
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2014/15 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  

Ogromny wzrost dostaw w listopadzie – z wyraźniej malejącymi cenami śruty 
sojowej, dominacją MERCOSUR na naszym rynku, ale aktywizacją importu 

holenderskiego i przede wszystkim ogromnym wzrostem dostaw amerykańskich. 
Ograniczona rola śruty rzepakowej – z dużą różnicą cen 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, do listopada przynosi ogromny wzrost importu tej kategorii surowców 
paszowych – z poziomu 1,95-1,96 (2013) do 2,31-2,32mln ton: o 18-19%. W listopadzie – import 
śruty sojowej rósł – w tempie zdecydowanie wyższym, niż w dotychczasowym okresie roku 2014. 
Listopad wnosi niemal stabilizację importu mączki rybnej, z jego zwyżką po stronie śruty sojowej, 
a jeszcze wyraźniejszym osłabieniem importu śruty słonecznikowej. Zmiany cen zestawia tabela. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 54,94 centa/kg 55,36 centa/kg 0,76 % 

śruta słonecznikowa 22,90 centa/kg 26,25 centa/kg 12,76 % 

mączka rybna 1,31-1,32 USD/kg 1,59-1,60 USD/kg 17,53 % 
 

Przy ww. tendencji rocznej – w listopadzie spadły ceny wysokobiałkowych – tworząc sprzyjające 
warunki dla rozwoju krajowego sektora paszowego; zwłaszcza w sytuacji bardzo mocnej pozycji 
konkurencyjnej kilku sektorów produkcji zwierzęcej na światowym rynku i obecnym stanie rynku 
komponentów energetycznych. W sezonie paszowym 2014/15 rynek funkcjonuje przy malejących 
cenach śruty rzepakowej (poziom 78-79gr) – 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 2014 (do 
listopada – na tle 2013) – wzrósł około 7-8%; ceny eksportowe są od pewnego czasu bardzo mocno 
wyższe na tle krajowych – i polski rynek może jej nie adaptować w większym stopniu. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie (po 
listopadzie) i tendencje w tym zakresie (wobec stanu do października); inne (nie ujęte surowce) – to 
tylko 3,6% w strukturze polskiego importu surowców wysokobiałkowych. 
 

komponent udział w imporcie na tle października  uwagi o tendencji listopada 
śruta sojowa 76,58 % +0,96 % wzrostowa 

śruta słonecznikowa 19,20 % -2,98 % wyraźnie spadkowa 
mączka rybna 0,63 % -0,96 % lekko spadkowa 

 

Obraz zmian listopada na rynku śruty sojowej – to pewne obniżenie wysokiego poziomu importu z 
MERCOSUR (79-80% udziału w polskim rynku śruty sojowej). Argentyńska śruta jest teraz 1,8% 
tańsza, na tle ceny średniej importowej; przy tym różnica ta w listopadzie (zresztą już od września) 
nie rosła. Znamienne jest wzmożenie od listopada dostaw holenderskich na nasz rynek, a zwłaszcza 
amerykańskich – na skalą wyjątkową, na warunki sezonu paszowego 2014/15; z jednostkową ceną 
53,16 centów. Bieżąca sytuacja w imporcie wysokobiałkowych – opisywana wcześniej – pośrednio 
wskazuje na niezwykłą szansę wzrostu i rozwoju rynku pasz przemysłowych w sezonie 2014/15. 
Strukturę i ceny dostaw z MERCOSUR – prezentuje tabela. 
 

źródło*  udział w imporcie cena bieżąca zmiana  listopada w strukturze dostaw 
Argentyna 61,78 % 53,90 centa/kg -3,04 % 
Paragwaj 12,15 % 55,22 centa/kg -5,15 % 

*nieobecność Brazylii w zestawieniu wynika z wstrzymania dostaw od sierpnia 2014 


