
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  

====wg stanu na koniec roku 2013==== 
 

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 wysokoprodukcyjnych 
mleczarskich. Rok 2013 przyniósł bardzo znaczne – chociaż wybiórcze – obniżenie importu tej 
kategorii surowców paszowych – z poziomu prawie 3,01 do 2,41-2,42mln ton, a więc około 22%. 
Dokonało się ono w praktyce za sprawą ogromnego spadku importu śruty słonecznikowej. Więcej o 
sytuacji mówi zakres wzrostu cen w imporcie głównych komponentów wysokobiałkowych (tabela). 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres wzrostu 

śruta sojowa 55,14 centa/kg 53,19 centa/kg 3,67 % 

śruta słonecznikowa 25,69 centa/kg 16,98 centa/kg 51,30 % 

mączka rybna 1,58-1,59 USD/kg 1,30-1,31 USD/kg 21,64 % 

 
Jednak nie jest to pełna prawda o sytuacji na rynku komponentów wysokobiałkowych. W bieżącym 
sezonie paszowym funkcjonuje on w sytuacji bardzo niskich – na tle ubiegłego sezonu paszowego – 
cen śruty rzepakowej (w grudniu poziom 90gr); paszy o ograniczonym (choć dużym) zastosowaniu 
– w sposób naturalny bardziej liczącej się w bieżącym sezonie paszowym, choć drożejącej bardzo 
wyraźnie w IV kwartale (2,8% w XII) – wobec importowanych komponentów wysokobiałkowych. 
Ww. spadek importu nie dotyka śruty sojowej, z kluczową rolą gospodarczą (mała zwyżka 0,89%), 
a przy sporej (22,63%) zwyżce importu mączki rybnej – praktycznie ma to miejsce kosztem śruty 
słonecznikowej (spadek o blisko 2/3); paszy o znaczącej roli gospodarczej w roku 2012, ale także 
licznych wadach z punktu widzenia bilansowego – o wręcz katastrofalnie malejącym znaczeniu w 
sezonie paszowym 2013/14. Warto podkreślić wciąż małe gospodarcze znaczenie mączki rybnej; z 
żywieniowym jak najbardziej istotnym – zwłaszcza w kontekście poziomu importu śruty sojowej. 
Trudno więc powiedzieć, by zmiany rynkowe bieżącego sezonu – naruszały w poważniejszy sposób 
równowagę rynku komponentów wysokobiałkowych, a w szczególności zagrażałaby intensyfikacji 
w produkcji zwierzęcej. Zwłaszcza iż w bieżącym sezonie rośnie (ogólnie) produkcja zwierzęca; ale 
pasz przemysłowych – jeszcze wyraźniej. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie oraz 
tendencje w tym zakresie, na tle I półrocza 2013; inne – nie ujęte tu surowce – to 3,73% importu. 
 

komponent udział w imporcie na tle I półrocza 2013 uwagi o tendencji 
śruta sojowa 79,09 % +0,50 % lekko wzrostowa 

śruta słonecznikowa 16,65 % -7,81 % spadkowa 
mączka rybna 0,53 % +15,22 % silnie wzrostowa 

 
Dla sytuacji na rynku śruty sojowej istotne są przesunięcia importu – w kierunku dostaw z tańszych 
źródeł (ostatnia tabela). 
 
źródło udział w imporcie na tle końca sezonu 2012/13 uwagi o tendencji 

Argentyna 61,82 % +15,12 % w strukturze rosnąca w tempie 2-3%/miesiąc 
 
W nowym sezonie paszowym – swe udziały w polskim rynku z trudem utrzymuje Brazylia. Z kolei 
tracą USA, a zwłaszcza (mało znaczący) dostawcy europejscy – szczególnie niemieccy. Najtańsze 
źródło surowca –  a nowe w sezonie 2013/14 – stanowi Paragwaj (poniżej 51 centów/kg). Grudzień 
przynosi zmianę na polskim rynku śruty sojowej – związaną z wejściem dostawców boliwijskich. 


