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Czerwiec 2021
Sprawozdanie rynkowe

Brak równowagi w  globalnym systemie logistycznym, gwałtownie rosnące koszty różnych materiałów pomocniczych 
i eksploatacyjnych (blacha na puszki, szkło, drewno i tektura, koszty energii) oraz słabe zaopatrzenie, w szczególności na bliskie 
terminy, określają obecnie rynek. Ta stabilna tendencja jest zasadniczo wspierana przez silny wzrost cen prawie wszystkich 
surowców rolnych. Rynek ciągle jeszcze nie powrócił do kondycji sprzed czasów pandemii koronawirusa. Wysoki stopień 
niepewności jest charakterystyczny także dla obecnie rozpoczętego sezonu na półkuli północnej. Niezbędnie konieczne jest 
perspektywiczne, długoterminowe zabezpieczenie zaopatrzenia oraz ścisła koordynacja w całym łańcuchu dostaw.

Globalna sieć żeglugi kontenerowej jest w dalszym ciągu bardzo napięta – stałe rezerwacje są przesuwane lub nawet anulowane, 
statki są przekierowywane, kontenery są przeładowywane w sposób niezaplanowany, porty są przepełnione, a daty przybycia 
kilkakrotnie zmieniane. Jest to ogromne wyzwanie dla naszych kupców i specjalistów logistyki, a my jesteśmy zadowoleni z po-
siadania we własnym zespole osób o takich kompetencjach i doświadczeniu. Jednocześnie ciągle rosnące koszty przesyłek kon-
tenerowych odbijają się niekorzystnie na biurach handlowych – jeśli ktoś pół roku temu płacił za wysyłkę z Azji 1000 USD za kon-
tener 20’, dziś musi zapłacić pięć razy więcej! Dokładamy wszelkich starań, aby terminowo wywiązywać się z zawartych umów.

Międzynarodowe łańcuchy transportowe

Typowy dla pierwszego kwartału wzrost cen odwrócił się już w marcu i od tego czasu ceny tuńczyka pasiastego w Bangkoku 
(obecnie ok. 1325 USD/t) oraz w  Mancie (1550  USD/t) lekko spadły. Zmianę sytuacji uzasadniają dobre połowy po obu stro-
nach Pacyfiku i  jednocześnie bardzo niski popyt w ostatnich dwóch kwartałach w handlu detalicznym oraz niezmienione za-
potrzebowanie sektora Food Service. Przeciwwagę tworzą rosnące koszty, zwłaszcza paliwa dla statków rybackich, ale także 
oleju roślinnego i opakowań oraz ponownie sezonowo składane duże zamówienia ze strony handlu detalicznego oraz znowu 
wzrastający popyt sektora Food Service. Poziom cen jest korzystny, zalecamy długoterminowe pokrycie zapotrzebowania. Popyt 
na ryby z certyfikatem MSC wciąż rośnie, ale może być również zaspokojony przez rosnącą podaż. Przy czym towary faworyzo-
wane przez cła unijne są dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

Tuńczyk

Ryby

Owoce

Od dwóch lat mówimy o słabej podaży surowców w najważniejszym kraju ich pochodzenia, czyli Tajlandii, oraz wysokich ce-
nach na rynku światowym – i tak jest nadal; nawet krótkie, sezonowe wzrosty ilości zbiorów tego nie zmieniają! Dopiero wraz 
z nadchodzącymi zimowymi zbiorami z października koło może się zamknąć. Do tego czasu ananasów będzie niewiele i będą dro-
gie. Dostawy odbywają się „z dnia na dzień”. Zdecydowanie radzimy zabezpieczenie dostaw przed końcem roku i wcześniejsze 
planowanie.

Ananas
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Skutki epidemii koronawirusa w Indiach wpływają negatywnie na wszystkie obszary życia, w szczególności na rolnictwo, a tym 
samym na obecne zbiory mango. Dlatego konieczne było zrewidowanie początkowo dobrych perspektyw: rynek musi odczekać, 
ofert na pulpę z mango, a także sos chutney spodziewamy się dopiero w najbliższych tygodniach. W zależności od sytuacji można 
spodziewać się rosnących cen zarówno na pulpę i na chutney.

Mango

Trwające wiele dni mrozy w połowie i na koniec kwietnia w Grecji zmniejszyły oczekiwane plony prawie o połowę. Dla całej UE 
oznacza to prawdopodobnie najmniejsze zbiory od roku 1988. W konkurencji z rynkiem świeżych produktów znacznie wzrastają 
ceny, a do tego również dochodzą wysokie koszty materiałów pomocniczych i materiałów eksploatacyjnych. Podobnie wygląda 
sytuacja w przypadku suszonych moreli w Turcji, gdzie mróz częściowo uszkodził kwiaty owoców. Pierwsze oferty zostały szybko 
wycofane. Należy spodziewać się znacznie mocniejszych kursów.

Brzoskwinia i morela

Produkty na bazie pomidorów

Zakończono przesadzanie sadzonek na pola. Szkody spowodowane mrozem zdarzały się tylko w pojedynczych przypadkach, 
zbiorniki wodne są dobrze wypełnione – globalne szacunki na 2021 rok to nawet ponad 39 mln ton więcej w stosunku do roku 
ubiegłego! Nadchodzące zbiory trafią na pusty rynek, a popyt pozostanie niezwykle wysoki. Ceny surowców uzgodnione w Por-
tugalii, Hiszpanii i we Włoszech są na odpowiednio wysokim i stabilnym poziomie. Gwałtowny wzrost kosztów energii, materiałów 
opakowaniowych (woreczki aseptyczne, beczki stalowe i plastikowe, blacha na puszki, drewno i karton) oraz koszty transportu 
znacznie obciążają kalkulacje, tendencja cenowa jest zwyżkowa. Nie przewidujemy żadnego rozluźnienia na ten rok i radzimy 
pokrycie już teraz zapotrzebowania do 3. kwartału 2022 roku włącznie. Należy również pamiętać, że choć ceny surowców są na 
wysokim poziomie, to nie leżą one wcale na rekordowym poziomie, gdy patrzymy na ostatnie 10 lat.

Warzywa

Kwiecień był zimny także w Chinach. Przez to zbiory rozpoczęły się z dwutygodniowym opóźnieniem. Trwający ok. 100 dni okres 
zbiorów uległ skróceniu, a plony będą odpowiednio niższe. Nie zostanie osiągnięty i tak niski wynik 50 000 ton z roku poprzed-
niego. Poza tym nowe plony trafią na pusty rynek, a koszty produkcji także spowodują dalszy wzrost cen. Należy wyraźnie zwrócić 
uwagę na dostępność i zabezpieczenie dostaw na okres najbliższych dwunastu miesięcy. W przypadku warzyw krojonych, za-
równo w puszce, jak i szparagów mrożonych, tak jak w latach poprzednich warzyw cienkiego kalibru będzie niezwykle mało. Peru 
alternatywnie nadal udostępnia tylko pojedyncze kontenery.

Szparagi
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W Turcji sadzonki są już na polach, pogoda dopisała w ostatnich tygodniach i nic nie zakłóca procesu kwitnięcia. Po początkowych 
obawach w lutym i marcu opady deszczu były ostatecznie wystarczające. Uprawa bawełny i kukurydzy spowodowała znaczne 
przesunięcie upraw papryki, które związane są z regionem miasta Manisa, do wschodnich rejonów Anatolii. Wpływ na obliczenia 
mają wyższe koszty transportu surowców, ale także gwałtowny wzrost kosztów blachy na puszki, energii i opakowań, a także ko-
szty frachtu morskiego z Turcji. W dużej mierze rekompensuje to kurs tureckiej liry, który nadal traci na wartości. Pierwsze oferty 
kształtują się na poziomie z zeszłego roku.

Papryka/pepperoni

Początkowo słaby początek zbiorów w Chinach zatrzymał na krótki czas cenę surowca w miejscu. Ale już widoczne jest odwró-
cenie trendu i produkt pozostanie korzystny cenowo aż do sierpniowego szczytu zbiorów. Znaczenie ma również na niższy popyt 
w stosunku do roku ubiegłego. Tajlandia również ponownie wraca do formy. Jednak i tutaj wyższe koszty produkcji (blacha na 
puszki, energia...), a przede wszystkim rujnujące koszty frachtu kontenerowego całkowicie zmieniają obraz. Mimo tego zalecamy 
teraz wykorzystanie tanich dostaw surowca i pokrycie zapotrzebowanie na dłuższy czas.

Kukurydza

Środki spożywcze

Zbiory w Peru trwają, można spodziewać się dobrych plonów w dobrej jakości. Po związanym z epidemią koronawirusa słabym 
popycie na całym świecie, mamy do czynienia z nadwyżkami, w szczególności w sektorze To Go. Ceny otwarcia z nowych zbio-
rów nadal kształtują się na korzystnym poziomie, zarówno w przypadku towarów konwencjonalnych, jak i produktów bio. Radzimy 
długoterminowe pokrycie zapotrzebowania.

Komosa ryżowa

Składniki wegańskie
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, oferujemy również składniki wegańskie 
z naszego bogatego asortymentu, które idealnie nadają się do substytutów mięsa 

i ryb. Zapewniamy, że wszystkie składniki i dodatki używane do produkcji są wyłącznie 
pochodzenia wegańskiego i potwierdzamy to w sposób wiążący przy każdej dostawie. 

Nasze doświadczenie i innowacyjne możliwości światowego rynku to wsparcie dla Twoich 
projektów.

Z pozdrowieniami, 
HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 
(utworzono dnia 07.06.2021 r.)
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