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

Ogromny wzrost importu, w szczególności śruty sojowej, ale też mączki rybnej.  
Ograniczona rola śruty rzepakowej – przy wielkich różnicach ceny krajowej i eksportowej. 

Duży spadek znaczenia innych komponentów – zwłaszcza śruty słonecznikowej.  
 

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. Początek 2015 przynosi ogromny wzrost importu tej kategorii surowców paszowych 
– z poziomu 0,18-0,19 (rok 2014) do 0,24-0,25mln ton: 35,39%. Styczeń przynosi wielkie nasilenie 
importu śruty sojowej i jeszcze większe mączki rybnej. Jednocześnie ogromnie spadło znaczenie 
importu śruty słonecznikowej; jak i innych wysokobiałkowych. Ostatnie zmiany cen w zestawieniu. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 47,68 centa/kg 54,89 centa/kg 13,14 % 

śruta słonecznikowa 19,79 centa/kg 22,02 centa/kg 10,13 % 

mączka rybna 0,94-0,95 USD/kg 1,13-1,14 USD/kg 21,58 % 
 

Przy ogólnie spadkowej tendencji w sezonie – widać ją było w styczniu jeszcze bardziej; zwłaszcza 
w odniesieniu do mączki rybnej, ale – co gospodarczo bardzo istotne – też śruty sojowej. Powstały 
bardzo sprzyjające warunki dla rozwoju krajowego sektora paszowego – z uwzględnieniem zmian 
dostosowawczych profilu produkcji; zwłaszcza w sytuacji bardzo mocnej pozycji konkurencyjnej 
kilku sektorów produkcji zwierzęcej na światowym rynku i obecnym stanie rynku komponentów 
energetycznych. W sezonie 2014/15 rynek funkcjonuje przy malejących cenach śruty rzepakowej: 
78,5gr/kg – paszy o zastosowaniu żywieniowym dużym, choć ograniczonym. Przemysł krajowy nie 
chce – w bieżącym sezonie – w większym zakresie tej paszy. Dochód bilansowy z tego komponentu 
wysokobiałkowego, na rynkach zagranicznych – w 2015 (na tle 2014) – wzrósł o 13,48%, a ceny 
eksportowe są od dłuższego czasu bardzo mocno wyższe na tle krajowych – i nasz rynek może tego 
komponentu nie adaptować w większym stopniu. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie (po 
styczniu) i tendencje w tym zakresie (wobec stanu do grudnia); inne (nie ujęte surowce) – to jedynie 
2,45% w strukturze polskiego importu surowców wysokobiałkowych. 
 

komponent udział  w imporcie na tle grudnia  uwagi o tendencji stycznia 
śruta sojowa 82,26 % +7,33 % silnie wzrostowa 

śruta słonecznikowa 14,63 % -23,40 % wyjątkowo silnie spadkowa 
mączka rybna 0,66 % +10,00 % bardzo silnie wzrostowa 

 

Obraz zmian stycznia na rynku śruty sojowej – to duże zmniejszenie (do poziomu 71-72%) importu 
z MERCOSUR. Argentyńska śruta jest obecnie nawet nieco droższa (0,27%) wobec ceny średniej 
importowej (nie mówiąc o surowcu paragwajskim); przy tym różnica ta w styczniu zdecydowanie 
wzrosła na niekorzyść tego źródła surowca. To wpłynęło z kolei na strukturę naszego importu śruty 
sojowej, zwłaszcza przy wyraźnie tańszym surowcu amerykańskim i rosyjskim (4,8 i 4,26% poniżej 
ceny średniej importowej odpowiednio) oraz brazylijskim (3,25% wobec ceny średniej w imporcie). 
Strukturę i ceny dostaw z MERCOSUR – prezentuje tabela. 
 

źródło*  udział w imporcie cena bieżąca zmiana stycznia w strukturze dostaw 
Argentyna 54,54 % 47,81 centa/kg -11,72 % 
Paragwaj 11,81 % 51,83 centa/kg -7,37 % 
Brazylia 4,93 % 46,13 centa/kg +0,82 % 

 


