
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ W SEZONIE 2014/15 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  
Umiarkowany wzrost dostaw – z wciąż malejącymi cenami śruty sojowej i coraz 
bardziej skoncentrowaną ofensywą MERCOSUR, kosztem Rosji. Ograniczone 
znaczenie śruty rzepakowej – przy dużej różnicy ceny krajowej i eksportowej. 

 
Polski rynek komponentów wysokobiałkowych – od lat bazuje na imporcie; decydującym ogniwie 
zabezpieczającym funkcjonowanie głównych sektorów produkcji zwierzęcej – tak w odniesieniu do 
sektora pasz, jak też po części wysokotowarowych gospodarstw – w tym też wysokoprodukcyjnych 
mleczarskich. Okres 2014 roku do września wnosi ogromny wzrost importu tej kategorii surowców 
paszowych – z poziomu 1,56-1,57 (2013) do 1,84-1,85mln ton, bliski 18%. We wrześniu – import 
śruty sojowej nadal rósł; choć w tempie niższym niż przed miesiącem. Wrzesień przyniósł jeszcze 
większe, względne nasilenie importu mączki rybnej, wobec śruty sojowej, z wyraźnym osłabieniem 
importu śruty słonecznikowej. Zmiany cen zestawia tabela. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 56,84 centa/kg 55,59 centa/kg wzrost o 2,25 % 

śruta słonecznikowa 23,69 centa/kg 27,94 centa/kg 15,21 % 

mączka rybna 1,34-1,35 USD/kg 1,61-1,62 USD/kg 16,57 % 
 

Przy ww. tendencji rocznej – we wrześniu spadły ceny wysokobiałkowych, za wyjątkiem mączki 
rybnej – tworząc bardzo sprzyjające warunki dla rozwoju krajowego sektora paszowego; zwłaszcza 
wobec bardzo mocnej pozycji konkurencyjnej kilku sektorów produkcji zwierzęcej na światowym 
rynku i obecnym stanie rynku komponentów energetycznych. W sezonie paszowym 2014/15 rynek 
funkcjonuje z malejącymi cenami śruty rzepakowej – paszy o zastosowaniu żywieniowym dużym, 
chociaż ograniczonym. Przemysł krajowy nie chce – w bieżącym sezonie – w większym zakresie 
tej paszy; dochód bilansowy z tego komponentu wysokobiałkowego, na rynkach zagranicznych – w 
pierwszej części sezonu 2014/15 – wzrósł około 20-21%, na tle stanu sprzed roku; ceny eksportowe 
są mocno wyższe na tle krajowych – i tu polski rynek może jej nie adaptować w większym stopniu. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie (po 
wrześniu) i tendencje w tym zakresie (na tle stanu do sierpnia); inne (nie ujęte surowce) – to tylko 
3,78% w strukturze polskiego importu surowców wysokobiałkowych. 
 

komponent udział w imporcie na tle sierpnia 2014 uwagi o tendencji września 
śruta sojowa 75,71 % +0,37 % lekko wzrostowa 

śruta słonecznikowa 19,89 % -2,69 % wyraźnie spadkowa 
mączka rybna 0,62 % +1,64 % wzrostowa 

 

Zobrazowaniem wrześniowych zmian na rynku śruty sojowej są ogromne przesunięcia importu w 
kierunku MERCOSUR (82-83% udział w polskim rynku śruty sojowej), z jednoczesnym znacznym 
wyeliminowaniem Rosji z gry, wobec zmniejszenia się, średniomiesięcznego tempa wzrostu dostaw 
(sierpień-wrzesień) o więcej niż połowę (w strukturze). Dokonało się to mimo 1-1,1% niższych cen 
śruty rosyjskiej – wobec paragwajskiej. Argentyńska śruta jest obecnie o 2,13% tańsza, na tle ceny 
średniej importowej; przy tym różnica ta we wrześniu już nie wzrosła. Śruta ta obecnie dominuje na 
polskim rynku, ale udział dostawców paragwajskich w polskim rynku też ogromnie rośnie. Bardzo 
znamienne jest wstrzymanie dostaw holenderskich na nasz rynek – w sezonie paszowym 2014/15. 
Obraz – opisany wyżej – pośrednio wskazywałby na dodatkową szansę dla wzrostu i rozwoju rynku 
pasz przemysłowych w nowym sezonie. Obraz struktury i cen dostaw z MERCOSUR – w tabeli.  
 

źródło*  udział w imporcie cena bieżąca (centa/kg) wzrost września w strukturze dostaw 
Argentyna 64,15 % 55,63 0,72 % 
Paragwaj 11,74 % 57,19 13,65 % 

*nieobecność Brazylii w zestawieniu wynika z wstrzymania dostaw w sierpniu i wrześniu 


