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Abstrakt
Sektor rolno-żywnościowy w Polsce ma ogromne znaczenie gospodarcze, gdyż ma duży
udział w PKB, generuje dodatnie saldo handlu zagranicznego i zapewnia wiele miejsc pracy
w produkcji surowców rolnych, przemyśle spożywczym i usługach. Pandemia COVID-19
skutkuje poważnymi problemami gospodarczymi w wielu regionach świata, w tym także
w Polsce. Recesja i wdrożone ze względów zdrowotnych ograniczenia w życiu społecznogospodarczym oddziaływały na funkcjonowanie rynków rolnych w naszym kraju. Wpływ
pandemii był widoczny głównie w handlu zagranicznym, ze względu na bariery w dostępie
do rynków i trudności logistyczne, oraz w niekorzystnych zmianach cen w całym łańcuchu
dostaw. Pandemia w mniejszym stopniu wpłynęła na sytuację podażową na krajowym rynku,
gdyż zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca były determinowane wcześniejszymi
realiami rynkowymi.
Słowa kluczowe: ceny, handel zagraniczny, pandemia, produkty rolne, recesja, rynek.

Piotr Szajner, dr, Zakład Rynków Rolnych i Metod Ilościowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1 (73)/2020, s. 73–93, DOI: 10.48058/urms/73.2020.2

|73

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację na rynkach rolnych w Polsce

Wstęp
Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na życie społeczno-gospodarcze we wszystkich regionach świata. Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego
w większości krajów skutkowało między innymi ograniczeniami w dostępie do rynków zbytu oraz trudnościami logistycznymi. Konsekwencją wdrożonych ograniczeń
jest recesja gospodarcza, która dotyczy wszystkich sektorów, w tym także rolno-żywnościowego. W Polsce sektor ten ma duże znaczenie gospodarcze, społeczne
i środowiskowe. Oddziaływanie pandemii na funkcjonowanie rynków poszczególnych produktów rolnych ma więc zasadnicze znaczenie. Celem artykułu jest ocena
wpływu wprowadzonych ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym w pierwszym okresie pandemii na rynki podstawowych produktów rolnych.

Hipoteza
Pandemia COVID-19 skutkowała recesją gospodarczą, która miała relatywnie niewielki wpływ na funkcjonowanie rynku podstawowych produktów rolnych
w Polsce, w tym głównie w zakresie handlu zagranicznego i zmian cen na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

Uwarunkowania makroekonomiczne
W latach 2010–2019 polska gospodarka należała do najszybciej rozwijających
się gospodarek w UE–28. Według Eurostatu produkt krajowy brutto wyrażony w cenach bieżących zwiększył się o 37,7%, a roczna stopa wzrostu wahała się w granicach
1,4–5,3%. W omawianym okresie PKB w UE–28 zwiększył się o 14,8%, a roczna
dynamika wynosiła od -0,4% do 2,6%1. W przeliczeniu na mieszkańca PKB w Polsce
zwiększył się o 46,8% (do 13,7 tys. EUR), a w UE–28 o 25,4% (do 32,0 tys. EUR).
W konsekwencji PKB per capita w Polsce zwiększył się z 36,8% do 43,1% średniego poziomu w UE–28, a według parytetu siły nabywczej z 63,2% do 72,9%. Pomimo pozytywnych tendencji rozwojowych Polska jest zaliczana do grupy krajów

1. Eurostat, GDP and main components (output, expenditure and income). Gross domestic products at
market prices. Chain linked volumes, index, 2010=100, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, dostęp 3.07.2020.
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o najniższym PKB per capita w UE, gdyż niższe wartości omawianego wskaźnika
występowały tylko w Bułgarii, Rumunii i Chorwacji2.
Relatywnie wysokiej dynamice PKB w Polsce towarzyszyły niewielkie zmiany
w jego strukturze. Według GUS w latach 2010–2018 łączny udział rolnictwa, łowiectwa i rybactwa zmniejszył się z 2,6% do 2,1%3. Według Eurostatu łączny udział
omawianych sektorów w wartości dodanej brutto zmniejszył się z 4,0% do 3,1%, ale
nadal był prawie dwukrotnie większy niż średnio w UE–28.
W latach 2010–2019 skumulowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) wyniósł 113,9, w tym wskaźnik cen detalicznych żywności i napojów
bezalkoholowych – 125,2. W konsekwencji artykuły żywnościowe realnie podrożały
względem pozostałych towarów i usług konsumpcyjnych. W omawianym okresie
skumulowany wskaźnik wzrostu cen podstawowych produktów rolnych wyniósł
137,7, a cen towarów i usług kupowanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i inwestycje – 121,74. Wskaźnik „nożyc cen” był korzystny dla gospodarstw rolnych.
Wzrostowi gospodarczemu w Polsce towarzyszyła poprawa sytuacji na rynku pracy. Według GUS rejestrowane bezrobocie w grudniu 2019 r. wyniosło 5,2%,
wobec 12,4% w grudniu 2010 r. Odnotowano poprawę sytuacji dochodowej ludności, którą wzmocniły transfery socjalne z budżetu państwa, w tym realizowany
od 2016 r. program „Rodzina 500+”. W rezultacie w gospodarstwach domowych
dynamicznie rosła konsumpcja, która była głównym stymulatorem wzrostu PKB.
Wpływ nakładów inwestycyjnych i salda handlu zagranicznego na dynamikę PKB
był mniejszy.
W 2020 r. uwarunkowania makroekonomiczne w światowej, unijnej i krajowej
gospodarce uległy znaczącemu pogorszeniu. Główną przyczyną głębokiej recesji
była pandemia COVID-19, która jest przede wszystkim kryzysem humanitarnym,
ale skutkującym również negatywnymi implikacjami społeczno-gospodarczymi.
Omawiana recesja gospodarcza ma wyjątkowy charakter, a decydują o tym następujące elementy:
1. Kluczowym źródłem recesji były czynniki pozaekonomiczne, gdyż gwałtowne
spowolnienie lub całkowite ograniczenie aktywności gospodarczej zostało wymuszone względami zdrowotnymi. Większość krajów wprowadziła stan zagrożenia epidemicznego lub stan wyjątkowy, które skutkowały zminimalizowaniem
aktywności ludzi.
2. Diagnoza sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce przygotowana dla potrzeb opracowania Krajowego Planu Strategicznego 2021–2027, Warszawa, IERiGŻ–PIB, IUNG–PIB, IPT, IOR, IHAR,
IZOO, IO, 2019, s. 6.
3. GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019, s. 697.
4. GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza, Warszawa 12/2019.
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2. W krótkim okresie recesja wystąpiła w większości państw i w związku z tym nabrała globalnego charakteru.
3. Pandemia negatywnie wpłynęła zarówno na popytową, jak i podażową stronę
rynku:
– spadek popytu był wynikiem ograniczenia aktywności konsumentów (np. w zakresie mobilności), wzrostu ich niepewności w związku z zagrożeniem zdrowia
i utratą pracy oraz restrykcyjną polityką kredytową banków;
– spadek podaży był wynikiem epidemiologicznych restrykcji w prowadzeniu
działalności gospodarczej (np. produkcyjnej, logistycznej, transportowej itp.)
oraz ograniczeń dostępu do rynków (np. w handlu zagranicznym).
4. Społeczeństwa i podmioty gospodarcze oczekiwały szeroko zakrojonych działań
antykryzysowych i interwencyjnych państw oraz instytucji międzynarodowych,
które będą obejmowały nie tylko sferę ochrony zdrowia, lecz także instrumenty
umożliwiające szybki powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego.
Przezwyciężanie recesji w gospodarce światowej, unijnej i krajowej, którego podstawowym celem jest osiągnięcie poziomu PKB z 2019 r., będzie przebiegało w nowych jakościowo uwarunkowaniach:
5. Wzrost odpowiedzialności państw za sferę gospodarczą i społeczną, gdyż równocześnie należy stworzyć warunki wzrostu efektywności gospodarowania oraz
zagwarantować bezpieczeństwo społeczne, socjalne i ekologiczne. W konsekwencji w polityce społeczno-gospodarczej poszczególnych państw może wystąpić zmiana relacji celów strategicznych. Dominujące dotychczas cele wzrostu
gospodarczego mogą w większym stopniu zostać zastąpione celami społecznymi
i ekologicznymi.
6. Wzrost ryzyka i niepewności w realizacji celów gospodarczych będzie skutkował
skróceniem okresów planowania strategicznego przy równoczesnym wzroście
tendencji do maksymalizacji krótkookresowych stóp zwrotu.
7. Zagrożenie zdrowia i życia niewątpliwie zmieni interakcje społeczne, w tym
w szczególności wzrośnie znaczenie internetowych kanałów komunikacji. Przewiduje się, że zwiększy się integracja mniejszych grup społecznych kosztem
większych, luźno powiązanych zespołów. Konsekwencją może być osłabienie
konkurencji i rywalizacji międzygrupowej.
8. W UE mogą przybierać na sile tendencje autonomiczne, gdyż niektóre państwa
członkowskie będą wykazywały umiarkowane zainteresowanie wspólnym rozwiązywaniem najbardziej pilnych problemów (np. kryzysy gospodarcze, kryzysy
migracyjne, pandemia itp.). Można przypuszczać, że powróci koncepcja „Europy dwóch prędkości”, która może skutkować pogłębieniem się różnic społeczno-gospodarczych między państwami członkowskimi. Sytuację komplikuje
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zróżnicowana sytuacja makroekonomiczna poszczególnych krajów członkowskich, w tym głównie państw charakteryzujących się wysokim poziomem długu
publicznego w relacji do PKB (Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania).
Prognozy i projekcje dotyczące rozwoju gospodarczego w 2020 r. są przygotowywane przez wiele instytucji międzynarodowych (np. Komisję Europejską, Bank
Światowy5, MFW6) i krajowych (np. NBP7). Cechą wspólną wszystkich tych prognoz jest to, że wskazują one najgłębszy kryzys społeczno-gospodarczy po II wojnie
światowej. Tym, co je łączy, jest również duża niepewność oraz częste korekty, które
przeważnie przewidują coraz bardziej pesymistyczne scenariusze. Przedstawione
prognozy różnią się w zakresie oceny wychodzenia z kryzysu gospodarczego, a wyrazem tego jest brak zgodności oceny kształtu „krzywej recesji” (np. V, U, W, L). Według Komisji Europejskiej w 2020 r. spadek PKB w UE wyniesie 8,3%, ale w 2021 r.
jest przewidywany wzrost na poziomie ok. 6,1%. Polska gospodarka może charakteryzować się najmniejszym spadkiem PKB (o 4,6%) w porównaniu z innymi krajami członkowskimi, a zdecyduje o tym mały udział sektorów najbardziej dotkniętych pandemią (np. turystyka, HoReCa itp.) oraz bardziej zróżnicowana struktura
gospodarki. W związku z tym najgłębsza recesja wystąpi we Włoszech, Hiszpanii,
Chorwacji, Francji i Portugalii – państwach, które charakteryzują się dużym udziałem usług turystycznych w strukturze PKB8. Kryzys gospodarczy na świecie, w UE
i Polsce będzie miał fundamentalne znaczenie także dla rozwoju rynków rolnych,
gdyż znacząco zmienią się sytuacja podażowo-popytowa, uwarunkowania logistyczne oraz dostęp do rynków.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
W pierwszym kwartale 2020 r. dynamika handlu zagranicznego w gospodarce
narodowej uległa spowolnieniu. Eksport, w porównaniu z analogicznym okresem
2019 r., zwiększył się o 1,7% (do 59,9 mld EUR), a import o 0,7% (do 59,0 mld EUR).
Dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 0,8 mld EUR, wobec salda 0,2 mld
5. The World Bank Group, The Global Economic Prospects, Washington DC https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/33748, dostęp 4.07.2020.
6. International Monetary Fund, Global Financial Stability Report: Markets in the Time of COVID-19,
Washington DC, www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020, dostęp 3.07.2020.
7. Narodowy Bank Polski, Raporty o stabilności systemu finansowego, Warszawa, https://www.nbp.pl/
home.aspx? f=/systemfinansowy/stabilnosc.html, dostęp 4.07.2020.
8. European Commission, European Economy Forecast. Sommer 2020, Institutional Paper 132/July 2020,
Brussel, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf, dostęp 4.07.2020.
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EUR przed rokiem9. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi charakteryzował się wysoką dynamiką. Eksport wyniósł 8,4 mld EUR i był o 9,9% większy
niż przed rokiem. Import zwiększył się o 9,4% (do 5,8 mld EUR). Dodatnie saldo
wymiany wzrosło o 11,0% (do 6,6 mld EUR). Udział produktów rolno-spożywczych
w eksporcie i imporcie ogółem wyniósł odpowiednio 14,1% i 9,8%, wobec 13,0%
i 9,1% przed rokiem10.
W strukturze geograficznej handlu zagranicznego odnotowano zmiany, które były skutkiem wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Rynek unijny pozostaje
głównym kierunkiem eksportu: UE–14 (52,5%) i UE–13 (17,7%). Udział krajów
zwiększył się do 12,8%. Liczącymi się rynkami zbytu były także państwa rozwinięte gospodarczo (12,8%) i rozwijające się gospodarczo (9,4%). W układzie krajów
głównymi odbiorcami były: Niemcy, Wielka Brytania, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy. W strukturze geograficznej importu UE także była najważniejszym
partnerem handlowym: UE–14 (57,2%) i UE–13 (10,2%). Duży udział mają także
kraje rozwijające się gospodarczo (16,5%), z których importowano produkty rolne z innych stref klimatycznych. W układzie państw głównymi partnerami w imporcie były: Niemcy, Niderlandy, Hiszpania, Dania, Norwegia i Włochy. Ujemne
saldo wystąpiło w wymianie z krajami EFTA (209,6 mln EUR) i państwami rozwijającymi się (162,1 mln EUR). Duże dodatnie saldo występuje w handlu z UE
(2,0 mld EUR).
Eksport produktów roślinnych i zwierzęcych zwiększył się odpowiednio
o 15,9% i 1,9%. Udział produktów roślinnych w eksporcie zwiększył się do 60,3%,
a zwierzęcych zmniejszył do 35,3%. Największy udział w strukturze wywozu miały:
mięso i przetwory (19,1%), zboża i przetwory (13,2%), wyroby tytoniowe (12,2%),
ryby i przetwory (7,0%), produkty mleczne (6,8%) oraz owoce i przetwory (6,0%).
Import produktów roślinnych i zwierzęcych zwiększył się odpowiednio o 8,9%
i 11,1%, a ich udział w strukturze towarowej wyniósł odpowiednio 28,8% i 67,8%.
W strukturze towarowej importu głównymi produktami były: owoce i przetwory
(11,3%), rośliny oleiste i przetwory (10,1%), ryby i przetwory (9,7%) oraz mięso
i przetwory (9,1%).
W okresie styczeń–kwiecień 2020 r. średni kurs euro wzrósł z 4,2504 zł do 4,5450
zł, a dolara amerykańskiego z 3,8287 zł do 4,1856 zł11. Deprecjacja złotego jest korzystna dla eksporterów, ale niekorzystna dla importerów. Negatywny wpływ na rentowność transakcji eksportowych mają niskie światowe ceny żywności. W omawianym
9. GUS, Biuletyn statystyczny, Warszawa 2020, nr 4, s. 173.
10. P. Szajner, Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, „Rynek Rolny. Analizy, tendencje,
oceny” 2020, nr 3 (349).
11. NBP, Średnie kursy walut, https://www.nbp.pl/home.aspx? f=/statystyka/kursy.html, dostęp 24.08.2020.
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okresie br. indeks światowych cen żywności spadł z 102,5 pkt do 92,4 pkt w porównaniu z okresem 2014–201612.
Tabela 1. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
Wyszczególnienie

Eksport

Import

Saldo

I–III 2019

I–III 2020

I–III 2019

I–III 2020

I–III 2019

I–III 2020

Produkty zwierzęce

4 385,4

5 082,8

3 618,2

3 940,8

767,2

1 141,9

Produkty roślinne

344,0

348,3

192,1

200,2

151,9

148,1

Pozostałe produkty

7 667,9

8 424,4

5 317,1

5 815,6

2 350,8

2 608,8

Ogółem

4 385,4

5 082,8

3 618,2

3 940,8

767,2

1 141,9

Źródło: Obliczenia IERiGŻ–PIB, dane MF.

Sytuacja cenowa na rynku
produktów rolno-żywnościowych
W kwietniu 2020 r., w porównaniu z miesiącem poprzednim, odnotowano spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,1%. Główną przyczyną deflacji była
recesja w gospodarce wywołana przez pandemię COVID-19. Tendencje deflacyjne
są korzystne dla konsumentów, ale groźne dla przedsiębiorstw, które – dostosowując
się do spadku cen – ograniczają koszty. W dłuższym okresie deflacja może skutkować wzrostem bezrobocia. Spadek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
był wynikiem pogorszenia się koniunktury na rynku usług w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. W okresie styczeń–kwiecień 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, inflacja wyniosła 4,2% i była
wyższa od założonego celu inflacyjnego na 2020 r. (2,5% ± 1 pkt proc.).
W kwietniu 2020 r. utrwaliła się wzrostowa tendencja cen detalicznych żywności, która w porównaniu z marcem podrożała o 0,3%. Wzrost cen detalicznych
żywności w warunkach niższej inflacji spowodował, że żywność realnie drożała
w porównaniu z innych dobrami i usługami. Analogiczne tendencje potwierdza
porównanie wskaźnika cen żywności ogółem i inflacji w okresie styczeń–kwiecień
2020 r., gdyż żywność zdrożała o 7,6%. Poszczególne grupy towarowe artykułów
żywnościowych charakteryzowały się zróżnicowaną dynamiką cen detalicznych.
Od stycznia do kwietnia tego roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.,
12. FAO, Food Price Index, http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/, dostęp 24.08.2020.
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w największym stopniu zdrożały: ziemniaki, mięso i przetwory, cukier oraz produkty zbożowe. Spadek cen dotyczył masła i tłuszczów roślinnych. Relatywnie wysokie ceny żywności w warunkach pogorszenia się sytuacji na rynku pracy i spadku dochodów gospodarstw domowych będą negatywnie wpływały na konsumpcję
na rynku wewnętrznym.
Według GUS w kwietniu 2020 r. odnotowano wzrost cen skupu na rynku zbóż
i ziemniaków – w porównaniu do marca odpowiednio o 1,1–7,9% i 6,1%. Spadek
cen skupu wystąpił na rynku produktów zwierzęcych, w tym żywca drobiowego
o 12,0%, żywca wieprzowego o 3,2%, żywca wołowego o 2,1% i mleka surowego
o 3,1%. W okresie styczeń–kwiecień 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., spadły ceny większości podstawowych produktów rolnych, z wyjątkiem
cen żywca wieprzowego i ziemniaków, które wzrosły odpowiednio o 34,0% i 2,6%.
W omawianym okresie ceny skupu zbóż spadły od 2,8% do 20,0%. Ceny skupu żywca drobiowego i wołowego spadły odpowiednio o 3,1% i 2,6%, a mleka surowego
o 1,5%. Spadek cen skupu były niekorzystny dla gospodarstw rolnych, gdyż negatywnie wpływał na dochodowość produkcji. Należy zwrócić uwagę, że głęboki spadek cen dotyczy branż, które są silnie uzależnione od eksportu i powiązane z rynkami zewnętrznymi, czyli drobiarskiej, wołowej i mleczarskiej.
Tabela 2. Wskaźniki cen detalicznych artykułów żywnościowych
Wyszczególnienie

III 2020 = 100

I–IV 2019 = 100

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)

99,9

104,2

Żywność i napoje bezalkoholowe

100,3

107,6

Pieczywo i produkty zbożowe

100,6

105,9

Mąka

99,9

105,2

Mięso surowe

98,3

114,5

Wędliny

100,4

113,0

Ryby

99,9

104,7

Produkty mleczne i sery

100,2

103,6

Masło

97,3

94,6

Ziemniaki

100,2

129,0

Dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze

99,7

103,0

Cukier

101,9

109,5

Tłuszcze roślinne

99,4

99,3

Źródło: Dane GUS.
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Tabela 3. Wskaźniki cen skupu podstawowych produktów rolnych
Wyszczególnienie

IV 2020, III 2020 = 100

I–IV 2019 = 100

Pszenica

107,9

90,5

Żyto

105,2

80,0

Jęczmień

101,1

85,2

Owies

102,6

85,9

Kukurydza

104,8

92,2

Ziemniaki

93,9

102,6

Żywiec wołowy

97,9

97,4

Żywiec wieprzowy

96,8

134,0

Żywiec drobiowy

88,0

96,9

Mleko krowie

97,1

98,5

Źródło: Dane GUS.

Sytuacja podażowo-popytowa
na rynku podstawowych produktów rolnych
Rynek zbóż
Wpływ pandemii na produkcję zbóż w Polsce i na świecie jest praktycznie niezauważalny, gdyż decydują przede wszystkim warunki pogodowe. Z kolei jej wpływ
na zużycie jest duży, gdyż w krótkookresowej perspektywie zwiększył się popyt
na produkty zbożowe, które w większości są relatywnie tanie i łatwo się przechowują.
Ponadto wzrósł popyt na etanol wykorzystywany w produkcji środków dezynfekcyjnych. W dłuższej perspektywie pandemia może skutkować ograniczeniem popytu
na produkty przemysłowe, czyli na etanol do produkcji biopaliw oraz na produkty
skrobiowe. Skala oddziaływania będzie zależała od czasu trwania pandemii i związanych z tym ograniczeń gospodarczych. Obostrzenia w przemieszczaniu się ludności oraz logistyce i transporcie mogą utrudniać handel zagraniczny.
Światowy rynek zbóż charakteryzuje się niestabilną sytuacją, a ceny wykazują
zmienne tendencje. Początkowo notowano ich spadki ze względu na mały popyt na paliwa. W końcu marca 2020 r., w wyniku rosnącego popytu na mąkę i inne trwałe produkty zbożowe, zboża zaczęły drożeć. Przyczyniło się do tego także ryzyko mniejszych
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zbiorów ze względu na suszę w okresie wiosennym. W odpowiedzi na rosnący popyt
Rosja i Ukraina wprowadziły ograniczenia eksportu w celu ochrony własnych rynków,
co także przyczyniało się do wzrostu cen. Jednocześnie zwiększył się popyt na import
w rejonach deficytowych (Afryka Płn., Bliski Wschód, Azja). Poprawa warunków pogodowych skutkowała spadkiem cen w kwietniu i maju 2020 r. Tendencje na światowym rynku miały duży wpływ na polski rynek, gdyż po słabych zbiorach w 2019 r.
krajowa podaż zmniejszyła się o ok. 4%. Spadek krajowej podaży częściowo łagodziło
mniejsze zużycie zbóż na cele paszowe. W pierwszym kwartale 2020 r. zwiększył się popyt eksportowy, kiedy wywieziono dwukrotnie więcej zbóż niż w analogicznym okresie 2019 r. Eksportowano pszenicę konsumpcyjną do Afryki Płn. i na Bliski Wschód,
a konkurencyjność eksportu wzmacniała deprecjacja złotego. Równocześnie mniejszy
import i ryzyko mniejszych zbiorów spowodowały wzrost cen na krajowym rynku.
W sezonie 2020/21 światowa produkcja zbóż może się zwiększyć w porównaniu
z sezonem 2019/20 o 2,4%, a zużycie o 1,6%13. Mniejsza dynamika zużycia wynika
ze słabszego niż oczekiwany wzrostu zużycia przemysłowego. Zapasy na koniec sezonu mogą się zwiększyć o 2,1%. W Polsce zapowiadają się lepsze zbiory niż przed
rokiem, ale w związku z niskim stanem zapasów początkowych krajowe zasoby
zmaleją o 4,0%. Zużycie krajowe spadnie o 2,0%, mniejszy będzie również eksport.
Rozchody w bilansie zbóż zmaleją o ok. 7,0%, a zapasy końcowe wzrosną o ok. 9,0%.
Średnie ceny pszenicy w 2020 r. mogą być o 10,0% wyższe niż w 2019 r., a ceny pozostałych zbóż będą zbliżone do poziomu z poprzedniego roku.
Tabela 4. Bilans zbóż w Polsce (w tys. t)
Wyszczególnienie

2018/2019

2019/2020
szacunek

Zapasy początkowe

7 856

4 382

1 149

-73,8

Produkcja

26 657

28 871

30 779

6,6

Zasoby krajowe

34 513

33 253

31 928

-4,0

Import

2 687

1 140

1 490

30,7

Ogółem zasoby

37 200

34 393

33 418

-2,8

Zużycie krajowe:

27 913

27 424

26 829

-2,2

w tym spasanie

2020/2021 prognoza
2019/2020=100

17 490

17 040

16 450

-3,5

Eksport

4 905

5 820

4 190

-28,0

Razem rozchody

32 818

33 244

31 019

-6,7

Zapasy końcowe

4 382

1 149

2 399

108,8

Źródło: Obliczenia IERiGŻ–PIB.
13. International Grains Council, https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx, dostęp 10.08.2020.

82|

Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1(73)/2020

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację na rynkach rolnych w Polsce

Rynek roślin oleistych
Jedyną rośliną oleistą produkowaną i przerabianą w Polsce na dużą skalę jest
rzepak. Produkcja pozostałych roślin oleistych jest niewielka, ale w ostatnich latach
duży był reeksport lnu oleistego. Nadwyżki produkcji na rynku rzepaku występują
w latach dużych zbiorów i branża jest eksporterem netto. W latach niskich zbiorów,
powodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi, branża traci samowystarczalność i staje się importerem.
Pandemia nie będzie miała wpływu na podaż rzepaku z tegorocznych zbiorów.
O produkcji zadecydują warunki agrometeorologiczne. Według IERiGŻ–PIB rzepak ozimy zasiano na areale ok. 930 tys. ha, tj. o ok. 10% więcej niż przed rokiem,
o czym zadecydowała wysoka dochodowość. Przy spadku zasiewów rzepaku jarego
do ok. 20 tys. całkowity areał uprawy wyniesie ok. 950 tys. ha i będzie o ok. 9,0%
większy niż w 2019 r. Dobre przezimowanie i stan plantacji rzepaku wiosną wskazują, że średnie plony wzrosną o 2,0% (do 27,6 dt/ha), a zbiory o 10,0% (do 2,6 mln t).
W dłuższym horyzoncie czasowym recesja europejskiej i światowej gospodarki
spowodowana pandemią i spadek popytu na nasiona oleiste i ich pochodne ze strony kluczowych importerów (np. Chin) stanowią zagrożenie dla krajowego rynku
rzepaku. Konsekwencją tych zmian może być spadek cen nasion oleistych na międzynarodowym rynku, który przełoży się na spadek krajowych cen i dochodowość
uprawy rzepaku. Popyt eksportowy na rzepak i produkty jego przerobu również
może być mniejszy. W sezonie 2020/21, przy wzroście krajowych zbiorów, ale spodziewanym niewielkim ich spadku w Europie, ceny rzepaku będą wyższe niż w sezonie poprzednim. Wzrost tych cen na krajowym i europejskim rynku będzie jednak
niewielki, z uwagi na prognozowane zwiększenie globalnych zbiorów soi i niskich
ceny ropy naftowej.
Tabela 5. Bilans rzepaku w Polsce (tys. t)*
Wyszczególnienie

2019/2020

2020/2021**

I kw. 2019

I kw. 2020

Produkcja

2 373,2

2 622,0

–

–

Eksport

325,7

360,0

30,2

64,2

Import

506,7

420,0

138,3

126,7

Zużycie

2 554,2

2 682,0

–

–

** Bez uwzględnienia stanu zapasów.
** Szacunek IERiGŻ–PIB.

Źródło: Dane GUS, MF i IERiGŻ–PIB.
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Według IERiGŻ–PIB w 2020 r., mimo wzrostu zbiorów rzepaku, produkcja oleju
wyniesie – podobnie jak przed rokiem – 1,3 mln t z powodu zmniejszenia popytu
w krajowym i europejskim sektorze biopaliw. Przy niskich cenach ropy naftowej
następuje spadek opłacalności produkcji biodiesla. Jednocześnie mniejszy popyt
na olej napędowy, jako konsekwencja recesji gospodarczej, będzie ograniczał zapotrzebowanie na biokomponenty14.
Przy spodziewanym zmniejszeniu popytu sektora biopaliw, zapotrzebowanie
na olej rzepakowy sektora spożywczego może pozostać stabilne. Przewiduje się bowiem, że spadek zużycia tłuszczów roślinnych (w tym oleju rzepakowego) wynikający z 3-miesięcznego zamknięcia ważnego kanału zbytu, jakim jest sektor HoReCa
(hotele, restauracje i duża część żywienia zbiorowego), zostanie zrekompensowany
wzrostem ich bezpośredniego zużycia w gospodarstwach domowych.
W pierwszym kwartale 2020 r. wyniki handlu zagranicznego rzepakiem, olejem
i śrutą poprawiły się, gdyż dodatnie saldo wyniosło 1,5 mln EUR, wobec ujemnego 12,8 mln EUR przed rokiem. W 2020 r. saldo obrotów handlowych wyniesie
57,3 mln EUR, wobec -6,8 mln EUR w 2019 r. Większy może być też eksport śruty
rzepakowej, na co wskazują wyniki handlu w pierwszych miesiącach br., przy utrzymaniu bardzo niskiego jej importu. Eksport oleju rzepakowego może być mniejszy
ze względu na spodziewany spadek popytu europejskiego sektora biopaliw.

Rynek cukru
W kampanii cukrowniczej 2019/20 produkcja cukru wyniosła 2 065 tys. t, a krajowe zużycie 1 720 tys. t. Produkcja była o ok. 20,0% większa od popytu na krajowym
rynku i duża jej część została sprzedana na rynku międzynarodowym. W sezonie
2020/2021 przemysł cukrowniczy zakontraktował buraki cukrowe na powierzchni
ok. 250 tys. ha, wobec 240 tys. ha w sezonie poprzednim. Siewy buraków cukrowych
zostały przeprowadzone w optymalnych terminach agrotechnicznych i sprzyjających warunkach pogodowych. Bardzo mała ilość opadów w kwietniu br. utrudniała
wschody. Mała zawartość wody w glebie i duże ryzyko wystąpienia suszy w okresie
letnim negatywnie wpłynęły na stan plantacji. Opady deszczu w maju poprawiły
stan upraw i średnie plony korzeni mogą wahać się w granicach ok. 60 t/h. Zbiory
buraków cukrowych mogą wynieść ok. 15 mln t, a produkcja cukru ok. 2,2 mln t.
Krajowe zużycie cukru wykazuje niewielkie zmiany i wyniesie ok. 1 725 tys. t, a eksport będzie odgrywał istotną rolę w bilansie rynkowym.

14. Oil World, https://www.oilworld.biz/t/statistics/commodities, dostęp 10.08.2020.
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W pierwszym kwartale 2020 r. eksport cukru wyniósł 152,6 tys. t, a import
44,6 tys. t. Niskie ceny na światowym rynku negatywnie wpływały na wyniki handlu zagranicznego. W okresie luty–kwiecień światowe ceny cukru białego spadły
z 413 USD/t do 325 USD/t, ale w maju ponownie wzrosły do 350 USD/t. Ceny te są
niższe od ceny referencyjnej cukru w UE (404,4 EUR/t). W eksporcie ceny wzrosły
z 392 EUR/t do 425 EUR/t15.
Na krajowym rynku ceny wykazywały tendencję wzrostową. W pierwszym
kwartale ceny zbytu cukru workowanego wzrosły z 1,88 zł/kg do 1,92 zł/kg, a cukru
paczkowanego z 2,01 zł/kg do 2,10 zł/kg. Relatywnie niskie ceny cukru niekorzystnie wpływają na sytuację przemysłu cukrowniczego. W omawianym okresie ceny
detaliczne wzrosły z 2,64 zł/kg do 2,66 zł/kg, a w kwietniu do 2,72 zł/kg. W okresie
styczeń–kwiecień ceny cukru były średnio o 9,5% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost cen detalicznych był wywołany dużymi zakupami cukru na zapas
przez gospodarstwa domowe w pierwszym okresie pandemii.

Rynek roślin wysokobiałkowych
Produkcja roślin strączkowych pastewnych i mieszanek zbożowo-strączkowych
w 2019 r. wyniosła 346 tys. t, wobec 353 tys. t w 2018 r. Spadek zbiorów w ostatnich
dwóch latach był wynikiem suszy w okresie wegetacji, gdyż areał uprawy wynosił ok. 200 tys. ha. Najwięcej produkuje się łubinu (117 tys. ha, 149 tys. t zbiorów
w 2019 r.), a mniejsze znaczenie mają bobik (26 tys. ha, 61 tys. t) i groch pastewny
(22 tys. ha, 40 tys. t). Produkcja roślin wysokobiałkowych, które mogą być wykorzystane w przemysłowej produkcji pasz, w 2019 r. wyniosła ok. 250 tys. t, wobec
260 tys. t w roku poprzednim i 303 tys. t dwa lata wcześniej. Mieszanki zbożowo-strączkowe są wykorzystywane bezpośrednio w gospodarstwach rolnych.
Część produkowanego ziarna roślin wysokobiałkowych jest przedmiotem
eksportu, który w poprzednim sezonie wyniósł ok. 75 tys. t, a w okresie od lipca
2019 r. do marca 2020 r. ok. 40 tys. t. Przedmiotem eksportu jest głównie ziarno
łubinów. Import jest mniejszy od eksportu, ale następuje jego systematyczny wzrost.
W okresie trzech kwartałów sezonu 2019/2020 import wyniósł ok. 35 tys. t, wobec
ok. 35 tys. t w całym sezonie 2018/19.
Nie zaobserwowano istotnego wpływu pandemii na sytuację na rynku roślin wysokobiałkowych. Ceny skupu grochu wynoszą ok. 943 zł/t, łubinu słodkiego ok. 1066
zł/t i bobiku ok. 1012 zł/t. Oferty cen skupu ziarna ze zbiorów 2020 r. są o ok. 5–7%

15. International Sugar Organization, Daily Prices, https://www.isosugar.org/prices.php, dostęp 20.06.2020.
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niższe od obecnych poziomów i aktualne notowania cen nie odbiegają znacząco
od lat poprzednich.
Dalszy rozwój sytuacji na rynku roślin wysokobiałkowych w mniejszym stopniu będzie uwarunkowany wpływem pandemii, a największe znaczenie będą miały
decyzje administracyjne związane z przedłużeniem moratorium w sprawie zakazu
stosowania pasz GMO, które obowiązuje do końca 2020 r. Jeżeli moratorium zostałoby przedłużone i w kolejnych latach możliwy będzie import śruty sojowej GMO,
wówczas nie byłoby silnego impulsu, aby zmienić dotychczasowe uwarunkowania
na rynku roślin wysokobiałkowych. Areał uprawy wyniósłby 200 tys. ha, a zbiory,
w zależności od warunków pogodowych, 350–450 tys. t. W przypadku zakazu stosowania pasz GMO, który jest niezgodny z prawodawstwem w UE16, można spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na krajowe białko paszowe, co skutkowałoby
zwyżką cen i opłacalności produkcji roślin wysokobiałkowych. Wsparcie produkcji
w formie dopłat uzupełniających i szkoleń nie przyniosło dotychczas zadowalających efektów. Import śruty sojowej w sezonie 2019/20 zwiększy się do 2,5 mln t.
W sezonie 2020/21 przejściowo zmniejszy się o 0,1–0,2 mln t, ale w dalszej perspektywie powróci do tendencji wzrostowej.
Tabela 6. Produkcja, handel zagraniczny i zużycie roślin wysokobiałkowych
Wyszczególnienie

2018/19

2019/20
szacunek

2020/21
prognoza

Produkcja ogółem

353

346

383

w tym strączkowe w czystym siewie

260

250

281

mieszanki zbożowo-strączkowe

93

96

102

75

50

47

Eksport
Import

35

46

33

Zasoby ogółem

313

342

369

Zużycie w gospodarstwach (mieszanki)

93

96

103

Potencjalne zużycie w przemyśle paszowym
(strączkowe w czystym siewie)

220

246

267

Zużycie pasz wysokobiałkowych ogółem
w tym udział strączkowych %*

4086

4270

4258

7,7

8,0

8,7

* W wadze produktu w przeliczeniu na białko udział ten jest średnio o ok. 2 p.p. mniejszy.

Źródło: GUS, obliczenia, szacunek i prognoza IERiGŻ–PIB.
16. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, L 268 z dnia 18.10.2003.
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Rynek żywca wieprzowego
Pandemia nie ma wpływu na bieżące pogłowie i produkcję żywca wieprzowego,
które są zdeterminowane zaistniałą wcześniej sytuacją rynkową. W grudniu 2019 r.
pogłowie wyniosło 11,2 mln szt. i było o 1,7% większe niż rok wcześniej. Relatywnie
duży wzrost pogłowia macior prośnych (o 3,6%) sygnalizuje, że w czerwcu 2020 r.
wzrost pogłowia trzody może być większy niż w grudniu 2019 r. W pierwszym półroczu 2020 r. produkcja trzody wyniesie ok. 1,3 mln t i będzie o ok. 1,0% mniejsza niż
przed rokiem. W drugim półroczu 2020 r. produkcja może się zwiększyć o ok. 2,0%.
W całym 2020 r. osiągnie poziom ok. 2,6 mln t i będzie o 1,0% większa niż w 2019 r.
Pandemia może wpłynąć na pogłowie i produkcję trzody poprzez ceny, ale
wpływ ten będzie widoczny najwcześniej w końcu 2020 r. Jeżeli spadek popytu przyspieszy roczny spadek cen skupu trzody i wyższe będą ceny zbóż, to warunki chowu
pogorszą się i nastąpi skrócenie wzrostowej fazy produkcji trzody. Gdyby pogorszenie dochodowości produkcji było nagłe i duże, to w grudniu 2020 r. pogłowie może
spaść do 10,9 mln szt., a w czerwcu 2021 r. do 10,6 mln szt.
Pandemia wpływa na handel zagraniczny, gdyż obostrzenia epidemiologiczne
spowodowały trudności w logistyce i funkcjonowaniu kanału HoReCa. W pierwszym kwartale 2020 r. eksport mięsa wieprzowego zmniejszył się w porównaniu
z analogicznym okresem 2019 r. o 36,2%, a żywca o 38,9%. Import mięsa wieprzowego spadł o 5,8%, a prosiąt i warchlaków o 3,7%. W kolejnych miesiącach sytuacja
może się poprawić w związku z odmrażaniem gospodarek, ale nie będzie taka jak
przed pandemią. W pierwszym półroczu 2020 r. eksport w przeliczeniu na mięso
wyniesie ok. 320 tys. t i będzie o 20,0% mniejszy niż przed rokiem. Import może
wynieść ok. 370 tys. t w ekwiwalencie mięsa i będzie również o 20,0% mniejszy.
Spadek importu prosiąt i warchlaków może być relatywnie niewielki (5,0%). W drugim półroczu br. eksport może wynieść ok. 340 tys. t, a import ok. 400 tys. t. Branża
wieprzowa pozostanie importerem netto.
Wpływ pandemii na rynek mięsa wieprzowego najwyraźniej ujawnia się w poziomie cen. Spadek popytu w kraju i UE spowodował, że w kwietniu br. obniżyła się
roczna stopa wzrostu cen skupu żywca. W pierwszym kwartale 2020 r. cena skupu
wyniosła 6,17 zł/kg i była o 45,9% wyższa niż przed rokiem. W kwietniu 2020 r.
wyniosła ona 6,08 zł/kg i była o 6,3% wyższa niż rok wcześniej. W miesiącach
letnich ceny żywca będą zależały od stopnia odmrażania gospodarki UE, popytu
krajowego i eksportu. Ewentualna poprawa nie będzie jednak oznaczała powrotu
do sytuacji sprzed pandemii. W grudniu 2020 r. cena skupu żywca może wynosić
4,50–5,00 zł/kg i będzie o 20–30% niższa niż przed rokiem. Ważnym aspektem decydującym o poziomie krajowych cen będzie kurs złotego względem euro.
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W marcu 2020 r. ceny detaliczne wieprzowiny były o 27,1% wyższe niż przed rokiem, a w kwietniu wzrost cen wyniósł 17,0%. Duża różnica w dynamice cen wynika
ze spadku popytu spowodowanego ograniczeniami życia społeczno-gospodarczego.
Ocenia się, że w 2020 r. spożycie wieprzowiny wyniesie ok. 38 kg/mieszkańca i będzie o 0,5 kg mniejsze niż przed rokiem.

Żywiec wołowy
W 2020 r. pogłowie i produkcja bydła są zdeterminowane wcześniejszą sytuacją
podażowo-popytową, a wpływ pandemii jest niewielki. W grudniu 2019 r. pogłowie
bydła wyniosło 6 261 tys. szt. i było o 1,3% większe niż rok wcześniej. W czerwcu
2020 r. przewiduje się spadek pogłowia o 1,0% (do 6 250 tys. szt.). Produkcja żywca
wołowego w 2020 r. wyniesie ok. 1,1 mln t wagi żywej i będzie o ok. 3,0% mniejsza
niż w 2019 r.
Wpływ pandemii na rynek żywca wołowego jest relatywnie duży, co wynika
z faktu, że 70% produkcji jest przedmiotem eksportu, w tym głównie do sektora
HoReCa. W pierwszym kwartale 2020 r. eksport mięsa wołowego był o 5,3% większy niż rok wcześniej. W następnych miesiącach wystąpi spadek eksportu o 10,0% –
w całym roku wyniesie 395 tys. ton.
Mniejszy popyt w Polsce i UE wpłynął na spadek cen skupu bydła. W pierwszym
kwartale 2020 r. średnia cena skupu wyniosła 6,39 zł/kg, w tym młodego bydła rzeźnego 6,49 zł/kg. Wspomniane ceny były o 2,0% niższe niż rok wcześniej. W kwietniu
cena skupu bydła wyniosła 6,12 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 6,22 zł/kg. Ceny
te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 5,7% i 5,2%. W miesiącach letnich
ceny skupu żywca będą zależały głównie od popytu na rynku UE. Ewentualna poprawa sytuacji będzie raczej niewielka. Ceny będą prawdopodobnie niższe niż rok
wcześniej ze względu na ograniczony ruch turystyczny i mniejsze obroty w sektorze
HoReCa. W grudniu ceny żywca wyniosą ok. 6,00 zł/kg, a ceny młodego bydła rzeźnego 6,10 zł/kg.
W kwietniu 2020 r. ceny detaliczne wołowiny były o 2,5% wyższe niż w kwietniu
2019 r. Niewielki wzrost cen detalicznych wołowiny może spowodować, że spożycie
utrzyma się na stabilnym poziomie 3,5 kg/mieszkańca.

Rynek drobiu
Na polską branżę drobiarską duży wpływ ma przede wszystkim sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdyż eksport stanowi 47,5% produkcji. Mniejsza podaż
brojlerów spowodowała, że na początku 2020 r. ceny w UE były wyższe niż rok
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wcześniej, a w marcu ich wzrostowi sprzyjało gromadzenie zapasów w związku
z pandemią. W kolejnych miesiącach odnotowano jednak spadek cen. Analogiczne
tendencje cenowe wystąpiły na krajowym rynku. W pierwszym kwartale średnia
cena skupu wyniosła 3,77 zł/kg i była o 0,7% wyższa niż przed rokiem. W kwietniu
i maju ceny skupu spadły. W okresie pięciu miesięcy br. średnia cena wyniosła 3,60
zł/kg i była o 5,4% niższa niż przed rokiem.
Podaż mięsa drobiowego na krajowym rynku była duża, a potwierdzają to rosnące dostawy surowca do przemysłu. W pierwszym kwartale skup wyniósł 558,9 tys. t
i był o 3,5% większy niż w analogicznym okresie 2019 r. Wysoka dynamika skupu
utrzymała się także w kwietniu i maju (średnio o 3,7%). Branża drobiarska należy
do dynamicznie rozwijających się segmentów krajowego sektora rolno-spożywczego, pomimo pandemii i ograniczonego dostępu do rynków zbytu oraz wystąpienia
ognisk grypy ptaków. W 2020 r. produkcja żywca zwiększy się o 1,5% (do 3,1 mln t).
Zmniejszenie dynamiki będzie efektem spadku eksportu o 3,0% (do ok. 1,4 mln t).
Duży spadek (o 38,0%) będzie dotyczył importu, ale jego udział w zaopatrzeniu
rynku jest niewielki, tym bardziej że duży udział w jego strukturze mają pisklęta.
Spadek wywozu będzie konsekwencją wprowadzenia w wielu krajach stanów zagrożenia epidemicznego, które skutkowały ograniczeniami funkcjonowania sektora
HoReCa. Niekorzystnie na eksport wpłyną także trudności logistyczne związane
z dostępem do rynków, odzyskanie rynków zbytu przez Brazylię oraz rosnąca konkurencja ze strony Tajlandii i Ukrainy. Embargo na eksport do Rosji nie ma większego znaczenia dla krajowej branży, gdyż nie był to liczący się rynek zbytu. Stymulatorem eksportu będzie rozprzestrzeniająca się epidemia ASF w Chinach, które
mięsem drobiowym zwiększą popyt importowy w celu uzupełnienia niedoborów
podaży na rynku mięsa.
Pomimo recesji gospodarczej oraz pogorszenia warunków na rynku pracy i sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w 2020 r. przewidywany jest wzrost
konsumpcji mięsa drobiowego o 1,5% (do 28,5 kg/mieszkańca). Jednym z powodów
jest mniejsza dynamika cen detalicznych mięsa drobiowego niż żywności ogółem.
W okresie pięciu miesięcy 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.
wzrost cen detalicznych drobiu wyniósł 4,4%, a żywności 7,6%. Powodem relatywnie niewielkiego wzrostu cen jest duża podaż na rynku wewnętrznym. Czynnikiem
stymulującym wzrost spożycia jest zmiana modelu konsumpcji. W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się ludności i funkcjonowaniu sektora HoReCa
zwiększyło się spożycie w gospodarstwach domowych, a spadło w placówkach gastronomicznych.
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Tabela 7. Bilans mięsa drobiowego i podrobów
Okres

Produkcja

Import

Podaż

Eksport

Krajowe zużycie

2018

2934

79

3013

1325

1688

2019

3057

89

3146

1461

1685

2020*

3103

55

3158

1418

1740

* Prognoza IERiGŻ–PIB.

Źródło: Opracowanie IERiGŻ–PIB na podstawie danych GUS i MF.

Rynek produktów mlecznych
Polska branża mleczarska charakteryzuje się samowystarczalnością na poziomie
123% i znaczna część produkcji towarów mlecznych jest wytwarzana na eksport.
Duży udział eksportu w bilansie rynkowym skutkuje uzależnieniem branży od koniunktury na międzynarodowym rynku. Pandemia wywołała recesję w gospodarce
światowej. Jej wyrazem były: pogorszenie sytuacji na rynku pracy, spadek popytu
oraz zmniejszenie obrotów handlu zagranicznego. Pogorszenie koniunktury wystąpiło także na światowym rynku trwałych produktów mlecznych. Indeks światowych
cen tych produktów FAO spadł z 200,6 pkt w styczniu do 196,2 pkt w kwietniu17,
a indeks Global Dairy Trade18 spadł z 1039 pkt do 902 pkt. Światowe ceny masła
zmniejszyły się z 4038 USD/t do 2531 USD/t, a mleka odtłuszczonego w proszku
z 2605 USD/t do 1667 USD/t19.
Spadek światowych cen i zmniejszenie popytu na międzynarodowym rynku negatywnie wpływają na sytuację na rynku krajowym. Trudności z zagospodarowaniem (eksportem) podaży trwałych produktów mlecznych i spadek cen oraz ryzyko
wystąpienia suszy w okresie letnim będą skutkowały przyspieszeniem procesów restrukturyzacyjnych w branży. Przewiduje się, że w czerwcu i grudniu 2020 r. pogłowie krów mlecznych spadnie do 2 170 tys. szt. i 2 140 tys. szt. W produkcji mleka
surowego zostanie zahamowana długookresowa tendencja wzrostowa i zmniejszy
się ona do 14,0 mld l. W okresie czterech miesięcy pierwszej połowy 2020 r. skup
mleka wyniósł ok. 4 mld l i był o 2,6% większy niż w analogicznym okresie 2019 r.
W skali całego 2020 r. skup może wynieść ok. 11,9 mld l. Rosnące dostawy surowca
do przemysłu mleczarskiego skutkowały wzrostem produkcji artykułów mlecznych:

17. FAO Food Price Index, http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/, dostęp 24.08.2020.
18. Global Dairy Trade, https://www.globaldairytrade.info/en/product-results/, dostęp 24.08.2020.
19. CLAL – Advisory in Dairy and Food Product, https://www.clal.it/en/#, dostęp 24.08.2020.
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masła (o 5,6%), mleka płynnego przetworzonego (o 7,5%), serów podpuszczkowych
dojrzewających (o 1,6%) i serów twarogowych (o 3,6%).
W pierwszym kwartale 2020 r. odnotowano pogorszenie wyników handlu zagranicznego w przeliczeniu na mleko surowe. Eksport zmniejszył się o 4,5% (do
1,2 mln t), a import wzrósł o 10,0% (do 0,5 mln t). Branża mleczarska pozostała
eksporterem netto, ale saldo wymiany spadło o 13,7% (do 0,7 mln t).
Pogorszenie koniunktury na rynku mleka jest widoczne w spadku cen skupu
w okresie styczeń–kwiecień o 1,5% (do 1,36 zł/l). W skali całego roku średnia cena
skupu wyniesie 1,31–1,33 zł/l i będzie o 1,3–2,8% niższa niż w 2019 r. W omawianym okresie artykuły mleczarskie realnie potaniały względem żywności, gdyż ich
ceny detaliczne wzrosły średnio o 3,6%, ale masła spadły o 5,4%. W tym samym
czasie żywność ogółem podrożała o 7,6%.
Na rynku w UE występują nadwyżki podaży. Komisja Europejska uruchomiła
instrumenty interwencji rynkowych (np. dopłaty do prywatnego przechowywania),
których celem jest złagodzenie negatywnych skutków pandemii. Zakres tych działań
nie był jednak duży, gdyż nie nastąpiło załamanie koniunktury, którego przejawem
byłyby duże nadwyżki podaży.
Tabela 8. Sytuacja podażowo-popytowa na rynku mleka
Wyszczególnienie

2019

2020*

Pogłowie krów mlecznych w czerwcu (tys. szt.)

2221

2170

Pogłowie krów mlecznych w grudniu (tys. szt.)

2164

2140

Produkcja mleka (mln l)

14070

14000

Skup mleka w okresie styczeń–kwiecień (mln l)

3946

4046

Skup mleka w skali całego roku (mln l)

11828

11900

* Szacunek IERiGŻ–PIB.

Źródło: Dane GUS, obliczenia IERiGŻ–PIB.

Podsumowanie
Pandemia COVID-19 skutkowała wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Polski, a wiele krajów wprowadziło stan wyjątkowy. W konwencji
wystąpiły znaczące ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych krajowego sektora rolno-spożywczego, które obejmowały następujące obszary:
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– ograniczenia w przemieszczaniu się ludności (np. logistyki, ruchu turystycznego, emigracji zarobkowej itp.) oraz towarów i usług, które negatywnie wpływały na międzynarodową wymianę handlową,
– ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora HoReCa, które skutkowały spadkiem popytu na artykuły żywnościowe,
– pogorszenie sytuacji na rynku pracy i spadek dochodów gospodarstw domowych, które skutkują spadkiem wydatków na artykuły żywnościowe.
W pierwszym okresie pandemii istotnym zagrożeniem dla krajowego sektora
rolno-żywnościowego było także duże ryzyko wystąpienia suszy. Opady deszczu
w maju poprawiły stan upraw polowych i plantacji trwałych, ale nadal utrzymuje się
znaczne ryzyko produkcyjne i handlowe. W branżach, które zgłaszają duże sezonowe zapotrzebowanie na najemną siłę roboczą, mogą wystąpić trudności z realizacją
prac (np. przy zbiorach). Innym rodzajem zagrożenia produkcyjnego nadal pozostaje ryzyko wystąpienia ASF i ptasiej grypy oraz utrzymujące się embargo na eksport
do Rosji niektórych produktów rolnych.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania rynkowe, ocenia się, że w 2020 r. największe trudności gospodarcze pojawią się w następujących branżach:
– drobiarskiej, która na eksport przeznacza 47,5% produkcji, a trudności z eksportem skutkowały tym, że duża część produkcji została zmagazynowana.
Branża drobiarska charakteryzuje się jednak krótkim cyklem produkcyjnym
i podmioty gospodarcze mogą elastycznie dostosowywać produkcję do uwarunkowań popytowych,
– wołowej, która na eksport przeznacza ok. 80% zasobów, a trudności w eksporcie i długi cykl produkcyjny stanowią duże zagrożenie dystrybucji,
– mleczarskiej, która na eksport w formie przetworzonej przeznacza ok. 38% dostaw surowca, a trudności w eksporcie skutkują nadwyżkami podaży na rynku
wewnętrznym. Działania interwencyjne (np. dopłaty do prywatnego przechowywania) krótkoterminowo wpływają stabilizująco na rynek, gdyż po pewnym okresie zgromadzone zapasy będą musiały zostać sprzedane na rynku.
– wieprzowej, która kontynuuje procesy restrukturyzacji, a import prosiąt i warchlaków odgrywa dużą rolę w strukturze chowu. Zagrożenie rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń na kolejne obszary kraju jest nadal poważne. Pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych oraz trudności
gospodarcze przedsiębiorstw sektora HoReCa mogą negatywnie wpływać
na popyt na rynku wewnętrznym.
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Impact of the COVID-19 pandemic
on the situation of the agricultural
markets in Poland
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Abstract
The agri-food sector in Poland is of great economic importance as it has a large share in
the GDP, generates a positive foreign trade balance and provides many jobs in the production
of agricultural raw materials, the food industry and services. The COVID-19 pandemic
is causing serious economic problems in many regions of the world, including Poland.
The recession and the restrictions in the social and economic life implemented for health
reasons influenced the functioning of agricultural markets in our country. The impact of the
pandemic was mainly visible in foreign trade, due to barriers in accessing markets, logistical
difficulties, and adverse price movements throughout the supply chain. The pandemic had
a smaller impact on the supply situation in the domestic market, as both plant and animal
production were determined by the previous market realities.
Keywords: prices, foreign trade, pandemic, agricultural products, recession, market.

Piotr Szajner, PhD, Department of Agricultural Markets and Quantitative Methods, Institute of Agricultural Economics and Food Economy – National Research Institute.

Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1 (73)/2020, s. 95–115, DOI: 10.48058/urms/73.2020.2

|95

Impact of the COVID-19 pandemic on the situation of the agricultural markets in Poland

Introduction
The COVID-19 pandemic had a tremendous impact on socio-economic life in
all regions of the world. The announcement of an epidemiological threat in most
countries resulted in, among other things, restrictions in access to sales markets
and logistical difficulties. The consequence of the implemented restrictions is an
economic recession that affects all sectors, including the agri-food sector. In Poland,
this sector is of great economic, social and environmental importance. The impact
of the pandemic on the functioning of the markets for individual agricultural
products is therefore of major importance. The article aims to assess the impact
of the introduced restrictions in social and economic life in the first period of the
pandemic on the markets of basic agricultural products.

Hypothesis
The COVID-19 pandemic resulted in an economic recession, which had a
relatively small impact on the functioning of the basic agricultural products market
in Poland, mainly in terms of foreign trade and price changes at various stages of the
supply chain.

Macroeconomic conditions
In years 2010–2019, the Polish economy was one of the fastest growing economies
in the EU-28. According to Eurostat, the gross domestic product expressed in
current prices increased by 37.7%, and the annual growth rate fluctuated between
1.4–5.3%. In the analyzed period, GDP in the EU-28 increased by 14.8%, and the
annual dynamics ranged from -0.4% to 2.6%1. Per capita GDP in Poland increased by
46.8% (to EUR 13.7 thousand), and in the EU-28 by 25.4% (to EUR 32.0 thousand).
As a consequence, GDP per capita in Poland increased from 36.8% to 43.1% of the
average level in the EU-28, and according to the purchasing power parity from
63.2% to 72.9%. Despite the positive development trends, Poland is included in the

1. Eurostat, GDP and main components (output, expenditure and income). Gross domestic products at
market prices. Chain linked volumes, index, 2010=100, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, access 3.07.2020.
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group of countries with the lowest GDP per capita in the EU, as lower values of the
indicator in question occurred only in Bulgaria, Romania and Croatia2.
The relatively high dynamics of GDP in Poland was accompanied by slight
changes in its structure. According to the Central Statistical Office of Poland, in
2010–2018 the total share of agriculture, hunting and fishing decreased from 2.6%
to 2.1%3. According to Eurostat, the total share of the sectors in question in gross
value added decreased from 4.0% to 3.1%, but was still almost twice as high as the
EU-28 average.
In the years 2010–2019 the cumulative consumer price index (inflation)
amounted to 113.9, including the retail price index for food and non-alcoholic
beverages – 125.2. As a consequence, the prices of food products increased compared
to other consumer goods and services. In the discussed period, the cumulative index
of increase in prices of basic agricultural products amounted to 137.7, and prices of
goods and services purchased for the purposes of current agricultural production
and investments – 121.74. The “price scissors” index was favorable for farms.
Economic growth in Poland was accompanied by an improvement in the labor
market. According to the Central Statistical Office, the registered unemployment in
December 2019 was 5.2%, compared to 12.4% in December 2010. An improvement
in the income situation of the population was noted, which was strengthened
by social transfers from the state budget, including the program “Family 500+”
implemented since 2016. As a result, household consumption grew dynamically,
which was the main driver of GDP growth. The impact of investment outlays and
the foreign trade balance on the GDP dynamics was smaller.
In 2020, the macroeconomic conditions in the global, EU and domestic economy
deteriorated significantly. The main cause of the deep recession was the COVID-19
pandemic, which is primarily a humanitarian crisis, but also with negative socioeconomic implications. The discussed economic recession is of a unique nature and
it is determined by the following elements:
1. The key source of the recession were non-economic factors, as a sharp slowdown
or a complete reduction in economic activity was forced by health reasons. Most
countries have introduced an epidemiological emergency or state of emergency
that resulted in minimizing human activity.

2. Diagnoza sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce przygotowana dla potrzeb opracowania Krajowego Planu Strategicznego 2021–2027, Warszawa, IERiGŻ–PIB, IUNG–PIB, IPT, IOR, IHAR,
IZOO, IO, 2019, p. 6.
3. GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019, p. 697.
4. GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza, nr 19, Warszawa 2019.
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2. In the short term, recession occurred in most countries and therefore took on a
global character.
3. The pandemic negatively affected both the demand and supply sides of the market:
– the decline in demand was the result of a reduction in consumer activity (e.g.
in terms of mobility), increased uncertainty in relation to health hazards and
job loss, and a restrictive credit policy of banks;
– the decrease in supply was the result of epidemiological restrictions in the
conduct of economic activity (e.g. production, logistics, transport, etc.) and
restrictions on access to markets (e.g. in foreign trade).
4. Societies and economic entities expected wide-ranging anti-crisis and
intervention measures by states and international institutions, which would
cover not only the sphere of health protection, but also instruments enabling a
quick return to the path of economic growth.
Overcoming the recession in the global, EU and national economy, the primary
goal of which is to achieve the 2019 GDP level, will take place in new qualitative
conditions:
1. Increased responsibility of states for the economic and social sphere, because at
the same time it is necessary to create conditions for the growth of management
efficiency and to guarantee social and environmental security. As a consequence,
the relationship between strategic goals may change in the socio-economic
policy of individual countries. The so far dominant goals of economic growth
can be replaced to a greater extent by social and environmental goals.
2. Increased risk and uncertainty in achieving economic goals will result in
shortening strategic planning periods with a simultaneous increase in the
tendency to maximize short-term rates of return.
3. Threats to health and life will undoubtedly change social interactions, and in
particular the importance of online communication channels will increase.
It is anticipated that the integration of smaller social groups will increase at
the expense of larger, loosely connected teams. The consequence may be the
weakening of competition and intergroup rivalry.
4. Within the EU, autonomous tendencies may develop as some Member States
show moderate interest in jointly tackling the most pressing problems (e.g.
economic crises, migratory crises, pandemics etc.). It can be assumed that the
concept of a “two-speed Europe” will return, which may result in a deepening
of socio-economic differences between the Member States. The situation is
complicated by the diverse macroeconomic situation of individual Member
States, including mainly those with a high level of public debt in relation to GDP
(Greece, Italy, Portugal and Spain).
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Forecasts and projections for economic development in 2020 are prepared by
many international institutions (e.g. the European Commission, World Bank5,
IMF6) and domestic (e.g. NBP7). The common feature of all these forecasts is that
they indicate the deepest socio-economic crisis after World War II. What they
also have in common is high uncertainty and frequent revisions, which tend to
predict increasingly pessimistic scenarios. The presented forecasts differ in terms
of the assessment of recovery from the economic crisis, which is reflected in the
inconsistency in the assessment of the shape of the “recession curve” (e.g. V, U, W,
L). According to the European Commission, in 2020 the decline in GDP in the EU
will amount to 8.3%, but in 2021 it is expected to increase at the level of around 6.1%.
The Polish economy may be characterized by the smallest decline in GDP (by 4.6%)
compared to other Member States, and this will be due to the small share of sectors
most affected by the pandemic (e.g. tourism, HoReCa, etc.) and a more diversified
structure of the economy. As a result, the deepest recession will occur in Italy, Spain,
Croatia, France and Portugal – countries with a large share of tourist services in the
GDP structure8. The economic crisis in the world, in the EU and in Poland will also
be of fundamental importance for the development of agricultural markets, as the
supply and demand situation, logistical conditions and access to markets will change
significantly.

Foreign trade in agri-food products
In the first quarter of 2020, the dynamics of foreign trade in the national economy
slowed down. Compared to the corresponding period of 2019, exports increased
by 1.7% (to EUR 59.9 billion), and imports by 0.7% (to EUR 59.0 billion). The
positive trade balance amounted to EUR 0.8 billion, compared to EUR 0.2 billion
a year before9. Foreign trade in agri-food products was highly dynamic. The export
amounted to EUR 8.4 billion and was by 9.9% higher than in the previous year.
Import increased by 9.4% (to EUR 5.8 billion). The positive balance of exchange
5. The World Bank Group, The Global Economic Prospects, Washington DC https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/33748, access 4.07.2020.
6. International Monetary Fund, Global Financial Stability Report: Markets in the Time of COVID-19,
Washington DC, www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-reportapril-2020, access 3.07.2020.
7. Narodowy Bank Polski, Raporty o stabilności systemu finansowego, Warszawa, https://www.nbp.pl/
home.aspx? f=/systemfinansowy/stabilnosc.html, access 4.07.2020.
8. European Commission, European Economy Forecast. Sommer 2020, Institutional Paper 132/July
2020, Brussel, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf, access 4.07.2020.
9. GUS, Biuletyn statystyczny, nr 4, Warszawa 2020, p. 173.
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increased by 11.0% (to EUR 6.6 billion). The share of agri-food products in total
exports and imports amounted to 14.1% and 9.8%, respectively, compared to
13.0% and 9.1% the year before10. Changes in the geographic structure of foreign
trade resulted from the withdrawal of Great Britain from the EU. The EU market
remains the main export destination: EU-14 (52.5%) and EU-13 (17.7%). The share
of countries increased to 12.8%. Important sales markets were also economically
developed (12.8%) and economically developing (9.4%) countries. In the system
of countries, the main recipients were: Germany, Great Britain, the Netherlands,
France, Italy and the Czech Republic. In the geographical structure of imports, the
EU was also the most important trading partner: EU-14 (57.2%) and EU-13 (10.2%).
The economically developing countries (16.5%), from which agricultural products
from other climatic zones were imported, also have a large share. In the country
system, the main import partners were: Germany, the Netherlands, Spain, Denmark,
Norway and Italy. A negative balance occurred in trade with EFTA countries (EUR
209.6 million) and developing countries (EUR 162.1 million). A large positive
balance occurs in trade with the EU (EUR 2.0 billion).
The exports of plant and animal products increased by 15.9% and 1.9%,
respectively. The share of plant products in exports increased to 60.3%, and the share
of animal products decreased to 35.3%. The largest share in the structure of exports
belonged to: meat and meat products (19.1%), cereals and its products (13.2%),
tobacco products (12.2%), fish and its products (7.0%), dairy products (6, 8%) and
fruit and its products (6.0%). Imports of plant and animal products increased by
8.9% and 11.1%, respectively, and their share in the commodity structure was 28.8%
and 67.8%, respectively. The main products in the commodity structure of imports
were: fruit and its products (11.3%), oilseeds and its products (10.1%), fish and fish
products (9.7%) and meat and its products 9.1%).
In the period of January – April 2020, the average EUR exchange rate increased
from PLN 4.2504 to PLN 4.5450, and the American dollar from PLN 3.8287 to PLN
4.185611. The depreciation of the zloty is favorable for exporters, but unfavorable
for importers. Low global food prices have a negative impact on the profitability of
export transactions. In the period under review, the world food price index fell from
102.5 points to 92.4 points compared to the period 2014–201612.

10. P. Szajner, Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, „Rynek Rolny. Analizy, tendencje,
oceny” 2020, nr 3 (349).
11. NBP, Średnie kursy walut, https://www.nbp.pl/home.aspx? f=/statystyka/kursy.html, access 24.08.2020.
12. FAO, Food Price Index, http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/, access 24.08.2020.
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Tabele 1. Foreign trade in agri-food products
Description

Export

Import

Balance

I–III 2019

I–III 2020

I–III 2019

I–III 2020

I–III 2019

I–III 2020

Animal products

4 385,4

5 082,8

3 618,2

3 940,8

767,2

1 141,9

Vegetable products

344,0

348,3

192,1

200,2

151,9

148,1

Other products

7 667,9

8 424,4

5 317,1

5 815,6

2 350,8

2 608,8

Total

4 385,4

5 082,8

3 618,2

3 940,8

767,2

1 141,9

Source: IAFE-PIB calculations, data from the Ministry of Finance.

The price situation
on the agri-food products market
In April 2020, compared to the previous month, the prices of consumer goods
and services decreased by 0.1%. The main cause of deflation was the economic
recession triggered by the COVID-19 pandemic. Deflationary tendencies are
beneficial to consumers, but dangerous for enterprises, which – adapting to the fall
in prices – reduce costs. In the long run, deflation may increase unemployment. The
decline in the consumer price index was the result of the downturn in the services
market due to the introduction of the epidemiological threat. In the period from
January – April 2020, compared to the corresponding period of the previous year,
inflation amounted to 4.2% and was higher than the assumed inflation target for
2020 (2.5% ± 1 percentage point).
In April 2020, the upward trend in retail prices of food continued, which increased
by 0.3% compared to March. The rise in retail food prices in the conditions of lower
inflation meant that food prices increased compared to other goods and services.
Similar trends are confirmed by the comparison of the total food price index and
inflation in January – April 2020, as the food prices increased by 7.6%. Individual
commodity groups of food products were characterized by different retail prices
dynamics. From January to April of this year, compared to the same period of 2019,
the prices of potatoes, meat and preserves, sugar and cereal products increased the
most. The fall in prices concerned butter and vegetable fats. Relatively high food
prices in the conditions of the deteriorating labor market conditions and falling
household income will negatively affect consumption in the domestic market.
According to the Central Statistical Office, in April 2020, the purchase prices
on the cereals and potatoes market increased – compared to March, by 1.1–7.9%
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and 6.1%, respectively. Purchasing prices decreased in the animal products market,
including live poultry by 12.0%, live pigs by 3.2%, live beef by 2.1% and raw milk by
3.1%. In the period of January – April 2020, compared to the corresponding period
of 2019, the prices of most basic agricultural products fell, except for the prices of live
pigs and potatoes, which increased by 34.0% and 2.6%, respectively. In the discussed
period, the purchase prices of cereals dropped from 2.8% to 2.0%. The purchase
prices of poultry and beef fell by 3.1% and 2.6%, respectively, and raw milk by 1.5%.
The drop in purchase prices was unfavorable for farms as it negatively affected the
profitability of production. It should be noted that the profound price drop concerns
industries that are highly dependent on exports and linked to external markets, i.e.
the poultry, beef and dairy markets.
Table 2. Retail price indices of food products
Description

III 2020 = 100

I–IV 2019 = 100

Consumer Price Index (inflation)

99,9

104,2

Food and non-alcoholic beverages

100,3

107,6

Bread and cereal products

100,6

105,9

Flour

99,9

105,2

Raw meat

98,3

114,5

Cold cuts

100,4

113,0

Fish

99,9

104,7

Dairy products and cheese

100,2

103,6

Butter

97,3

94,6

Potatoes

100,2

129,0

Jam, honey, chocolate and confectionery products

99,7

103,0

Sugar

101,9

109,5

Vegetable oils

99,4

99,3

Source: GUS data.

Table 3. Purchase price indices of basic agricultural products
Description

IV 2020, III 2020 = 100

I–IV 2019 = 100

Wheat

107,9

90,5

Rye

105,2

80,0

Continued on the next page.
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Table 3. Purchase price indices of basic agricultural products (cont.)
Description

IV 2020, III 2020 = 100

I–IV 2019 = 100

Barley

101,1

85,2

Oat

102,6

85,9

Corn

104,8

92,2

Potatoes

93,9

102,6

Cattle

97,9

97,4

Pork livestock

96,8

134,0

Poultry livestock

88,0

96,9

Cow milk

97,1

98,5

Source: GUS data.

The supply and demand situation
on the market of basic agricultural products
Grain market
The impact of the pandemic on the production of cereals in Poland and in the
world is practically imperceptible, as it is primarily affected by weather conditions.
On the other hand, its impact on consumption is large, as in the short-term
perspective, the demand for cereal products, most of which are relatively cheap
and easy to store, has increased. In addition, the demand for ethanol used in the
production of disinfectants has increased. In the long term, the pandemic may
reduce the demand for industrial products, i.e. ethanol for the production of biofuels
and starch products. The scale of the impact will depend on the duration of the
pandemic and the related economic constraints. Restrictions on the movement of
people, logistics and transport may impede foreign trade.
The global cereal market is characterized by volatility and prices are exhibiting
volatile trends. Initially, they fell due to the low fuel demand. By the end of March
2020, as a result of the growing demand for flour and other shelf-stable grain
products, grains began to rise. The risk of lower harvests due to the drought in spring
also contributed to this. In response to the growing demand, Russia and Ukraine
introduced export restrictions to protect their own markets, which also contributed
to price increases. At the same time, the demand for imports increased in deficit
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regions (North Africa, Middle East, Asia). The improvement in weather conditions
resulted in a decline in prices in April and May 2020. The trends in the global
market had a considerable impact on the Polish market, since after the poor harvest
in 2019, domestic supply decreased by approx. 4%. The decline in domestic supply
was partially mitigated by the lower use of cereals for fodder. In the first quarter of
2020, export demand increased, when twice as much cereals were exported than in
the corresponding period of 2019. Consumer wheat was exported to North Africa
and the Middle East, and the competitiveness of exports was strengthened by the
depreciation of the zloty. At the same time, lower imports and the risk of smaller
harvests resulted in higher prices on the domestic market.
In the 2020/21 season, global cereal production may increase by 2.4% compared
to the 2019/20 season, and consumption by 1.6%13. The lower consumption dynamics
are a result of the slower than expected increase in industrial consumption. Reserves
at the end of the season may increase by 2.1%. In Poland, the harvest is expected
to be better than last year, but due to the low level of initial reserves, the domestic
resources will decrease by 4.0%. Domestic consumption will fall by 2.0%, and exports
will also decrease. Outflows in the cereal balance will decrease by approx. 7.0%, and
closing reserves will increase by approx. 9.0%. The average wheat prices in 2020 may
be 10.0% higher than in 2019, and the prices of other cereals will be similar to the
level from the previous year.
Table 4. Balance of cereals in Poland (in thousand tonnes)
Description

2018/2019

2019/2020
estimate

2020/2021 prognosis

Initial reserves

7 856

4 382

1 149

-73,8

Production

26 657

28 871

30 779

6,6

Domestic reserves

34 513

33 253

31 928

-4,0

Import

2 687

1 140

1 490

30,7

Total resources

37 200

34 393

33 418

-2,8

Domestic consumption:

27 913

27 424

26 829

-2,2

including grazing

2019/2020=100

17 490

17 040

16 450

-3,5

Export

4 905

5 820

4 190

-28,0

Total expenses

32 818

33 244

31 019

-6,7

Closing reserves

4 382

1 149

2 399

108,8

Source: IAFE-NRI calculations.

13. International Grains Council, https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx, access 10.08.2020.
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Oilseeds market
Rapeseed is the only oil plant produced and processed on a large scale in Poland.
The production of other oilseeds is small, but in recent years there has been a large
re-export of flaxseed oil. Surplus production in the rapeseed market occurs in the
years of high harvest and the industry is then a net exporter. In years of low harvests
caused by unfavorable weather conditions, the industry loses its self-sufficiency and
becomes an importer.
The pandemic will not affect the supply of rapeseed from this year’s harvest. Agrometeorological conditions will determine the production. According to the IAFENRI, winter rapeseed was sown on an area of approx.

930 thousand hectares, i.e. by
approx. 10% more than last year, which was due to high profitability. With a fall in
spring rapeseed crops to approx. 20 thousand, the total acreage of cultivation will be
approx. 950 thousand hectares, approx. 9.0% higher than in 2019. Good wintering
and the condition of rapeseed plantations in spring indicate that average yields will
increase by 2.0% (to 27.6 dt/ha), and the harvest by 10.0% (up to 2.6 million tonnes).
In the longer term, the recession of the European and world economy caused
by the pandemic and the decline in demand for oilseeds and their derivatives from
key importers (e.g. China) pose a threat to the domestic rapeseed market. The
consequence of these changes may be a decline in oilseed prices on the international
market, which will translate into a decline in domestic prices and profitability of
rapeseed cultivation. The export demand for rapeseed and its products may also be
lower. In the 2020/21 season, with an increase in domestic harvests, but an expected
slight decline in Europe, rapeseed prices will be higher than in the previous season.
However, the increase in these prices in the domestic and European markets will be
small due to the projected increase in global soybean crops and low oil prices.
Table 5. Balance of rapeseed in Poland (thousand tonnes) *
Description

2019/2020

2020/2021**

I April 2019

I April 2020

Production

2373,2

2622,0

–

–

Export

325,7

360,0

30,2

64,2

Import

506,7

420,0

138,3

126,7

Consumption

2554,2

2682,0

–

–

** Excluding inventory.
** Estimate of IAFE-NRI.

Source: GUS, Ministry of Finance and IAFE-PIB data.
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According to the IAFE-NRI, in 2020, despite the increase in rapeseed harvest, oil
production will – similarly to the previous year – amount to 1.3 million tonnes due
to reduced demand in the domestic and European biofuel sector. With low crude oil
prices, the profitability of biodiesel production decreases. At the same time, lower
demand for diesel oil, as a consequence of the economic recession, will limit the
demand for bio-components14.
With the expected decline in demand from the biofuel sector, the demand for
canola oil in the food sector may remain stable. It is expected that the decrease
in the consumption of vegetable fats (including rapeseed oil) resulting from the
3-month closure of an important sales channel, which is the HoReCa sector (hotels,
restaurants and a large portion of mass catering), will be compensated by an increase
in their direct consumption in households.
In the first quarter of 2020, the results of foreign trade in rapeseed, oil and meal
improved, as the positive balance amounted to EUR 1.5 million, against a negative
balance of EUR 12.8 million a year ago. In 2020, the trade balance will amount to
EUR 57.3 million, compared to EUR – 6.8 million in 2019. The export of rapeseed
meal may also be higher, as indicated by the trade results in the first months of this
year, while maintaining a very low import. Rapeseed oil exports may be lower due to
the expected decline in demand from the European biofuel sector.

Sugar market
In the sugar campaign of 2019/20, sugar production amounted to 2 065 thousand
tonnes, and domestic consumption to 1 720 thousand tonnes. Production was about
20.0% higher than the demand in the domestic market and a large part of it was sold
on the international market. In the 2020/2021 season, the sugar industry contracted
sugar beets on an area of approx.

250 thousand hectares, against 240 thousand
hectares in the previous season. The sowing of sugar beet was carried out in optimal
agro-technical terms and favorable weather conditions. Very little rainfall in April
this year hindered germination. The low water content in the soil and the high
risk of drought in the summer adversely affected the condition of the plantations.
The rainfall in May improved the crop conditions and the average root yields may
fluctuate around 60 tonnes per hectare. The sugar beet harvest may amount to
approx. 15 million tonnes, and the sugar production to approx. 2.2 million tonnes.
The domestic sugar consumption shows slight changes and will amount to approx.
1725 thousand tonnes, and exports will play an important role in the market balance.
14. Oil World, https://www.oilworld.biz/t/statistics/commodities, access 10.08.2020.
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In the first quarter of 2020, sugar exports amounted to 152.6 thousand tonnes,
and imports to 44.6 thousand tonnes. Low prices in the world market negatively
affected the results of foreign trade. In February – April, world white sugar prices fell
from USD 413/t to USD 325/t, but in May they rose again to USD 350/t. These prices
are below the EU sugar reference price (EUR 404.4/t). In exports, prices increased
from EUR 392/t to EUR 425/t15.
Prices on the domestic market exhibited an upward trend. In the first quarter,
the selling prices for bagged sugar increased from PLN 1.88/kg to PLN 1.92/kg, and
for packaged sugar from PLN 2.01/kg to PLN 2.10/kg. Relatively low sugar prices
adversely affect the situation of the sugar industry. In the discussed period, retail
prices increased from PLN 2.64/kg to PLN 2.66/kg, and in April to PLN 2.72/kg. In
the period of January – April, sugar prices were on average 9.5% higher than in the
corresponding period of 2019. The increase in retail prices was caused by large bulk
purchases of sugar by households in the first period of the pandemic.

The market of protein crops
The production of fodder legumes and cereal-legume mixtures in 2019 amounted
to 346 thousand tonnes, against 353 thousand tonnes in 2018. The decline in the
harvest in the last two years was the result of drought during the growing season,
as the cultivation acreage was approx. 200 thousand hectares. Lupine is produced
the most (117 thousand hectares, 149 thousand tonnes of harvest in 2019), while
field beans (26 thousand hectares, 61 thousand tonnes) and fodder peas (22 thousand
hectares, 40 thousand tonnes) are of lesser importance. The production of protein
crops that can be used in industrial feed production in 2019 amounted to approx. 250
thousand tonnes against 260 thousand tonnes in the previous year and 303 thousand
tonnes two years earlier. Cereal and legume mixtures are used directly on farms.
Part of the produced protein crop grains are exported, which in the previous
season amounted to approx. 75 thousand tonnes, and in the period from July 2019 to
March 2020, approx. 40 thousand tonnes. The subject of export is mainly lupine grain.
Imports are smaller than exports, but their systematic growth is taking place. In the
three quarters of the 2019/2020 season, imports amounted to approx. 35 thousand
tonnes, against approx. 35 thousand tonnes throughout the 2018/19 season.
The pandemic did not have a significantly observable impact on the situation in the
protein crops market.. The purchase prices for peas are approx. PLN 943/t, sweet lupins
approx. PLN 1066/t and field beans approx. PLN 1012/t. The offers of the purchase
15. International Sugar Organization, Daily Prices, https://www.isosugar.org/prices.php, access 20.06.2020.
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prices for grain from the 2020 harvest are approx. 5–7% lower than the current levels
and the present price quotations do not differ substantially from previous years.
Further development of the situation on the protein crops market will be
less dependent on the impact of the pandemic, and the most important will be
administrative decisions related to the extension of the moratorium on the ban on
the use of GMO feed, which will apply until the end of 2020. If the moratorium is
extended and in the following years it will be possible to import GMO soybean meal,
then there would be no strong impulse to change the current conditions on the market
of high-protein plants. The cultivation acreage would be 200 thousand hectares, and
the harvest, depending on the weather conditions, 350–450 thousand tonnes. In the
case of a ban on the use of GMO feed, which is inconsistent with the EU legislation16,
an increase in the demand for domestic fodder protein can be expected, which would
result in an increase in prices and profitability of the production of protein crops.
Production support in the form of supplementary payments and training has not
brought satisfactory results so far. Imports of soybean meal in the 2019/20 season will
increase to 2.5 million tonnes. In the 2020/21 season, it will temporarily decrease by
0.1–0.2 million tonnes, but will return to the upward trend in the longer term.
Table 6. Production, foreign trade and consumption of high-protein crops
Description

2018/19

2019/20
estimate

2020/21
prognosis

Total production

353

346

383

including legumes in pure sowing

260

250

281

cereal-legume mixes

93

96

102

75

50

47

Export
Import

35

46

33

Total resources

313

342

369

Farm consumption (feed mixes)

93

96

103

Potential consumption in the feed industry
(legumes in pure sowing)

220

246

267

Total high-protein feed consumption
including the share of legumes %*

4086

4270

4258

7,7

8,0

8,7

* In terms of product weight of protein, this share is on average about 2 pp. less.

Source: GUS, calculations, estimates and forecasts of IAFE-NRI.
16. Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003
on genetically modified food and feed, L 268 of 18.10.2003.
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Livestock market
The pandemic does not affect the current number and production of live pigs,
which are determined by the pre-existing market situation. In December 2019, the
population amounted to 11.2 million animals and was 1.7% higher than the year
before. A relatively large increase in the number of pregnant sows 3.6%) signals that
in June 2020 the increase in the number of pigs may be higher than in December
2019. In the first half of 2020, pig production will amount to approx. 1.3 million
tonnes and will be by approx. 1.0% lower than last year. In the second half of 2020,
production may increase by approx. 2.0%. Throughout 2020, it will reach a level of
approx. 2.6 million tonnes and will be 1.0% higher than in 2019.
The pandemic may affect the livestock and production of pigs through prices,
but this impact will not be visible until the end of 2020. If the decline in demand
accelerates the annual decline in pig purchase prices and grain prices are higher,
rearing conditions will deteriorate and the growth phase of pig production will be
reduced. If the deterioration in the profitability of production was sudden and large,
the population may drop to 10.9 million in December 2020, and to 10.6 million in
June 2021.
The pandemic affects foreign trade, as epidemiological restrictions have caused
difficulties in logistics and the functioning of the HoReCa channel. In the first
quarter of 2020, pork exports decreased compared to the same period of 2019 by
36.2%, and livestock by 38.9%. Pork import decreased by 5.8%, and piglets by 3.7%.
In the coming months, the situation may improve as the economy picks up, but it
will not be as it was before the pandemic. In the first half of 2020, exports in terms
of meat will amount to approx. 320 thousand tonnes and will be 20.0% lower than
last year. Imports may amount to approx. 370 thousand tonnes in meat equivalent
and will also be 20.0% smaller. The decrease in the import of piglets may be relatively
small (5.0%). In the second half of this year, exports may amount to approx. 340
thousand tonnes, and import approx. 400 thousand tonnes. The pork industry will
remain a net importer.
The impact of the pandemic on the pork market most clearly manifests itself
in the price level. The drop in demand in the country and in the EU meant that in
April this year the annual growth rate of the livestock purchase prices decreased.
In the first quarter of 2020, the purchase price amounted to PLN 6.17/kg and was
45.9% higher than the year before. In April 2020, it amounted to PLN 6.08/kg and
was 6.3% higher than the year before. In the summer months, livestock prices will
depend on the EU economy, domestic demand and exports. However, any possible
improvement will not mean a return to the pre-pandemic situation. In December
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2020, the purchase price of live cattle may be 4.50–5.00 PLN/kg and will be 20–30%
lower than last year. An important factor determining the level of domestic prices
will be the zloty exchange rate against the euro.
In March 2020, retail prices of pork were 27.1% higher than a year before, and in
April the price increase was 17.0%. The large difference in price dynamics resulted
from the decline in demand caused by the limitations of the socio-economic life. It
is estimated that in 2020 pork consumption will amount to approx. 38 kg per capita
and will be 0.5 kg lower than in the previous year.

Cattle
In 2020, cattle stock and production are determined by the previous supply and
demand situation, and the impact of the pandemic is small. In December 2019,
the cattle population amounted to 6261 thousand animals and was by 1.3% higher
than a year earlier. In June 2020, the population is expected to decline by 1.0% (to
6,250,000). The production of live cattle in 2020 will amount to approx. 1.1 million
tonnes of live weight and will be approx. 3.0% lower than in 2019.
The impact of the pandemic on the live cattle market is relatively large, which is
a result of the fact that 70% of production is exported, mainly to the HoReCa sector.
In the first quarter of 2020, beef exports were 5.3% higher than in the previous year.
In the following months, exports will decline by 10.0% – for the entire year it will
amount to 395 thousand tonnes.
Lower demand in Poland and the EU contributed to a decline in cattle purchase
prices. In the first quarter of 2020, the average purchase price was PLN 6.39/kg,
including young slaughter cattle PLN 6.49/kg. The prices mentioned were 2.0%
lower than the year before. In April, the purchase price of cattle was PLN 6.12/kg,
and for young slaughter cattle PLN 6.22/kg. These prices were lower than the year
before by 5.7% and 5.2%, respectively. In the summer months, the purchase prices
of live cattle will depend mainly on the demand on the EU market. Any possible
improvement in the situation will be rather small. Prices will probably be lower than
a year ago due to limited tourist traffic and lower turnover in the HoReCa sector.
In December, the prices of live cattle will be approx. PLN 6.00/kg, and the prices of
young slaughter cattle PLN 6.10/kg.
In April 2020, retail prices for beef were 2.5% higher than in April 2019. A slight
increase in retail prices for beef may cause consumption to remain stable at 3.5 kg
per capita.
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Poultry market
The Polish poultry industry is largely influenced by the situation of international
markets, as exports account for 47.5% of production. The reduced supply of broilers
meant that in early 2020 prices in the EU were higher than a year before, and in
March their increase was supported by the stockpiling of inventory due to the
pandemic. In the following months, however, a drop in prices was recorded. Similar
price trends occurred on the domestic market. In the first quarter, the average
purchase price was PLN 3.77/kg and was 0.7% higher than in the previous year. In
April and May, purchase prices dropped. During the first five months of the year, the
average price was PLN 3.60/kg and was 5.4% lower than in the previous year.
The supply of poultry meat on the domestic market was large, which is confirmed by
the growing supplies of raw material to the industry. In the first quarter, purchasing
amounted to 558.9 thousand tonnes and was 3.5% higher than in the corresponding
period of 2019. The high dynamics of purchases also continued in April and May
(by an average of 3.7%). The poultry industry is one of the dynamically developing
segments of the domestic agri-food sector, despite the pandemic and limited access
to outlets as well as outbreaks of avian influenza. In 2020, livestock production will
increase by 1.5% (to 3.1 million tonnes). The slower dynamics will be the result of
a decline in exports by 3.0% (to approx. 1.4 million tonnes). A significant decrease
(of 38.0%) will concern import, but its share in the market supply is small, more so
because chicks have a large share in its structure. The decrease in exports will be a
consequence of the introduction an epidiomelogical state of emergency in many
countries, which resulted in restrictions in the functioning of the HoReCa sector.
Logistical difficulties related to access to markets, the recovery of markets by Brazil
and the growing competition from Thailand and Ukraine will also have a negative
impact on exports. The embargo on exports to Russia is of little importance for the
domestic industry, as it was not a major sales market. The export will be stimulated
by the spreading ASF epidemic in China, which will increase import demand with
poultry meat in order to fill the supply shortages on the meat market.
Despite the economic recession and deterioration of labor market conditions and
the income situation of households, poultry consumption is expected to increase
in 2020 by 1.5% (to 28.5 kg per capita). One of the reasons for this is the slower
growth in retail prices of poultry meat than in total food prices. In the five-month
period of 2020, compared to the corresponding period of 2019, the retail prices
of poultry increased by 4.4%, and of food by 7.6%. The reason for the relatively
small price increase is the large supply in the domestic market. A factor stimulating
consumption growth is the change in the consumption pattern. Due to limitations
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in the movement of the population and the functioning of the HoReCa sector,
consumption in households increased and consumption in catering establishments
decreased.
Table 7. Balance of poultry meat and offal
Period

Production

Import

Demand

Export

Domestic consumption

2018

2934

79

3013

1325

1688

2019

3057

89

3146

1461

1685

2020*

3103

55

3158

1418

1740

* IERiGŻ – PIB forecast.

Source: Compilation of IERiGŻ-PIB based on data from the Central Statistical Office and the Ministry of Finance.

Dairy product market
The Polish dairy industry is self-sufficient at the level of 123% and a significant
part of the production of dairy products is created for export. The large share of
exports in the market balance makes the industry dependent on the economic
situation on the international market. The pandemic caused a recession in the global
economy. It was expressed in the deterioration of the situation on the labor market,
a decline in demand and a decrease in foreign trade turnover. The downturn also
occurred in the global market for shelf-stable dairy products. The FAO world price
index for these products fell from 200.6 points in January to 196.2 points in April17,
and the Global Dairy Trade18 index fell from 1039 points to 902 points. World butter
prices fell from 4,038 USD/t to 2,531 USD/t and skim milk powder from $ 2,605
USD/t to 1,667 USD/t19.
The global price drop and the reduction in demand in the international market
negatively affected the situation on the domestic market. Difficulties with managing
(exporting) the supply of shelf-stale dairy products and falling prices as well as
the risk of drought in the summer will result in the acceleration of restructuring
processes in the industry. It is expected that in June and December of 2020, the dairy
cow herd will drop to 2,170 units and and 2,140 units. In the production of raw milk,
the long-term upward trend will be halted and it will decrease to 14.0 billion liters.

17. FAO Food Price Index, http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/, access 24.08.2020.
18. Global Dairy Trade, https://www.globaldairytrade.info/en/product-results/, access 24.08.2020.
19. CLAL – Advisory in Dairy and Food Product, https://www.clal.it/en/#, access 24.08.2020.
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During the four months of the first half of 2020, the purchase of milk amounted to
approx. 4 billion liters and was 2.6% higher than in the corresponding period in 2019.
In 2020, the purchase may amount to approx. 11.9 billion liters. Growing supplies of
raw material to the dairy industry resulted in an increase in the production of dairy
products: butter (by 5.6%), liquid processed milk (by 7.5%), rennet ripening cheeses
(by 1.6%) and cottage cheese (by 3.6%).
In the first quarter of 2020, there was a deterioration in foreign trade results in
terms of raw milk. Export decreased by 4.5% (to 1.2 million tonnes), and imports
increased by 10.0% (to 0.5 million tonnes). The dairy industry remained a net
exporter, but the balance of trade decreased by 13.7% (to 0.7 million tonnes).
The downturn in the milk market is visible in the drop in purchase prices in the
period of January – April by 1.5% (to PLN 1.36/l). On an annual scale, the average
purchase price will amount to 1.31–1.33 PLN/l and will be 1.3–2.8% lower than in
2019. In the period under discussion, dairy products actually became cheaper than
food, as their retail prices increased by 3.6%, but butter decreased by 5.4%. At the
same time, the total price of food increased by 7.6%.
There is an oversupply on the EU market. The European Commission has
launched market intervention instruments (such as private storage aid) to mitigate
the negative effects of the pandemic. However, the scope of these activities was not
large, as there was no economic downturn, which would be manifested by a large
surplus of supply.
Table 8. The supply and demand situation in the milk market
Description

2019

2020*

Livestock of dairy cows in June (thousand units)

2221

2170

Livestock of dairy cows in December (thousand units)

2164

2140

Production of milk (mln l)

14070

14000

Purchases of milk in January – April (mln l)

3946

4046

Purchases of milk throughout the year (mln l)

11828

11900

* IERiGŻ – PIB forecast.

Source: GUS data, IAFE-PIB calculations.
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Summary
The COVID-19 pandemic resulted in the introduction of an epidemic emergency
in Poland, and many countries introduced a state of emergency. Conventionally,
there were significant limitations in the functioning of economic entities of the
domestic agri-food sector, which manifested themselves in the following ways:
– restrictions on the movement of people (e.g. logistics, tourism, economic emigration,
etc.) as well as goods and services that negatively affected international trade,
– restrictions in the operation of HoReCa sector enterprises, which resulted in
a decrease in demand for food products,
– deterioration of the situation on the labor market and decline in household
incomes, which resulted in a decline in food spending.
In the first period of the pandemic, a significant risk of drought also posed
a serious threat to the domestic agri-food sector. The rainfall in May improved
field crops and permanent plantations, but significant production and commercial
risks remain. In industries that report high seasonal demand for hired labor,
difficulties may arise with the performance of works (e.g. harvesting). Another type
of production threat still remains the risk of ASF and bird play, and the persistent
embargo on the export of certain agricultural products to Russia.
Taking into account the above market conditions, it is estimated that in 2020 the
greatest economic difficulties will appear in the following industries:
– poultry, which exports 47.5% of its production, and difficulties with exporting
resulted in the fact that a large part of the production was stored. However, the
poultry industry is characterized by a short production cycle and economic
entities can flexibly adjust production to demand conditions;
– beef, which exports about 80% of resources, and difficulties in exporting and
a long production cycle pose a great threat to distribution;
– dairy industry, which exports in processed form about 38% of raw material
supplies, and difficulties in exporting result in excess supply on the internal
market. Interventions (e.g. private storage aid) have a short-term stabilizing
effect on the market, as after a certain period of time the accumulated stocks
will have to be sold on the market;
– pork, which continues the restructuring processes, and the import of piglet
plays a large role in the structure of rearing. The threat of African swine fever
spreading to other parts of the country is still serious. Deterioration of the
income of households and economic difficulties of HoReCa sector enterprises
may negatively affect the demand in the domestic market.
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