
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2016/17 

W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI 

Import wysokobiałkowych do maja na poziomie 2,46-2,47mln ton; niższym 3%, wobec sezonu 

2015/16. W maju bardzo duży wzrost poziomu dostaw – przy przesuwaniu importu stale w 

stronę mączki rybnej. Ceny bieżącego sezonu ogólnie wyższe: 3,79%.  

 

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 dotąd pewne ograniczenie importu tej kategorii 

surowców paszowych, ale na poziomie zaledwie trochę zauważalnym. Wyjątek to mączka rybna – z 

tendencją przeciwną (poziom ponad 23%). Wobec ogólnego spadku importu całej grupy surowców 

wysokobiałkowych – w końcu sezonu paszowego (bez ostatniego miesiąca) – śruty sojowej 

sprowadzono również mniej. Prognozowany dla całego sezonu 2016/17, wzrost importu 

wysokobiałkowych sprzyjałby wzrostowi oraz rozwojowi wysokotowarowej produkcji w stadach 

bydła, kur i indyków. Jednakże w przekroju sezonu 2016/17 import wykazuje istotne wahania – 

trudno więc oceniać czy prognoza ta sprawdzi się; być może tak – zważywszy tendencje z II 

kwartału. Nie pozostaje to bez związku z tendencjami na rynku komponentów energetycznych pasz 

– w tym kukurydzy, na ich tle. Ceny sezonu bieżącego oraz ich zmiany, wobec minionego, w tym 

samym czasie – zestawia tabela, poniżej. 
 

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

śruta sojowa 39,72 centa/kg 37,95 centa/kg +4,66% 

śruta słonecznikowa 17,75 centa/kg 19,03 centa/kg -6,72 % 

mączka rybna 1,07-1,08 USD/kg 1,12-1,13 USD/kg -4,92 % 
 

Przesunięcie w strukturze importu, w kierunku mączki rybnej – stanowi wyraz zapotrzebowania na 

skoncentrowane białko. Niemniej nie chodzi tutaj o dużą ilość surowca importowanego na potrzeby 

krajowego przemysłu paszowego; zwłaszcza iż notuje się także niższy import śruty sojowej. Wzrost 

i rozwój krajowego sektora paszowego wymaga takich dostosowań – by bieżąco sprzyjały mocnej, 

ale również zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej na światowym rynku kilku 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 roku w tym samym czasie. Inne komponenty – to margines: dokładnie 

tylko 2,5%. Ich rola w bieżącym sezonie zupełnie spada; choć w maju nieco wzrosła. 
 

komponent udział  w imporcie 2016/17 udział  w imporcie 2015/16 tendencja 

sezonu  

śruta sojowa 82,77 % 83,09 % -0,38 % 

śruta słonecznikowa 14,09 % 13,61 % +3,53 % 

mączka rybna 0,63-0,64 % 0,50-0,51 % +26,65 % 
 

W II połowie sezonu paszowego, na rynku śruty sojowej utrzymuje się olbrzymi udział (i absolutna 

dominacja) dostaw MERCOSUR – poziom blisko 90%; przy ogromnie rosnącej roli paragwajskich 

(po maju ponad 15% całości polskiego importu). 

Od połowy sezonu wznowiono dostawy NAFTA; ich rozmiar w skali II połowy sezonu 2016/17 – 

to tylko 2,7%.  

Inne źródła dostaw można uważać za uzupełnienie. 

Porównanie średnich cen dostaw z cenami MERCOSUR – wypada korzystanie dla tych drugich. Są 

one niższe od średnich – o całe 0,7%, w skali bieżącego roku; co w praktyce oznacza dużą różnicę – 

biorąc pod uwagę tegoroczną strukturę dostaw. 


