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Sprawozdanie rynkowe

Na półkuli północnej kończy się właśnie sezon zbiorów. W dużej mierze przebiegły one zgodnie z planem. Nie pogoda czy 
plagi niszczące uprawy i plony są źródłem problemów na rynkach, ale utrudnienia związane z pandemią. Nadal są one dużym 
wyzwaniem w globalnym zarządzaniu łańcuchem dostaw – na polu, w fabrykach, a zwłaszcza w transporcie morskim. Wszystko 
to wiąże się z dodatkowymi kosztami, które szczególnie drastycznie wzrosły w przypadku przesyłek kontenerowych z Azji i 
utrzymują się na bardzo wysokim poziomie (grafika poniżej). Niemniej jednak trzeba stawić czoła rzeczywistości, w porę i sprawnie 
się zorganizować i planować w dłuższej perspektywie!

Ryby

Od roku ceny bonito w głównym ośrodku, Bangkoku, wahają się między 1300 USD/t a 1500 USD/t – na umiarkowanym poziomie 
i bez typowych gdzie indziej dużych wahań. Obecnie cena jest nieco niższa i wynosi ok. 1350 USD/t, pomimo obowiązującego do 
30. września zakazu FAD. Również tutaj o cenie decyduje teraz nie „surowiec”, ale gwałtownie rosnące koszty produkcji: paliwo 
dla rybaków i przewoźników, puszki i kartonaż, związane z pandemią ograniczenia mocy produkcyjnych i oczywiście ekstremal-
nie wysokie koszty transportu morskiego. Prognozowanie ewolucji tych kosztów byłoby nierozważne, niemniej jednak ceny ryb 
pozostają na razie korzystne, ponieważ połowy przewyższają popyt producentów. Przedmiotem dyskusji są dostawy ryb z cer-
tyfikatem MSC z kluczowego obszaru wód zachodnio-centralnego Pacyfiku (WCPO). MSC przypomina Komisji ds. Rybołówstwa 
(RFMO) o zaległej, długoterminowej „strategii połowów” i grozi zawieszeniem certyfikatu od czerwca 2023 r.

Tuńczyk

https://www.lamotte-food.de/en/
https://www.lamotte-food.de/de/
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Warzywa

Owoce

Produkty na bazie pomidorów

Na południu Europy sytuacja jak dotąd wygląda dobrze, zbiory zbliżają się do końca. Na rok 2021 ma ich być, według prognoz, 
38,5 mln ton, czyli niemal dokładnie tyle samo, co w roku 2020, jednak, z powodu suszy w Kalifornii, nieco mniej niż pierwotnie 
oczekiwano. Mimo wszystko utrzymujący się silny popyt „wyczyścił” magazyny i nawet z nowych zbiorów już praktycznie nic 
nie zostało. Trzeba się zatem spieszyć, bo również późniejsze wsparcie z Południa będzie mocno ograniczone, a rynek jeszcze 
bardziej aktywny.

Zbiory w Turcji osiągnęły punkt kulminacyjny. Pomimo lipcowych upałów, w przypadku papryki (capia i topa) na razie wszystko 
przebiega zgodnie z planem. Zbiory peperoni (odmian lombardi i macedońskiej) oraz jalapeño i papryki kardoula są jednak 
skąpe, owoce są małe i niekiedy nie starcza ich nawet na drugi zbiór. Producenci nie zrealizują wszystkich zakontraktowanych 
ilości. Teraz kluczowa jest dobra dystrybucja i ścisła koordynacja na miejscu – z naszym doświadczonym zespołem w Izmirze 
jesteśmy do tego dobrze przygotowani.

Lipcowa fala upałów w Turcji znacznie skróciła sezon na pomidory. Suszarnie nie mogły sprostać krótkoterminowej ogromnej 
podaży surowca, w związku z czym nie osiągnięto planowanych ilości. Obecnie popyt jest jeszcze niewielki, ponieważ wyczerpał 
się kontyngent UE na bezcłowy import na rok 2021. Jednak do końca roku, z nowym kontyngentem na 2022, pozostałe zapasy 
szybko się wyprzedadzą. Dlatego teraz jest odpowiedni czas, by zadbać o dostawy do końca 2022 roku.

Bardzo duży popyt doprowadził do krótkotrwałego niedoboru na rynku, teraz już jednak napływają pierwsze dostawy ze zbiorów 
zakończonych w południowych Chinach. Wysokie stawki za transport morski znacznie zawyżyły ceny ustalone u źródła. Popyt na 
ten modny produkt jest nadal wysoki, a rynek ograniczony, dlatego teraz rekomendujemy kontrakty długoterminowe.

Przecier pomidorowy / pomidory krojone / sos do pizzy

Papryka/peperoni

Suszone pomidory

Soja głęboko mrożona

W Tajlandii wciąż trwa okres posezonowy, jednak nawet stopniowo poprawiające się zaopatrzenie w surowiec po „normalnej” cenie 
7 batów/kg nie przywróci normalności wraz z rozpoczynającymi się w październiku zimowymi zbiorami. Ograniczenia związane z 
pandemią są nadal duże, fabryki są zmuszone produkować znacznie poniżej swoich możliwości, a na polach i w produkcji brakuje 
siły roboczej. Wszystkie koszty produkcji – energii, blachy na puszki czy kartonu – utrzymują się na wysokim poziomie. Do tego 
dochodzi ekstremalnie drogi transport morski. Dotyczy to też Kenii i Filipin. Nie wynika to już jednak z zaopatrzenia; ananas jest po 
prostu nadal drogi, a jego dostępność ciągle ograniczona.

Ananas

https://www.lamotte-food.de/en/
https://www.lamotte-food.de/de/
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Środki spożywcze

Rośliny strączkowe

Zakończone właśnie zbiory soczewicy w Kanadzie ucierpiały z powodu upałów i suszy, a zbiory są o co najmniej 40% niższe od 
oczekiwanych. Podobnie wygląda sytuacja w Turcji i to nie tylko z soczewicą, ale i ciecierzycą. Ceny, które już w 2020 wzrosły, 
znowu znacznie pójdą w górę i tendencja ta będzie się utrzymywać. Prognozy dla rozpoczynających się właśnie w Ameryce 
Północnej zbiorów fasoli nerkowatej są dobre, ponieważ susza oszczędziła w dużej mierze regiony upraw bardziej wysunięte 
na północ. Pozycja Chin na europejskim rynku słabnie z uwagi na bardzo drogi transport morski, co dodatkowo umacnia i tak 
już stabilny rynek roślin strączkowych. Radzimy zatem teraz pokryć zapotrzebowanie długoterminowo, bo taniej już nie będzie!

Rzeczywistość przerosła najgorsze prognozy – przez mróz w Grecji podczas kwitnienia brzoskwiń zbiory były o ponad połowę 
mniejsze. Zostały już tylko niewielkie ilości dla tych, którzy teraz szybko się zdecydują. Chiny również ucierpiały z powodu mrozu 
i zbiory są o około 20% niższe od oczekiwanych. Abstrahując od cła przywozowego, niebotyczne stawki za fracht kontenerowy i 
tak uniemożliwiają zakupy w tym kraju.

Zbiory w Peru już się zakończyły i zgodnie z oczekiwaniami wypadły dobrze, podaż jest korzystna. Dotyczy to jednak tylko białej 
komosy; uprawy komosy czerwonej były mniejsze i ceny za nią wykazują tendencję wzrostową. Komosa czarna jest dostępna 
tylko w bardzo ograniczonych ilościach i po wysokiej cenie.  W przypadku bardzo niskich cen radzimy zachować ostrożność, 
ponieważ nadal istnieje wiele alternatywnych towarów, w tym też skażonych pestycydami. My konsekwentnie kontrolujemy i 
oczywiście oferujemy również jakość bio.

Zbiory pszenicy w Europie są tylko nieznacznie poniżej oczekiwań. W Kanadzie natomiast, jednym z największych eksporterów 
pszenicy, z powodu ekstremalnych upałów i suszy plony spadły o ponad jedną trzecią w porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając 
poziom najniższy od 14 lat. Sytuacja z zaopatrzeniem rynku globalnego jest bardzo napięta, notowania na giełdach towarowych 
stale rosną, a cena pszenicy durum wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Radzimy działać szybko i 
wykorzystać czas na długoterminowe pokrycie zapotrzebowania. Oferujemy kaszę bulgur brązową i żółtą, grubo-/ średnio- i 
drobnoziarnistą, a także certyfikowaną jakość bio. 
Kuskus standardowy i pełnoziarnisty, średnio- i gruboziarnisty, również w jakości bio. 

Pochodzący z południowo-wschodniej Azji owoc chlebowca jest coraz częściej stosowany jako substytut mięsa. Obecnie 
dostępna jest również jakość „pulled”, tzn. małe, szarpane kawałki do odpowiednich przetworów.

Brzoskwinia

Quinoa (komosa ryżowa)

Bulgur/kuskus

Chlebowiec

https://www.lamotte-food.de/en/
https://www.lamotte-food.de/de/
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Przyprawy i sosy

Tak jak w poprzednim sezonie, zbiory w Maroku rozpoczęły się z dużym opóźnieniem – przez długi czas było zbyt chłodno i zbyt 
sucho. Szczególnie małe owoce są rzadkie i drogie. Turcja nie oferuje taniej alternatywy, a surowce z Kirgistanu, Turkmenistanu i 
Uzbekistanu są rzadkością. Trzeba zabezpieczyć dostawy teraz aż do czasu kolejnego sezonu w 2022 r.

Wojna domowa w północnej Etiopii poważnie wpłynie na zbiory sezamu, które rozpoczną się za kilka tygodni; w wielu regionach 
uprawy w ogóle nie były możliwe. W tym sezonie trzeba szczególnie uważnie monitorować rozwój sytuacji.

Kapary

Pasta sezamowa / tahini

Anuga 2021 w Kolonii
09.-13.10.2021 – hala 10.2 / stoisko D-059

Zapraszamy do odwiedzin!

Obliczyliśmy nasz korporacyjny ślad węglowy (CCF) i teraz dbamy o to, 
aby utrzymać go na niskim poziomie. Pozostałe emisje neutralizujemy i 
tym samym nasze przedsiębiorstwo jest neutralne dla klimatu.

Więcej tutaj

Z pozdrowieniami, 
HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 
(utworzono dnia 29.09.2021 r.)

https://www.lamotte-food.de/en/
https://www.lamotte-food.de/de/
https://lamotte-food.de/en/blog/corporate-carbon-footprint-and-climate-neutrality

