeszcze większy słonecznikowej (ponad 12%-owy). 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 zobrazuje udział głównych komponentów wysokobiałkowych w imporcie, sezonu 
paszowego 2016/17 i zmiany roczne w tym samym czasie. Inne komponenty – to margines: 2,45%, 
a ich rola w bieżącym sezonie wyraźnie maleje.  
 

komponent udział  w imporcie 
2016/17 

udział  w imporcie 
2015/16 

tendencja 
sezonu  

śruta sojowa 83,61 % 82,48 % +1,37 % 
śruta słonecznikowa 13,25 % 13,67 % -3,07 % 

mączka rybna 0,69-0,70 % 0,55-0,56 % +24,42 % 
 
Sezon paszowy 2016/17 na rynku śruty sojowej stabilizuje olbrzymi udział dostaw MERCOSUR – 
ze stopniowym  jego wzrostem; do ponad 93%.  
Dostaw NAFTA w tym sezonie praktycznie nie ma. Z kolei rosyjskim przypada małe uzupełnienie; 
na poziomie 3-4%. Ceny surowca MERCOSUR są w skali sezonu niższe od średniej importowej o 
3,35%; rosyjskiego wyższe – aż o10,86%. 
Dostawy UE – w skali sezonu 2016/17 – zostały kompletnie zmarginalizowane i stanowi to pewną 
nowość w skali wieloletniej; uzupełnia je import ukraiński. Wszystko to już jednak miniskala. 


