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Abstrakt
Rynek owoców i warzyw jest ważny ze względu na wielkość produkcji, która znacznie
przekracza krajowe zapotrzebowanie i ma istotny udział w całej produkcji roślinnej. Celem
artykułu była identyfikacja zmian, jakie zaszły na rynku owoców i warzyw w pierwszych
tygodniach epidemii COVID-19.
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Wstęp
Rynek owoców i warzyw odgrywa ważną rolę w polskim rolnictwie. Nasz kraj
jest jednym z największych producentów owoców i warzyw w Unii Europejskiej –
zajmuje pierwsze miejsce w produkcji jabłek, jest także jednym ze światowych liderów, zaraz po Chinach i USA. Podobne wyniki osiągamy w produkcji innych
owoców, choć w tym przypadku wolumen jest nieco niższy. Mniejszą rolę odgrywa
krajowa produkcja warzyw, choć również stanowi ważny dział rolnictwa. Zgodnie
z prognozami IERiGŻ–PIB zbiory owoców w Polsce w 2020 r. wyniosą 4,2 mln ton,
a warzyw – 5,6 mln ton. Celem opracowania była identyfikacja zmian zachodzących
na rynku owoców i warzyw w pierwszych tygodniach epidemii COVID-19 w Polsce.
Owoce i warzywa, ze względu na swoje właściwości, są produktami nietrwałymi,
co przekłada się na niestabilność tego rynku. Wyniki badań pochodzą z monitoringu prowadzonego przez IERiGŻ–PIB. Jego istotą są systematyczne (cotygodniowe)
wywiady ze stałą próbą podmiotów – uczestników rynku owoców i warzyw.

Wyniki
Monitoring rynku owoców i warzyw prowadzony przez IERiGŻ–PIB pozwala
stwierdzić, że w okresie pandemii obserwowano wzrost popytu na większość asortymentu owoców i warzyw świeżych na rynku polskim. Problemy z zagospodarowaniem produkcji części gatunków warzyw (np. pietruszki) czy też z cenami niższymi niż oczekiwane (w przypadku innych warzyw korzeniowych lub kapustnych)
wynikały z większej w porównaniu do roku ubiegłego podaży (produkcji krajowej)
bądź konkurencji tańszych importowanych produktów (np. cebuli, warzyw szklarniowych wczesną wiosną). Na rynku owoców wzrósł popyt zwłaszcza na jabłka, które w pierwszych miesiącach roku były jedynymi owocami krajowymi dostępnymi
w większych ilościach1. W mniejszym stopniu wzrosło zapotrzebowanie na warzywa. Wzmożone zainteresowanie owocami (głównie jabłkami) można było obserwować także ze strony odbiorców zagranicznych. Większe zamówienia napływały
z krajów europejskich, podczas gdy spadło zapotrzebowanie nabywców z innych
kontynentów. Wzrost zainteresowania europejskich importerów wynikał z chęci
zaspokojenia rosnącego, podobnie jak w Polsce, popytu na owoce. Zgodnie z informacjami podmiotów współpracujących z IERiGŻ–PIB zmniejszyły się natomiast
1.
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Krajowa produkcja gruszek jest niższa niż zapotrzebowanie rynku wewnętrznego.
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wysyłki do Azji oraz Afryki, głównie ze względu na obostrzenia sanitarne w portach
morskich oraz problemy logistyczne wynikające z ograniczonej liczby rejsów. Wzrostowi popytu na jabłka towarzyszył spadek podaży tych owoców. Z jednej strony
wynikał on z mniejszych zapasów, spowodowanych słabszymi plonami w 2019 r.,
ale z drugiej – z chęci oddziaływania sadowników na dalsze wzrosty cen skupu. Doprowadziło to do znacznego (około 100%) podwyższenia cen skupu jabłek, a w niektórych przypadkach konieczności importu tych owoców z innych krajów w celu
realizacji zamówień odbiorców na rynku krajowym.
Zmienił się także model zakupowy konsumentów, co miało przełożenie na łańcuch dostaw, zwłaszcza w pierwszej fazie pandemii. Konsumenci zmniejszyli częstotliwość zakupów podstawowych: wcześniej zaopatrywali się co 1–2 dni, później
co 6–7 dni2. W przypadku owoców i warzyw działało to na wzrost popytu na gatunki, które dłużej zachowują świeżość (np. jabłka, cebula, ziemniaki, kapustne), kosztem tzw. nowalijek i gatunków mniej trwałych (np. owoców jagodowych3).
W pierwszej fazie epidemii szok popytowy (zwiększone zakupy konsumenckie)
i zmiana częstotliwości zakupów wywołały zakłócenia w łańcuchu dostaw, polegające na dużej zmienności obrotów. Detaliści zamówili większe ilości owoców i warzyw, które potem w części nie zostały sprzedane na skutek zmniejszenia się zakupów konsumenckich. Potrzeba było kilku tygodni, aby łańcuch dostaw powrócił
do równowagi. Zjawisko to znane jest jako „efekt byczego bicza”.
Nastąpił także znaczący wzrost zakupów owoców i warzyw przez internet, z dostawą do paczkomatów lub przez kurierów/dostawców w systemie bezdotykowym.
Nadal jest to niewielki odsetek całkowitych obrotów na rynku owoców i warzyw,
jednak część konsumentów przekonała się do zakupów produktów świeżych bez ich
uprzedniego oglądania (wybierania).
Jednym z pozytywnych skutków pandemii dla omawianej branży może być rozwój sprzedaży zdalnej z dostawą, z pominięciem detalistów. W przypadku małych
producentów rolnych, organizacji producentów owoców i warzyw oraz firm handlowych dostarczających do sieci, możliwości rozwoju w tym zakresie są mniejsze
niż supermarketów i dyskontów, ale niewątpliwie istnieją. Przy odpowiedniej organizacji i wzbogaceniu asortymentu dzięki współpracy producentów może to być
szansa na wzrost przychodów, zwłaszcza w sezonach nadprodukcji. Argumentem
marketingowym powinno być skrócenie łańcucha dostaw przekładające się na większą świeżość produktów dostarczanych do konsumentów. Potencjału należy szukać
2. Informacja pochodzi z badań prowadzonych przez jedną z wiodących sieci handlowych w Polsce.
3. W początkowej fazie pandemii owoce jagodowe w obrocie rynkowym pochodziły z importu, gdyż
pierwsze zbiory krajowych owoców jagodowych (truskawek) rozpoczęły się na większą skalę w połowie
maja.
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również w trwałej zmianie nawyków konsumpcyjnych społeczeństwa w kierunku
zróżnicowanej diety, czyli bogatej w owoce i warzywa, co przełożyłoby się na wzrost
popytu krajowego. Szansą dla sektora związaną z pandemią może być większe zwracanie uwagi na kraj pochodzenia produktów oraz świadome wybieranie krajowych
owoców i warzyw, m.in. dzięki kampaniom prowadzonym przez MRiRW oraz organizacje społeczne.
Wydaje się jednak, że większą wagę mają zagrożenia dla krajowego sektora owocowo-warzywnego. Możliwe jest w przyszłości potencjalne zmniejszenie obrotów
handlowych, co wynika z ogólnoświatowej tendencji wywołanej przez pandemię,
a polegającej na promocji rodzimych produktów i zniechęcaniu do importowanych. Tymczasem krajowa produkcja owoców i warzyw w ostatnich latach bazowała
na imporcie tańszej pracy i eksporcie produktów (jabłek, mrożonych owoców i warzyw oraz soków zagęszczonych).
Dużym zagrożeniem może być odpływ pracowników sezonowych z Polski do innych krajów europejskich, w przypadku liberalizacji rynku pracy w Unii Europejskiej. Stawki oferowane w innych krajach (np. w Niemczech, we Francji, we Włoszech) są wyższe niż w Polsce, co w przypadku łatwego dostępu do tamtych rynków
może zmniejszyć podaż pracy obywateli Ukrainy w Polsce i zwiększyć jej koszt,
przyczyniając się do dalszego obniżania konkurencyjności produktów eksportowanych z Polski.
Niebezpieczeństwem spowodowanym przez pandemię może być dalsza dezintegracja organizacji producentów. Duże wahania cen przekładają się w niektórych
sezonach na większe zyski, co sprzyja indywidualizmowi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Rozdrobnienie podaży jeszcze zwiększa podatność na te wahania,
co w latach dobrych plonów jest niekorzystne dla producentów owoców i warzyw
oraz organizacji producentów.
W czasie pandemii pogorszyły się warunki prowadzenia działalności rolniczej.
W przypadku owoców i warzyw zarysował się duży niedobór pracowników sezonowych. Panowała także większa niepewność prowadzenia działalności. Ryzyko braku
pracowników, kryzysu ekonomicznego, choroby producenta i jego rodziny, a także
niepewność rynku zbytu w obliczu nowej sytuacji wpływały w niektórych przypadkach na zmniejszenie produkcji lub zmianę jej struktury.
Niekorzystnie zmieniły się warunki sprzedaży produktów – na każdym poziomie łańcucha marketingowego. Pandemia wpłynęła na wzrost kosztów, chociażby
ze względu na konieczność przestrzegania wymogów sanitarnych. Trudniejsze były
też wysyłki zagraniczne z powodu problemów na granicach państwowych.
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W przetwórstwie owoców i warzyw skutki pandemii nie uwidoczniły się tak
istotnie, gdyż w chwili jej wybuchu większość zakładów była już po szczycie sezonu
produkcyjnego.
W okresie od ogłoszenia stanu epidemii do drugiej połowy maja w obrocie rynkowym dostępne były niemal wyłącznie jabłka. W kolejnych tygodniach do asortymentu krajowych owoców dołączyły truskawki deserowe, a następnie kolejne
gatunki. Silne obawy o dostępność pracowników sezonowych do zbioru owoców,
dzięki działaniu administracji państwowej oraz względnie łagodnemu przebiegowi
epidemii, okazały się mniej dotkliwe niż przewidywano. Wpływ pandemii na dochody można ocenić jako pozytywny. Ceny skupu jabłek deserowych w I klasie jakości wzrosły do najwyższego w historii poziomu (średnio 2,80 zł/kg w pierwszym
tygodniu czerwca), a ceny truskawek spod osłon i upraw przyspieszonych były
znacząco (od 50% do 100%) wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Przełożyło się to na większe przychody producentów i osiągnięcie zysku. Należy jednak
zwrócić uwagę, że na taki stan rzeczy miała wpływ nie tylko pandemia, lecz także
inne czynniki, głównie mniejsze zbiory (podaż) jabłek w roku 2019. Były one spowodowane warunkami pogodowymi: wiosenną suszą, przymrozkami oraz chłodem
w maju, który przełożył się na gorsze warunki wegetacji oraz plony truskawek. Sytuacja na rynku jabłek pozostała do kolejnych zbiorów, tj. do września, na zbliżonym
poziomie, podczas gdy na rynku truskawek uległa zmianie i ceny obniżyły się wraz
ze wzrostem podaży. Na dochodowość produkcji innych gatunków (agrestu, aronii,
porzeczek, malin, wiśni itd.) większy wpływ niż pandemia miały czynniki podażowe (plony) w kraju i za granicą oraz poziom cen w innych krajach, gdyż gatunki te
w większości są eksportowane w formie przetworów (takich jak mrożone owoce,
soki zagęszczone).
Na rynku warzyw sytuacja była bardziej zróżnicowana, nie tylko pod względem
gatunków, lecz także formy sprzedaży. Zasadniczo ceny warzyw nie wzrosły w takim
zakresie jak ceny owoców, gdyż podaż większości warzyw była wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co blokowało zwyżki cen. Zróżnicowanie uzyskiwanych przychodów wynikało też z formy sprzedaży. Część kanałów dystrybucji, np. wielkopowierzchniowe sieci handlowe, zgodnie z informacjami podmiotów
współpracujących z IERiGŻ–PIB, zgłaszało mniejsze zapotrzebowanie ze względu
na mniejszą liczbę klientów, podczas gdy dyskonty te potrzeby miały większe. Większe były też obroty podmiotów, które zaopatrują się na rynkach hurtowych, czyli
małych sklepów spożywczych, „warzywniaków” czy straganów ulicznych. Zmiany
preferencji zakupowych w kierunku mniejszych punktów detalicznych były skutkiem pandemii i obserwowano je głównie w pierwszych tygodniach.
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W gorszej sytuacji byli producenci warzyw szklarniowych, np. pomidorów czy
ogórków, oraz producenci nowalijek, co tylko częściowo można powiązać ze skutkami pandemii i problemami ze sprzedażą mniej trwałych warzyw. Powodem była
też większa podaż i presja tańszego importu niektórych gatunków warzyw w pierwszych tygodniach pandemii. Obserwowane skutki pandemii na rynku warzyw, jeśli
chodzi o poziom dochodów producentów, jak dotąd nie są bardzo dotkliwe.

Podsumowanie
W pierwszych tygodniach pandemii można było zaobserwować szok na rynku owoców i warzyw, co doprowadziło do zakłóceń, zwłaszcza w łańcuchu dostaw.
Skutki dla producentów były jednak mniej dotkliwe niż przewidywano. Trudno
powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała jesienią, a zależeć to będzie od dalszego
rozwoju pandemii.
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Abstract
The fruit and vegetable market is important due to its production volume, which
significantly exceeds the national demand and has a significant share in the entire plant
production. The article aimed to identify changes that took place in the fruit and vegetable
market in the first weeks of the COVID-19 pandemic.
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Introduction
The fruit and vegetable market plays a vital role in Polish agriculture. Our country
is one of the largest producers of fruit and vegetables in the European Union – it ranks
first in the production of apples, it is also one of the world leaders, right after China
and the USA. We achieve similar results in the production of other fruits, although
in this case the volume is slightly lower. The domestic vegetable production plays a
minor role, although it is also an important branch of agriculture. According to the
forecasts of IAFE-NRI, the harvest of fruit in Poland in 2020 will amount to 4.2
million tonnes, and of vegetables – 5.6 million tonnes. The aim of the study was to
identify changes taking place on the fruit and vegetable market in the first weeks of
the COVID-19 pandemic in Poland. Due to their properties, fruit and vegetables are
perishable products, which makes this market unstable. The test results come from the
monitoring carried out by IAFE-NRI. Its essence are systematic (weekly) interviews
with a constant sample of entities – participants of the fruit and vegetable market.

Results
Monitoring of the fruit and vegetable market carried out by IAFE-NRI allows
us to conclude that during the pandemic an increase in demand for most of the
assortment of fresh fruit and vegetables on the Polish market was observed. Problems
with managing the production of some vegetable species (e.g. parsley) or with prices
lower than expected (in the case of other root or cruciferous vegetables) resulted
from the higher supply (domestic production) compared to the previous year or
competition of cheaper imported products (e.g. onion, greenhouse vegetables
in early spring). The demand on the fruit market increased especially for apples,
which in the first months of the year were the only domestic fruit available in larger
quantities1. The demand for vegetables increased to a lesser extent. Increased interest
in fruit (mainly apples) could also be observed on the part of foreign buyers. Larger
orders came from European countries, while the demand of buyers from other
continents decreased. The increased interest of European importers resulted from
the willingness to meet the growing demand for fruit, similar to Poland’s. According
to information from entities cooperating with IAFE-NRI, shipments to Asia and
Africa decreased, mainly due to sanitary restrictions in sea ports and logistic
1.
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problems resulting from a limited number of cruises. The increase in demand for
apples was accompanied by a decrease in the supply of these fruits. On the one hand,
it resulted from lower stocks, caused by weaker crops in 2019, but on the other –
from the willingness of growers to influence further increases in purchase prices.
This led to a significant (about 100%) increase in the purchase prices of apples, and
in some cases the need to import these fruits from other countries in order to fulfill
orders of recipients on the domestic market.
The purchasing model of consumers has also changed, which had an impact on
the supply chain, especially in the first phase of the pandemic. Consumers reduced
the frequency of essential purchases: previously they bought supplies every 1–2 days,
then every 6–7 days2. In the case of fruit and vegetables, it contributed to an increase
in demand for species that stay fresh longer (apples, onions, potatoes, brassica), at
the expense of the so-called early vegetables and less durable species (berries).
In the first phase of the pandemic, a demand shock (increased consumer
purchases) and a change in the frequency of purchases caused disruptions in the
supply chain, consisting of a high volatility of turnover. Retailers ordered larger
quantities of fruit and vegetables, which were then partially unsold due to a decline
in consumer purchases. It took several weeks for the supply chain to recover. This
phenomenon is known as the “bullwhip effect”.
There was also a significant increase in the purchase of fruit and vegetables
via the Internet, with delivery to parcel machines or by couriers/suppliers in the
contactless system. It is still a small percentage of the total turnover in the fruit
and vegetable market, but some consumers have convinced themselves to buy fresh
products without first seeing them (choosing).
One of the positive effects of the pandemic for the industry in question may
be the development of remote sales with delivery, bypassing retailers. In the case
of small agricultural producers, organizations of fruit and vegetable producers and
commercial companies supplying chain stores, the development opportunities in this
area are smaller than that of supermarkets and discounters, but they do exist. With
proper organization and enrichment of the assortment thanks to the cooperation of
producers, this may be a chance for an increase in revenues, especially in the seasons
of overproduction. The marketing argument should be the shortening of the supply
chain, which translates into greater freshness of products delivered to consumers.
The potential should also be sought in a permanent change in the consumption
habits of the society towards a varied diet, one rich in fruit and vegetables, which
would translate into an increase in domestic demand. An opportunity for the
2.

The information comes from research conducted by one of the leading retail chains in Poland.
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sector As a result of the pandemic, people may pay more attention to the products’
country of origin and consciously choose domestic fruit and vegetables thanks to
the campaigns by the Ministry of Agriculture and Rural Development and social
organizations.
It seems, however, that threats to the domestic fruit and vegetable sector are of
greater importance. There is a possibility of a potential reduction in trade turnover
in the future as a result of the global pandemic-induced trend of promoting domestic
products and discouraging imports. Meanwhile, the domestic production of fruit
and vegetables in recent years has been based on the import of cheaper labor and
the export of products (apples, frozen fruit and vegetables, and concentrated juices).
A major threat may be the outflow of seasonal workers from Poland to other
European countries in the event of liberalization of the labor market in the European
Union. Wages offered in other countries (Germany, France, Italy) are higher than
in Poland, which in the case of easy access to those markets may reduce the labor
supply of Ukrainian citizens in Poland and increase their cost, contributing to a
further reduction of the competitiveness of products exported from Poland.
The danger of a pandemic could be further disintegration of producer
organizations. Large price fluctuations translate into higher profits in some seasons,
which favors individualism in running a business. Fragmentation of supply further
increases susceptibility to these fluctuations, which in years of good yields is
detrimental to fruit and vegetable producers and producer organizations.
During the pandemic, farming conditions deteriorated. In the case of fruit and
vegetables, there was a large shortage of seasonal workers. There was also greater
uncertainty about doing business. The risk of lack of employees, economic crisis,
illness of the producer and his family, as well as the uncertainty of the sales market
in the face of the new situation, in some cases resulted in a reduction in production
or a change in its structure.
The conditions for selling products have changed unfavorably – at every level of
the marketing chain. The pandemic increased costs, if only because of the need to
comply with sanitary requirements. Foreign shipments were also more difficult due
to problems at state borders.
In the processing of fruit and vegetables, the effects of the pandemic were not
so noticeable, because at the time of the outbreak, most plants were already past the
peak of the production season.
In the period from the announcement of the pandemic to the second half of May,
apples were almost the only fruit available on the market. In the following weeks,
strawberries joined the assortment of domestic fruit, followed by other species.
Strong concerns about the availability of seasonal workers to harvest the fruit,
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thanks to the action of the state administration and the relatively mild course of the
pandemic, turned out to be less severe than expected. The pandemic had a positive
impact on income. The purchase prices of apples in quality class I increased to the
highest level in history (on average PLN 2.80/kg in the first week of June) and the
prices of greenhouse strawberries and accelerated crops were significantly (from 50%
to 100%) higher compared to the previous year. This translated into higher revenues
for producers and a profit. However, it should be noted that this state of affairs was
influenced not only by the pandemic, but also by other factors, mainly lower harvest
(supply) of apples in 2019. They were caused by weather conditions such as spring
drought, frosts and cold weather in May, which resulted in worse growing conditions
and strawberry yields. The situation on the apple market remained at a similar level
until the next harvest (September), while the strawberry market changed and the
prices dropped along with the increase in supply. The profitability of the production
of other species (gooseberries, chokeberries, currants, raspberries, cherries, etc.) was
more influenced by supply factors (yields) at home and abroad and by the price level
in other countries, as these species are mostly exported in the form of processed
(such as frozen fruit, concentrated juices) than by the pandemic.
In the vegetable market, the situation was more diverse, not only in terms of
species but also in terms of the form of sale. In general, vegetable prices did not
increase to the same extent as fruit prices, as the supply of most vegetables was higher
than in the corresponding period of the previous year, which blocked price increases.
Diversification of obtained revenues also resulted from the form of sale. According to
information from entities cooperating with IAFE-PIB, some distribution channels,
such as large-scale retail chains, reported less demand due to a smaller number of
customers, while discounters had greater needs. The turnover of entities that buy
their supplies on wholesale markets, i.e. small grocery stores, “greengrocers” or
street stalls, was also higher. Shifts in shopping preferences towards smaller retail
outlets were the result of the pandemic and were mainly observed in the first weeks.
Producers of greenhouse vegetables, such as tomatoes or cucumbers, and
producers of spring vegetables had fared the worst, which can only be partially
associated with the effects of the pandemic and problems with selling less perishable
vegetables. The reason was also the increased supply and pressure of cheaper imports
of certain species of vegetables in the first weeks of the pandemic. The observed
effects of the pandemic on the vegetable market as regards the level of producers’
income have not been very severe so far.
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Summary
In the first weeks of the pandemic, there was a shock to the fruit and vegetable
market, which led to disruptions, especially in the supply chain. However, the
impact on producers was less severe than expected. It is difficult to say what the
situation will look like in the fall, and it will depend on the further development of
the pandemic.
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