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Ryby

Rosyjska inwazja na Ukrainę oznacza nastanie nowej epoki, zatrważający terror nie ustaje.   
Rynki reagują na całym świecie, konsekwentnie i w wielu przypadkach dramatycznymi aberracjami. Często jeszcze nie da się 
ocenić zupełnie długofalowych, zwłaszcza pośrednich konsekwencji. Z tego względu w jeszcze większym stopniu przebieg 
wydarzeń jest naznaczony niepewnością, a zwiększone ryzyko skutkuje podwyższonymi kosztami. Mocno wpłynęło to na 
globalny rynek rolny i spożywczy, jeżeli nie z powodu samych surowców czy bezpośrednich substytutów, to w każdym razie 
wyższych kosztów przetwórstwa, opakowań i transportu. Do tego dochodzi słabe w stosunku do dolara amerykańskiego euro, 
którego wartość systematycznie spadała w ostatnich dwunastu miesiącach, co obecnie podraża importy rozliczane w dolarach 
o ponad 13% w porównaniu z rokiem poprzednim. Teraz niezbędne jest perspektywiczne i poparte doświadczeniem spojrzenie,
aby trzeźwo ocenić ryzyko, a także odważnie podejmować decyzje i zapewnić zaopatrzenie – zadania sprzedawcy, zwłaszcza w
niespokojnych czasach.

Silny popyt natknął się na słabe połowy na Zachodnim i Wschodnim Pacyfiku oraz dramatycznie zwiększone koszty materiałów 
pędnych do statków połowowych i środków transportowych – cena za tuńczyka bonito w Bangkoku i analogicznie w Mancie 
wzrosła wyraźnie z poziomu ok. 1600 USD/t na początku marca do niemal 2000 USD/t pod koniec kwietnia, to najwyższy wzrost 
od pięciu lat. Lepsze połowy i obecnie słaby popyt ze strony producentów konserw wprawdzie teraz na początku czerwca 
doprowadziły do spadku cen (Bangkok 1600 USD/t, Manta 1750 USD/t), ale korelacja między ceną ryb i kosztami materiałów 
pędnych (proporcjonalnie ok. 40%), czyli rynkiem ropy naftowej, staje się znów wyraźnie widoczna i już z tego powodu trzeba 
zasadniczo liczyć się z nadal solidnym poziomem. Jeżeli spojrzeć na ostatnią dekadę, cena za tuńczyka bonito oscylująca wokół 
2000 USD/t nie jest też niczym nadzwyczajnym, w ostatnich 10 latach przekraczała już 2400 USD/t. Niestabilność typowa dla 
rynku tuńczyka powróciła, a my postrzegamy obecny spadek cen jako korzystny moment na zrobienie zapasów. Jednakże oprócz 
ceny ryb także tu trzeba brać pod uwagę silny wzrost kosztów produkcji (energia), opakowań (blacha na puszki / karton) oraz 
transportu (morskiego). To samo dotyczy dodawanego oleju roślinnego, przy czym występują zwłaszcza problemy z dostawami 
oleju słonecznikowego. Tuńczyk w najbliższych miesiącach nie będzie tańszy, ale potem? – nobody knows!

Tuńczyk

Owoce

Letnie zbiory w Tajlandii przebiegają pomyślnie, w szczycie sezonu na przełomie maja i czerwca odnotowuje się obecnie nawet wy-
nik wyższy niż w poprzednim roku. W pierwszych pięciu miesiącach było to 600 tys. t, ok. 50 tys. t powyżej poziomu z roku poprzed-
niego i wyraźnie powyżej poziomu z roku 2020, ale ciągle jeszcze daleko poniżej średniej z wielu lat. Przed regularnym wygasze-
niem działalności między lipcem i wrześniem fabryki pracują obecnie z maksymalnym obciążeniem, które jednak ciągle jeszcze jest 
znacznie ograniczone z przyczyn pandemicznych. Cena surowców jest na zrównoważonym poziomie i wynosi ok. 7 batów/kg, nie 
należy spodziewać się odchyleń. Ale także tu znaczenie surowca schodzi na dalszy plan za ekstremalnym rozwojem cen wszystkich 
innych kosztów wytwarzania (energia, blacha na puszki, kartonaż...) i oczywiście również transportu morskiego. Alternatywne kraje 
pochodzenia jak Filipiny, Indonezja oraz Kenia są tym w równym stopniu dotknięte, a ich zasoby zarezerwowane na długi okres do 
przodu. Ananas pozostaje z tego względu drogi, a łańcuch dostaw trzeba nadal zapewniać w perspektywie długofalowej.

Ananas



strona 2

Henry Lamotte Food GmbH I Auf dem Dreieck 3 I 28197 Bremen/Germany I Phone +49 421 5239-470 I Fax +49 421 5239-47199 I info@lamotte-food.de

www.lamotte-food.de

Czerwiec 2022
Sprawozdanie rynkowe

Quinoa, Peru

Warzywa

Zbiory odmiany Alphonso w południowych Indiach rozpoczęły się ze względu na pogodę dopiero w połowie maja i potrwają 
mniej więcej tylko do połowy lipca. Wobec tego spodziewany jest wynik co najmniej o 20% niższy od zeszłorocznego. Aktualnie 
surowiec odnotowuje rekordowy poziom i nawet jeżeli dojdzie do pewnego rozluźnienia w trakcie sezonu, trzeba liczyć się z 
wyraźnie bardziej wymagającym rynkiem pulpy z mango Alphonso. Oprócz droższego surowca cenę windują również koszty 
produkcji (wynagrodzenie, energia, opakowanie) oraz zwiększony lokalny popyt po zeszłorocznych obostrzeniach pandemicznych. 
Podobnie kształtują się tendencje w odniesieniu do odmiany Totapuri, nawet jeżeli poziom jakościowy i cenowy jest niższy. 
Bieżący poziom cen pulpy oraz Mango-Chutney jest jeszcze korzystny, ale to się zmieni. Radzimy już teraz zrobić długoterminowe 
zapasy.

Wpływ wojny na Ukrainie na globalny rynek rolny uwidacznia się tu bezpośrednio i wyraźnie, notowania giełdowe poważnie 
wzrosły. Analogicznie ceny kształtują się w przypadku kukurydzy słodkiej we wszystkich krajach pochodzenia, także w odniesie-
niu do przyszłych zbiorów. Obecnie trudno znaleźć wolne zapasy, dobrze postąpił ten, kto zrobił je na długi czas i w dostatecznej 
ilości. Chiny jako kraj pochodzenia, szczególnie w przypadku zaopatrzenia w duże puszki, także w tym roku mimo kosztowne-
go transportu morskiego będą odgrywały istotną rolę. Tamtejsze zbiory rozpoczęły się teraz, z miesięcznym opóźnieniem, ale 
przebiegają pomyślnie, a fabryki pracują z pełnym obciążeniem. Po ekstremalnych opadach na północy Tajlandii pola są tam pod-
topione, w najbliższym kwartale produkcja będzie mocno ograniczona. Warto nadal śledzić sytuację w Indiach, ale pod względem 
cenowym pozostają one na poziomie Tajlandii. Na Węgrzech oczekiwania są dobre, o ile dopisze pogoda, ale do zbiorów trzeba 
poczekać jeszcze dwa miesiące. Zapasy hiszpańskie są już wyprzedane, susza wywiera wyraźną presję na plony. Generalnie, i 
to na całym świecie, także tu trzeba brać pod uwagę następujące aspekty: brak nadwyżek, niewielka podaż z nowych zbiorów i 
wysokie koszty produkcji. Rynek będzie zacieśniać się, zapewnienie zaopatrzenia ma priorytet, trzeba zawczasu zadbać o zapasy 
do połowy roku 2023!

Mango

Kukurydza

Zbiory w Chinach mogły rozpocząć się punktualnie dzięki korzystnej pogodzie i można spodziewać się maksymalnie długiego 
okresu zbiorów, tj. 100 dni.  Powierzchnia uprawowa jest jednakże ograniczona, w szczególności po dużych lipcowych powod-
ziach w ważnej prowincji uprawowej Henan, wobec czego należy generalnie spodziewać się mniejszych plonów. Zwiększenie 
kosztów produkcji (energia, blacha na puszki, kartonaż) oraz utrzymujące się utrudnienia spowodowane pandemią (lockdowny, 
brak robotników sezonowych) prowadzą do wyraźnego źródłowego wzrostu cen o ok. 20%. Do tego dochodzą wówczas koszty 
transportu morskiego, które wzrosły od zeszłorocznego sezonu, a także mocniejsza pozycja dolara względem euro. Z roku 2021 
nie ma już obecnie zapasów, a tak czy owak nieznaczne ilości z Peru są już zakontraktowane na długi czas do przodu. Rynek jest 
napięty, częściowo dotyczy to szczególnie średnic do 6-12 mm, a także większych, i szparagów konserwowych oraz szparagów 
głęboko mrożonych. Zalecamy stanowczo zapewnienie zaopatrzenia do lata roku 2023, brak perspektyw na rozluźnienie sytu-
acji.

Szparagi
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W Turcji spodziewany jest trudny sezon. Już teraz ekstremalnie wysoka i nadal rosnąca inflacja przy względnie stabilnej w sto-
sunku do tego ze względu na wsparcie państwowe lirze tureckiej stawia przed eksporterami ogromne wyzwania. Równocześnie 
wielu rolników zwiększa uprawę pszenicy, kukurydzy i bawełny, aby czerpać korzyści z silnego wzrostu cen na światowych ryn-
kach. Nasze badania na miejscu w decydujących regionach uprawowych Manisa, Canankkale oraz w istotnym dla wczesnych 
zbiorów obszarze Adana pokazują, że odbywa się to wyraźnie kosztem tradycyjnej uprawy warzyw. Co się tyczy papryki capia, 
a w szczególności papryki pomidorowej, trzeba z tego względu liczyć się także w przypadku pomyślnych upraw i zbiorów z 
niewielkimi ilościami surowca i jego wysokimi cenami. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku pepperoni, tu nieliczne 
fabryki, które rzeczywiście są w stanie zrealizować dostawy, już wkrótce będą musiały zaprzestać przyjmowania zamówień! Do 
tego dochodzą koszty opakowania (puszki, słoiki, wieczka, kartony), energii i transportu, które wszędzie mocno strzeliły w górę. 
W przypadku pepperoni zbiory napotykają na pusty rynek, a papryka konserwowa i dostępne zasoby kurczą się – liczymy się z 
wzrostem cen o 30-50% i stanowczo radzimy zawczasu zaplanować zaopatrzenie na rok 2023. Faktycznej alternatywy dla Turcji 
jako kraju pochodzenia nie ma.

Papryka/pepperoni

Pomidor

Wojna na Ukrainie ma wyraźne konsekwencje, na wszystkich terenach uprawowych Europy Południowej ze względu na wysokie 
ceny rynkowe kosztem pomidorów uprawia się więcej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Ze względu na brak wody moc-
no ograniczone są powierzchnie uprawowe w Hiszpanii, w Estremadurze ok. -40%, w Andaluzji nawet -60%.  Niektóre kooperaty-
wy postanowiły tam całkowicie zawiesić produkcję na ten rok. Generalnie AMITOM w odniesieniu do wszystkich krajów pochod-
zenia z UE spodziewa się obecnie regresu -13,5% do poziomu poniżej 10 mln t, nam wydaje się to jeszcze nazbyt optymistyczne. 
Silny wzrost kosztów w rolnictwie (ceny nawozów uległy potrojeniu, ceny oleju napędowego, węże nawadniające) doprowadza 
do rekordowych poziomów w przypadku dopiero co uzgodnionych cen surowców. Jeszcze bardziej może zaostrzyć się globalna 
sytuacja, jeżeli Kalifornia straci plony na skutek niedoboru wody, ale także prognoza dla Chin napawa raczej optymizmem. W 
tym roku zabraknie ok. 0,5 mln t surowca z Ukrainy. W zakresie przetwórstwa producenci będą musieli zmierzyć się z wyraźnie 
wyższymi kosztami, zwłaszcza energii i materiałów opakowaniowych. Niepewność jest spora, a pierwszych ofert spodziewamy 
się dopiero w najbliższych tygodniach, dobre dwa miesiące później niż w normalnych czasach. Trzeba liczyć się z drastycznym 
wzrostem cen, rynek jest opróżniony, popyt duży, a podaż z nowych zbiorów będzie wyraźnie niższa. Konieczne są odważne, 
szybkie decyzje, aby pokryć zapotrzebowanie aż po okres następujący po zbiorach w 2023 r. 

Przecier pomidorowy / pomidory krojone / sos do pizzy

Dobre zaopatrzenie w przypadku zielonej odmiany z zakończonych teraz zbiorów w Peru, w przypadku czerwonej odmiany 
pozostały jeszcze zaledwie resztki zapasów i mogą się one szybko skończyć, na plony specjalne trzeba będzie cierpliwie czekać 
do sierpnia. Także tu rosną koszty i tym samym ceny, również z powodu wyraźnie trudniejszych transportów morskich na trasie 
od zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej.

Jalapeños
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Sezon w Ameryce Południowej rozpoczął się z końcem kwietnia i potrwa jeszcze kilka tygodni. Po bardzo dobrych zbiorach w 
ostatnim roku i niskich cenach białej komosy ryżowej teraz uprawiano więcej czerwonej i czarnej. Z powodu ekstremalnego 
wzrostu cen nawozy są stosowane w ograniczonym zakresie, wobec czego spodziewane są plony mniejsze o 30%. Nadwyżki z 
ostatniego sezonu są wyprzedane i nastąpił silny wzrost cen białej komosy ryżowej, czerwona komosa jest jeszcze na uboczu, 
nieco spadła cena mniej znaczącej pod względem ilości i też droższej czarnej komosy ryżowej. Także z Ameryki Południowej 
przestrzeń ładunkowa jest niewielka, a stawki transportowe dla poszczególnych tras przekraczają nawet poziom azjatyckich. Re-
komendujemy pokrycie zapotrzebowania zawczasu, ponieważ wychodzimy z założenia, że ceny nadal będą rosnąć.

Komosa ryżowa

Środki spożywcze

Zrównoważony rozwój

BIOFACH 2022 w Norymberdze

26-29 lipca 2022 – stanowisko 9-226
Zapraszamy do odwiedzin!

Z POZDROWIENIAMI, 
HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 
(utworzono dnia 14.06.2022 r.)

Także w Turcji w tym sezonie uprawia się mniej pomidorów (zobacz także „papryka/pepperoni”), a większa część niż dotychczas 
zostanie przetworzona na przecier pomidorowy lub trafi na rynek świeżych produktów, ceny są dla rolników atrakcyjne i mogą 
oni pominąć kosztowne suszenie. Wiodący producenci spodziewają się mniejszej ilości surowca nawet o 1/3, a będzie on droższy 
o ok. 30% (w euro!) w porównaniu z rokiem poprzednim. W odniesieniu do suszonych pomidorów notowania zapewne jeszcze
wzrosną, brak nadwyżek z ostatnich zbiorów, rynek jest opróżniony. W połowie lipca spodziewamy się pierwszych ofert, także tu
trzeba podejmować szybkie decyzje. Istotną kwestią pozostaje zaplanowanie importów na początek roku 2023, aby skorzystać z
kontyngentu UE. W ostatnim roku towar wyczerpał się bardzo wcześnie zaraz po pierwszym kwartale, a po tym czasie obowiązuje
cło importowe 14,7%!

Suszone pomidory

Właśnie w warunkach szczególnych wyzwań, jakie stawia przed nami aktualna sytuacja na świecie i rynkach, jesteśmy przywiązani 
do naszych wartości i nadal pracujemy wspólnie z naszymi partnerami nad stałą poprawą aspektów ekologicznych i społecznych 
w łańcuchach dostaw. W tym celu przeredagowaliśmy nasz „Code of Conduct“ który stanowi podstawę dla nas i dla współpracy 
z naszymi partnerami biznesowymi. 

https://www.lamotte-food.de/media/18/03/46/1640002943/HLF_CodeOfConduct_EN_2021.pdf

