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Abstrakt
Wirus SARS-CoV-2 zaczął się rozprzestrzeniać na całym świecie już kilka tygodni
po jego wykryciu. Wszyscy są zaniepokojeni skutkami, jakie może spowodować pandemia
COVID-19 wywołana przez ten wirus. Celem artykułu jest ocena wpływu pandemii na sektor
przetwórstwa spożywczego i eksport rolno-spożywczy Polski. W opracowaniu przedstawiono
uwarunkowania sytuacji, w jakiej znalazł się polski sektor spożywczy w przededniu
pandemii, zanalizowano niektóre dane produkcyjno-finansowe i handlowe za kilka miesięcy
jej trwania oraz wskazano ewentualne następstwa pandemii i możliwe kierunki zmian
w sektorze. Z analizy wynika, że sektor dość dobrze radzi sobie z kryzysem wywołanym przez
pandemię COVID-19. Skutkiem pandemii nie powinna być duża fala upadłości i bankructw
przedsiębiorstw, a jedyną negatywną konsekwencją może się okazać czasowe spowolnienie
rozwoju sektora, głównie w wyniku wahań dynamiki wzrostu polskiego eksportu rolnospożywczego. Rosnący popyt w kraju i za granicą oraz wciąż niższe w porównaniu z innymi
krajami koszty produkcji w Polsce pozwalają na utrzymanie tendencji wzrostowej produkcji
i eksportu produktów rolno-spożywczych, a co za tym idzie wciąż dobrą kondycję sektora.
Odpowiednia polityka gospodarcza i zaangażowanie przedsiębiorców mogą również pomóc
utrzymać dotychczasowy poziom rozwoju polskiego sektora żywnościowego.
Słowa kluczowe: eksport rolno-spożywczy, pandemia COVID-19, przemysł spożywczy,
wirus SARS-CoV-2.

Iwona Szczepaniak, dr hab., Zakład Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB; Łukasz Ambroziak, dr., Zakład Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB; Jadwiga Drożdż, Zakład Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1(73)/2020, s. 117–139, DOI: 10.48058/urms/73.2020.3

|117

Wpływ pandemii COVID-19 na przetwórstwo spożywcze i eksport rolno-spożywczy Polski

Wstęp
Od kilku miesięcy cały świat z niepokojem obserwuje rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy boją się bezpośrednich i długoterminowych skutków
zdrowotnych, jakie może on spowodować. I chociaż zdrowie i życie ludzkie postrzegane są jako najwyższe dobra, to z ekonomicznego punktu widzenia na uwagę zasługują również skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki1. Tymczasem wiarygodna
ocena tych skutków, między innymi dla przemysłu spożywczego i handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, w tej chwili nie jest w pełni możliwa. Wynika
to przede wszystkim z zaawansowania pandemii, skali i kierunków jej rozprzestrzeniania się oraz niewystarczającej wiedzy dotyczącej wartości i zakresu wsparcia rynku żywnościowego zarówno ze strony państwa, jak i instytucji unijnych. Najnowsze
doniesienia wskazują, że pandemia nie przeszła jeszcze do fazy spadkowej. Co więcej, mówi się wręcz o kolejnych falach pandemii, które mogą okazać się dużym
wyzwaniem dla gospodarki. Precyzyjne oszacowanie skutków zjawiska, które trwa
i wciąż się rozwija, jest zatem niemożliwe.
Celem opracowania jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na przemysł spożywczy i eksport rolno-spożywczy Polski. Przedstawiono uwarunkowania sytuacji,
w jakiej znalazł się polski sektor spożywczy w przededniu pandemii, zanalizowano
niektóre dane produkcyjno-finansowe i handlowe za kilka miesięcy jej trwania oraz
wskazano ewentualne następstwa pandemii czy możliwe kierunki zmian w sektorze. Autorzy w prowadzonych rozważaniach korzystali z niepublikowanych danych
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Ministerstwa Finansów oraz z doniesień
prasowych i informacji pochodzących z praktyki gospodarczej.

Uwarunkowania sytuacji przemysłu spożywczego
Jednym z ważniejszych czynników determinujących zaopatrzenie rynku żywnościowego jest stan i kondycja przemysłu spożywczego. W okresie po transformacji
systemowej, a następnie po akcesji Polski do Unii Europejskiej, potencjał wytwórczy
przemysłu spożywczego został istotnie rozbudowany i zmodernizowany. W efekcie
nastąpiło dostosowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego do unijnych standardów sanitarnych, weterynaryjnych, fitosanitarnych oraz dobrostanu zwierząt
1. T. Herzfeld, Komentarz w sprawie SARS-COV-2 i polityki rolnej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”
2020, nr 2, s. 3–6.
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i ochrony środowiska. Spowodowało ono, że polski przemysł spożywczy pod względem nowoczesności zaliczany jest obecnie do czołówki europejskiej, a polscy producenci mogą na równych warunkach konkurować z producentami żywności z innych
państw członkowskich UE. Jest to tym bardziej ważne, że potencjał produkcyjny
polskiego przemysłu spożywczego znacząco przewyższa potrzeby rynku krajowego.
Wskazuje na to udział wartości eksportu w produkcji sprzedanej tego sektora, który
w 2019 r. wyniósł ok. 44%, przy jednoczesnym znacznym zróżnicowaniu międzybranżowym. Szczególnie wysoki (ponad 60%) był on w branży drobiarskiej, rybnej,
cukierniczej, owocowo-warzywnej, wysoki (ok. 50%) także w branży mięsnej (głównie w sektorze wołowiny), olejarskiej czy soków i napojów. Poziom wykorzystania
zdolności produkcyjnych w polskim przemyśle spożywczym przed kryzysem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 można było szacować na ok. 80%, również przy
znacznym zróżnicowaniu między poszczególnymi branżami. Przykładowo w przemyśle mięsnym wynosił on 70–80%, drobiarskim – 80–90%, rybnym – 75–80%,
mleczarskim – 90–92%, owocowo-warzywnym – ok. 80%, cukrowniczym – 84–92%,
zbożowo-młynarskim i paszowym – po ok. 70%2.
Można się spodziewać, że przedsiębiorstwa należące do branż mających najwięcej niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i te najbardziej zorientowane proeksportowo (np. sektor wołowiny), w sytuacji dalszego utrzymywania się pandemii
i utrudnień w handlu międzynarodowym będą w pierwszej kolejności odczuwały
problemy ze sprzedażą swoich wyrobów. Produkcję spróbują przekierować na rynek krajowy, co wpłynie na poprawę jego zaopatrzenia, jednak będzie to tylko częściowo możliwe. Całej czy większej części podaży kierowanej dotychczas na eksport
na pewno nie uda się ulokować na rynku wewnętrznym, co najpierw poskutkuje
spadkiem cen, a następnie – spadkiem produkcji.
Innym równie ważnym zjawiskiem charakteryzującym sytuację przemysłu spożywczego jest relatywnie mały poziom koncentracji produkcji. Wynika on głównie
z niższego poziomu rozwoju technicznego tego działu oraz zmienności przetwarzanych produktów rolnych. Wśród istotnych cech przetwórstwa spożywczego należy
wskazać także jego duże powiązanie z rynkami lokalnymi i regionalnymi, różnorodność asortymentową, przeważnie niedługie terminy przydatności produktów
do spożycia oraz krótkie serie produkcji niektórych wyrobów. Te cechy produkcji
żywności stwarzają możliwości prowadzenia działalności w tym sektorze nie tylko
przez duże podmioty, lecz także przez firmy mikro, małe i średnie.

2. I. Szczepaniak et al., Przemysł spożywczy w obliczu pandemii COVID-19, „Przemysł Spożywczy”
2020, nr 5, s. 2–7.
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Według danych GUS3 w 2018 r. w przemyśle spożywczym działalność produkcyjną prowadziło 16,9 tys. podmiotów, w tym:
– 11,4 tys. firm mikro, stanowiących 67,6% ogółu firm spożywczych, których
udział w sprzedaży wynosił tylko 5,3%;
– 4,1 tys. małych firm przemysłowych, które stanowiły 24,2% wszystkich firm
spożywczych, a ich udział w sprzedaży sięgał 11,5%;
– 1,1 tys. przedsiębiorstw średniej wielkości, tj. 6,5% ogółu firm spożywczych,
mających udział w sprzedaży 26,4%;
– 295 firm dużych, które stanowiły tylko 1,7% całej zbiorowości, ale ich udział
w sprzedaży wynosił aż 56,8%.
Od wielu lat w polskim przemyśle spożywczym zwiększało się znaczenie dużych
przedsiębiorstw, co następowało kosztem firm średnich oraz małych i mikro. Świadczy o tym wzrost udziału jednostek największych w wartości produkcji sprzedanej
tego sektora, osłabienie pozycji przedsiębiorstw małych i średnich, a także coraz
mniejszy udział firm mikro. Ostateczny efekt przemian struktury podmiotowej polskiego przemysłu spożywczego, które dokonały się w okresie integracji z UE i w warunkach globalizacji gospodarki światowej, okazał się jednak korzystny, gdyż pozycja podmiotów tego sektora na rynku unijnym i światowym uległa wzmocnieniu.
Dane dotyczące struktur podmiotowych poszczególnych działów produkujących artykuły spożywcze i napoje potwierdzają duże międzybranżowe zróżnicowanie, co również ma znaczenie dla funkcjonowania producentów żywności w okresie pandemii. Poszczególne branże przemysłu spożywczego można podzielić na4: mocno rozdrobnione,
w których 20–40% produkcji wytwarzają firmy małe (piekarska, młynarska, produkcja
makaronu); rozdrobnione, w których 10–20% produkcji wytwarzają małe firmy przemysłowe (mięsna, owocowo-warzywna, paszowa); o wysokim stopniu koncentracji –
cukrownicza (w której 100% produkcji wytwarzają firmy duże), tytoniowa (98%), piwowarska (90%), napojów bezalkoholowych (78%), słodyczy (76%), mleczarska (72%),
rybna (70%) oraz trwałego pieczywa cukierniczego, olejarska, koncentratów spożywczych, spirytusowa, w których ponad 60% produkcji sprzedanej wytwarzają firmy duże.
Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego w Polsce jest zatem dość zróżnicowana, co w sytuacji pandemii można uznać za zjawisko korzystne i zarazem niekorzystne. Korzystne, gdyż wstrzymanie produkcji w jednym przedsiębiorstwie nie powinno
spowodować zachwiania całego rynku, nawet lokalnego. Z drugiej jednak strony, mikro i małe podmioty są na ogół słabsze ekonomicznie i w czasie kryzysu jako pierwsze
odczują problemy z zachowaniem płynności finansowej i utrzymaniem się na rynku.
3.
4.
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GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu, Warszawa 2020.
Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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Firmy duże mają zdecydowanie większe szanse na przetrwanie. Im dłużej będzie trwało zamknięcie gospodarek (nawet tylko częściowe), oznaczające utrudnienia w transporcie międzynarodowym i zamknięcie sektora HoReCa, tym dłużej przedsiębiorstwa
będą miały problemy ze zbytem i płynnością finansową i tym więcej będzie przypadków
upadłości mniejszych firm. Taka sytuacja może jednak skłonić najsilniejsze podmioty
w sektorze do aktywności w sferze fuzji i przejęć, co będzie skutkować przyspieszeniem
procesów koncentracji i konsolidacji w polskim przemyśle spożywczym.

Wpływ pandemii na sytuację
produkcyjno-finansową przemysłu spożywczego
Producenci żywności zostali w mniejszym stopniu dotknięci skutkami pandemii COVID-19 niż inne działy przetwórstwa przemysłowego, gdyż wytwarzane
w tym sektorze wyroby są produktami pierwszej potrzeby, a więc cechują się niższą elastycznością dochodową popytu. Obserwacje rynkowe i doniesienia z praktyki gospodarczej potwierdzają to, że sektor spożywczy dobrze sobie radzi w okresie
pandemii. Producenci artykułów spożywczych i napojów dokładają wielu starań,
żeby proces produkcji żywności przebiegał bez większych zakłóceń, a minimalizując
wpływ utrudnień związanych z wirusem SARS-CoV-2 na efektywność pracy, robią
wszystko, żeby zachować ciągłość dostaw swoich produktów i żeby konsumenci nie
odczuli wahań czy niedoborów produkcji. W przedsiębiorstwach produkujących
żywność priorytetem jest wdrażanie rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji i większa troska o zdrowie załogi, co wpływa na utrzymanie ciągłości
produkcji w zakładach. Wytwórcy stanęli przed wyzwaniami dotyczącymi reorganizacji pracy, dostosowywania się do nowych norm prawnych i dodatkowych kosztów z tym związanych, innymi słowy minimalizowania ryzyka, przy jednoczesnym
utrzymaniu stabilności biznesu w dłuższej perspektywie. Największym problemem
dla każdego przedsiębiorstwa stało się utrzymanie produkcji w sytuacji, gdyby pojawiło się w zakładzie zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Takie przypadki już miały
miejsce, ale firmy spożywcze radziły sobie z nimi i nie było potrzeby całkowitego
zaprzestania produkcji. Podjęte działania dotyczyły reorganizacji działalności w obszarze działów, w których pojawiły się zakażenia wśród załogi.
Podejmowane przez przedsiębiorstwa spożywcze działania prewencyjne niewątpliwie wpływały na łagodzenie potencjalnych problemów po stronie podażowej, ale
mimo to w niektórych segmentach rynku wystąpiły spadki produkcji. W innych obszarach pojawiły się szanse na rozwój nowych kierunków produkcji, które zostały
wykorzystane przez przedsiębiorstwa.
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Z aktualnie dostępnych danych GUS o wielkości produkcji za okres styczeń–sierpień 2020 r. pochodzących ze średnich i dużych firm przemysłowych (tabela 1) wynika,
że dynamika produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych, według podstawowych
grup produktów, była w tym okresie zróżnicowana i w przypadku 21 spośród 42 badanych grup produktów była wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego,
zaś w pozostałych grupach nie osiągnęła jeszcze poziomu sprzed roku. Badane grupy
produktów można podzielić na cztery kategorie w zależności od dynamiki ich rozwoju:
1. Wysokie tempo rozwoju (wzrost o ponad 10%) odnotowano w produkcji karmy
dla zwierząt domowych, kasz i mączek gryczanych, marynat warzywnych, gotowych posiłków i dań na bazie mięsa oraz warzyw, kasz i mączek z pszenicy oraz
jęczmienia, konserw rybnych, makaronu oraz konserw drobiowych.
2. Umiarkowany rozwój (wzrost o 2–7%) wystąpił w ubojach bydła i cieląt oraz
w produkcji masła, margaryny i mleka płynnego, mięsa drobiowego, mąki pszennej, pasz dla zwierząt gospodarskich, papierosów, sera świeżego oraz czekolady.
3. Stabilizację lub niewielki spadek (nie więcej niż o 10%) widać w produkcji jogurtów, śmietany normalizowanej, mleka i śmietany w proszku, serów dojrzewających, wód mineralnych, gazowanych, niesłodzonych i niearomatyzowanych, piwa, zup i bulionów, warzyw mrożonych, mrożonych ryb morskich, wód
z dodatkiem cukru, ubojów trzody, mąki żytniej, win owocowych, wódki czystej,
wędlin, cukierków czekoladowych; głębszy spadek w produkcji pieczywa świeżego, soków z owoców i warzyw, mrożonek owocowych.
4. Duży spadek (o kilkadziesiąt procent) miał miejsce w produkcji konserw wołowych i cielęcych, konserw wieprzowych oraz mrożonych ryb morskich.
Tabela 1. Dynamika produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych* (w %)
Wyszczególnienie

I–III 2020

VIII 2020

I–VIII 2020

I–III 2019 = 100

VIII 2019 = 100

I–VIII 2019 = 100

Produkty uboju bydła i cieląt

97,4

119,4

106,8

Produkty uboju trzody

85,9

92,3

94,9

Mięso drobiowe

97,7

100,9

104,3

Wędliny

91,7

94,9

92,4

Konserwy drobiowe

118,7

96,4

110,5

Konserwy wieprzowe

70,4

66,6

72,4

Konserwy wołowe i cielęce

34,3

36,2

35,1

Ryby morskie mrożone

71,8

63,7

75,4

Filety z ryb morskich mrożone

94,9

87,4

96,1

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.
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Tabela 1. Dynamika produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych* w % (cd.)
Wyszczególnienie

I–III 2020

VIII 2020

I–VIII 2020

I–III 2019 = 100

VIII 2019 = 100

I–VIII 2019 = 100

Konserwy rybne

110,9

100,6

113,1

Soki z owoców i warzyw

73,8

117,0

86,6

Warzywa mrożone

106,5

88,7

96,4

Marynaty warzywne

122,2

103,9

127,2

Owoce mrożone

69,7

160,6

86,1

Margaryna

111,3

95,9

105,9

Mleko płynne

106,4

104,7

105,5

Śmietana normalizowana

105,4

95,9

99,4

Mleko i śmietana w proszku

89,0

89,7

99,1

Masło

101,3

97,8

106,1

Sery dojrzewające

105,7

91,0

99,1

Ser świeży

105,2

100,2

102,5

Jogurt

104,4

94,3

100,3

Mąka pszenna

108,3

98,7

104,1

Mąka żytnia

100,7

81,5

94,1

Kasze i mączki z pszenicy

118,8

76,2

123,1

Kasze i mączki z jęczmienia

136,7

84,4

116,6

Kasze i mączki gryczane

139,4

50,3

130,9

Pieczywo świeże

97,8

79,8

88,5

Makaron

123,0

99,3

112,6

Czekolada

101,8

99,1

101,6

Cukierki czekoladowe

101,5

78,9

92,2

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa

127,0

109,8

125,0

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

112,2

135,8

124,4

Zupy i buliony

98,4

73,3

96,6

Pasze dla zwierząt gospodarskich

103,4

99,2

103,4

Karma dla zwierząt domowych

130,8

127,3

135,5

Wódka czysta

91,7

90,2

92,6

Wina owocowe

96,7

73,3

93,1

Piwo

105,3

94,4

96,9

Wody mineralne, gazowane,
niesłodzone i niearomatyzowane

109,1

130,3

98,3

Wody z dodatkiem cukru

104,7

101,1

95,6

Papierosy

94,1

105,1

103,1

* Dotyczy podmiotów zatrudniających ponad 49 osób.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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Należy ponadto podkreślić bardzo duży wzrost produkcji niektórych wyrobów
o przedłużonej trwałości (w mniejszych grupach produktowych), który nastąpił już
w pierwszym miesiącu epidemii i był reakcją producentów na gwałtowny wzrost popytu5. Najwcześniej i najszybciej wzrastało zapotrzebowanie na takie wyroby jak: kasze, ryż, makarony, konserwy drobiowe i rybne, żywność mrożona i gotowa w słoikach
czy mąka. Producenci natychmiast zareagowali na ten sygnał, zwiększając swoją produkcję nawet o kilkadziesiąt procent. Popyt ten miał jednak charakter krótkotrwały,
toteż produkcja niektórych wyrobów wróciła do poziomu z poprzednich miesięcy.
Tendencje w produkcji poszczególnych wyrobów przemysłu spożywczego były
wynikową wielu zjawisk nie tylko po stronie popytu (wzmożony popyt na produkty o przedłużonej trwałości, ograniczenia w eksporcie i spadek zapotrzebowania
ze strony sektora HoReCa), lecz także podaży (ograniczenia kadrowe, pozrywane
łańcuchy dostaw surowców i materiałów) oraz spadku siły nabywczej konsumentów
i wahań kursów walutowych.
Zmiana zwyczajów zakupowych oraz pojawienie się nowych trendów konsumenckich zmieniają strukturę popytu na żywność, do której muszą się dostosować
producenci. Obecnie, po okresie robienia zakupów na zapas, konsumenci weszli
w fazę zakupów robionych rzadziej, ale w większych ilościach. Powodzeniem cieszą się produkty ekologiczne, tradycyjne oraz markowe, gdyż w większym stopniu
doceniane są ich walory zdrowotno-żywieniowe. Ze względu na bezpieczeństwo
żywności nie bez znaczenia są także opakowania – zyskują produkty hermetycznie
zamknięte już przez producenta oraz produkty w opakowaniach zbiorczych. Szansą
na rozwój i wzrost produkcji firm spożywczych jest nie tylko dostosowanie struktury podaży do zmieniającej się struktury popytu krajowego, lecz także pozyskiwanie
i rozpoznawanie nowych rynków, na których ujawniły się niedobory żywności.
Wyniki ekonomiczno-finansowe firm spożywczych za I półrocze 2020 r.6 wskazują,
że przemysł spożywczy dobrze poradził sobie z wyzwaniami biznesowymi, jakie przyniosła pierwsza fala kryzysu wywołanego przez pandemię. W grupie przedsiębiorstw
przemysłu spożywczego zatrudniających ponad 9 osób stałej załogi, które złożyły
sprawozdania finansowe F-01/I-01 do GUS, nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży (o 2,6% w porównaniu z poziomem sprzed roku). Przyrost tych przychodów wystąpił w produkcji artykułów spożywczych (o 3,4%), zaś w produkcji napojów miał
miejsce spadek obrotów (o 3,1%). Przychody netto (ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe, pomniejszone o podatki pośrednie) obu tych działów

5. Zob. J. Drożdż, R. Mroczek, Przemysł spożywczy – rozwój w warunkach zmian otoczenia zewnętrznego, „Przemysł Spożywczy” 2020, nr 8, s. 6–13.
6. Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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w I półroczu 2020 r. były o 2,9% większe niż rok temu. Ze względu na stosunkowo
mniejszy przyrost całkowitych kosztów działalności, wynik finansowy producentów
żywności w I półroczu 2020 r. był wyższy niż przed rokiem, a osiągnięte wskaźniki
rentowności przekroczyły poziom z 2019 r. Wskaźnik rentowności netto wzrósł o 0,6
pkt proc., tj. do 4,4%, w tym w produkcji artykułów spożywczych odnotowano poprawę o 0,8 pkt proc. (do 4,1%), a napojów spadek o 1,1 pkt proc. (do 8,4%).
Stosunkowo wysoka dynamika rozwoju przemysłu spożywczego oraz dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa firm w I półroczu 2020 r. pozwalają na stwierdzenie,
że sektor ten – produkujący dobra pierwszej potrzeby – okazał się dość odporny
na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. Należy jednak zwrócić uwagę, że
w produkcji artykułów spożywczych wzrost sprzedaży poparty był wyższymi zyskami, a w produkcji napojów próba utrzymania sprzedaży na względnie stabilnym
poziomie odbyła się kosztem marż, jednakże ich poziom pozostał wysoki.

Możliwy wpływ pandemii
na wybrane branże przemysłu spożywczego
Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że ewentualne przyszłe przekształcenia struktury podmiotowej sektora i zmiany sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w przetwórstwie spożywczym będą zależeć od wielu czynników, w tym przede wszystkim od7:
– tempa i skali rozwoju pandemii COVID-19 oraz czasu jej trwania;
– wprowadzonych obostrzeń dla ludności, m.in. w gromadzeniu się i przemieszczaniu;
– stabilności gospodarczej kraju (utrzymania miejsc pracy i poziomu dochodów
ludności, wynikających w dużej mierze ze skuteczności narzędzi i mechanizmów osłonowych przewidzianych ze strony państwa);
– utrzymania wysokiego poziomu eksportu rolno-spożywczego;
– sprawnie działającego łańcucha żywnościowego, z uwzględnieniem sfery zaopatrzenia w surowiec do przetwórstwa (także z importu) oraz dystrybucji
żywności do konsumpcji (także do sektora HoReCa);
– specyfiki produkcji w poszczególnych branżach tego sektora.
Wpływ pandemii COVID-19 może być mniej lub bardziej odczuwalny i zróżnicowany w zależności od specyfiki produkcji i uwarunkowań funkcjonowania
poszczególnych branż przemysłu spożywczego. W tabeli 2 przedstawiono możliwy
wpływ pandemii w krótkim i dłuższym okresie na wybrane branże tego sektora.
7.

I. Szczepaniak et al., Przemysł spożywczy…, op. cit.
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Tabela 2. Możliwy wpływ pandemii COVID-19 na wybrane branże przemysłu spożywczego
Branże
przemysłu
w krótkim okresie (1–3 miesiące)
spożywczego

Zmiany
w dłuższym okresie (3 miesiące i dłużej)

Mięsna

– zawirowania w eksporcie mięsa mogą
zwiększyć jego podaż na rynek krajo
wy, zwłaszcza mięsa wołowego
– częściowa zmiana asortymentu pro
dukcji (większa produkcja konserw
i produktów konfekcjonowanych)
– część małych firm może wstrzymać
produkcję ze względu na brak pra
cowników, co spowoduje trudności
z utrzymaniem płynności finansowej

– możliwe
upadłości
podmiotów
najsłabszych ekonomicznie (zwłaszcza
firm mikro i małych)
– aktywność podmiotów silniejszych
ekonomicznie w obszarze fuzji i przejęć,
a w efekcie wzrost konsolidacji branży
– zmiana struktury asortymentowej
produkcji (w miarę możliwości, zgod
nie z wymogami rynku), która zmieni
również skalę przychodów poszcze
gólnych firm
– utrzymujące się problemy z ekspor
tem mięsa mogą zwiększyć jego podaż
na rynek krajowy, zwłaszcza mięsa wo
łowego, lub spowodować ogranicze
nie produkcji i sprzedaży
– ograniczenie eksportu i skierowanie
większej podaży na rynek krajowy
może spowodować spadek cen nie
których wyrobów

Drobiarska

– zawirowania w eksporcie mięsa dro
biowego mogą zwiększyć jego podaż
na rynek krajowy, co może spowodo
wać spadek jego cen
– ograniczone możliwości zagospoda
rowania mięsa drobiowego w kraju
mogą doprowadzić do czasowego
ograniczenia produkcji w zakładach

– w razie pogorszenia dochodów go
spodarstw domowych może wzrosnąć
konsumpcja mięsa drobiowego, gdyż
jest ono tańsze od wieprzowiny i wo
łowiny
– utrzymujące się problemy z eksportem
mięsa drobiowego mogą, przy ograni
czonej chłonności rynku wewnętrz
nego i ograniczonych możliwościach
magazynowania, skutkować trwałym
ograniczeniem produkcji i sprzedaży

Rybna

– możliwe zawirowania w eksporcie
przetworów rybnych i w imporcie ryb
do przetwórstwa, które przełożą się
na spadek poziomu produkcji
– częściowa zmiana asortymentu pro
dukcji (większa produkcja konserw
rybnych)

– ograniczenie eksportu oraz zmiana
asortymentu produkcji zmienią nie
tylko strukturę, ale i skalę przychodów
poszczególnych firm

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.
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Tabela 2. Możliwy wpływ pandemii COVID-19 na wybrane branże przemysłu spożywczego (cd.)
Branże
przemysłu
w krótkim okresie (1–3 miesiące)
spożywczego

Zmiany
w dłuższym okresie (3 miesiące i dłużej)

Mleczarska

– zawirowania w eksporcie mleka i jego
produktów (np. mleka w proszku),
które to asortymenty nie zawsze może
wchłonąć rynek krajowy
– problemy z eksportem przetworów
mlecznych mogą zwiększyć ich podaż
na rynek wewnętrzny, a w efekcie spo
wodować spadek cen i okresowe obni
żenie przychodów firm
– w niektórych segmentach rynku, na sku
tek braku zamówień z sektora HoReCa,
może nastąpić załamanie produkcji

– utrzymujące się problemy z ekspor
tem mleka i jego produktów mogą
zwiększyć ich podaż na rynek krajowy,
a w efekcie spowodować spadek cen
i długotrwałe obniżenie przychodów
firm
– ze względu na duże powiązanie pol
skiego sektora mleczarskiego z ryn
kiem światowym możliwy jest spadek
przychodów firm mleczarskich, gdyby
ceny mleka i jego produktów spadły
na rynkach światowych

Piwowarska

– spadek sprzedaży piwa z powodu
zakazu organizowania imprez maso
wych, zamknięcia restauracji, pubów
i hoteli, najbardziej na straty narażone
są małe browary regionalne
– brak możliwości sprzedaży piwa przez
internet nie pozwala firmom chociaż
częściowo zrekompensować utraco
nych przychodów
– podejmowanie prób sprzedaży bez
pośredniej piwa do odbiorców (kon
sumentów) z dostawą do domu, ale
to nie pozwala w pełni zrekompenso
wać malejących przychodów

– malejąca sprzedaż na rynku wewnętrz
nym, przy niewielkim eksporcie, do
prowadzi w konsekwencji do ograni
czenia produkcji
– możliwe czasowe ograniczenie zatrud
nienia
– realne zamknięcia i bankructwa naj
słabszych podmiotów oraz wzrost kon
solidacji branży poprzez fuzje i prze
jęcia słabszych firm przez jednostki
silniejsze ekonomicznie

Cukiernicza

– spadek sprzedaży na skutek zakazu
spotkań masowych i ograniczeń w sfe
rze rozrywki
– ograniczenie asortymentu produkcji
– próby sprzedaży bezpośredniej wyro
bów ciastkarskich do odbiorców z do
stawą do domu, ale brak możliwości
pełnego zrekompensowania maleją
cych przychodów
– czasowe zamknięcia cukierni
– ograniczenie zatrudnienia

– spadek popytu na wyroby ciastkarskie
jako efekt niższych dochodów gospo
darstw domowych
– spadek sprzedaży, który może skutko
wać ograniczeniem zatrudnienia
– upadek podmiotów najsłabszych
ekonomicznie, które utracą płynność
finansową

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.
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Tabela 2. Możliwy wpływ pandemii COVID-19 na wybrane branże przemysłu spożywczego (cd.)
Branże
przemysłu
w krótkim okresie (1–3 miesiące)
spożywczego

Zmiany
w dłuższym okresie (3 miesiące i dłużej)

Piekarska

– możliwe ograniczenie wielkości pro
dukcji i asortymentu pieczywa (większa
produkcja chleba tostowego, część osób
rozpoczęła wypiekanie chleba w domu)
– spadek produkcji świeżych wyrobów
ciastkarskich, czyli wyrobów o wyso
kiej wartości dodanej
– wyraźnie obniżenie przychodów wielu
piekarni

– możliwa zmiana asortymentu produk
cji, będąca wynikiem spadku popytu
na wyroby cukiernicze (w efekcie niż
szych dochodów gospodarstw domo
wych)
– upadek najsłabszych ekonomicznie
podmiotów, zwłaszcza z grupy firm
mikro

Soków
i napojów

– możliwe problemy z eksportem kon
centratu jabłkowego
– możliwy utrudniony import kon
centratów z owoców południowych
do produkcji soków pitnych
– spadek przychodów firm

– zagrożenie sprzedaży polskich produk
tów za granicą w konsekwencji roz
chwiania rynku europejskiego i świa
towego
– ze względu na duże powiązanie polskiej
branży sokowniczej z rynkiem świato
wym przychody firm krajowych uzależ
nione od cen koncentratów na rynkach
światowych (w eksporcie i imporcie)
– większy wpływ na produkcję, sprze
daż i przychody firm będzie miała ew.
opłata cukrowa, która miała być wpro
wadzona w połowie 2020 r. (na razie
jest zamrożona)

Słodyczy

– bez większych zmian w produkcji

– możliwe utrudnienia w eksporcie,
a w efekcie mniejsze przychody ze
sprzedaży
– spadek popytu krajowego, szczegól
nie na wyroby klasy premium (efekt
niższych dochodów gospodarstw do
mowych)

Owocowowarzywna

– duży popyt na owoce, warzywa i ich
przetwory, jako że są one uważane
za podstawę zbilansowanej diety
w okresie pandemii (zgodnie z zale
ceniami ekspertów oraz Ministerstwa
Zdrowia)
– możliwy utrudniony import owoców
cytrusowych i innych południowych
oraz ich przetworów

– zagrożenie sprzedaży polskich prze
tworów owocowo-warzywnych za gra
nicą na skutek rozchwiania rynku euro
pejskiego i światowego
– z uwagi na duże powiązanie branży
owocowo-warzywnej z rynkiem świa
towym przychody firm krajowych
częściowo uzależnione od cen na ryn
kach światowych

Młynarska

– raczej bez większych zmian
– możliwy nieco większy popyt na ma
karony, kasze i płatki

– wzrost popytu krajowego na produkty
z długą datą przydatności do spożycia
(makarony, kasze), co zmieni przyszłą
strukturę produkcji i skalę przychodów

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.
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Tabela 2. Możliwy wpływ pandemii COVID-19 na wybrane branże przemysłu spożywczego (cd.)
Branże
przemysłu
w krótkim okresie (1–3 miesiące)
spożywczego

Zmiany
w dłuższym okresie (3 miesiące i dłużej)

Tytoniowa

– raczej bez większych zmian

– mogą pojawić się problemy z za
opatrzeniem w surowiec z importu,
a w konsekwencji trudności z realiza
cją zawartych umów handlowych
– możliwy wzrost szarej strefy, gdyby
dochody ludności (osób palących)
znacząco się obniżyły

Spirytusowa

– wzrost popytu na alkohol etylowy,
który wykorzystywany jest jako środek
do dezynfekcji
– możliwość większego eksportu alko
holu etylowego
– wysokie ceny spirytusu surowego
w kraju i z importu (drogi surowiec),
co negatywnie oddziałuje na opłacal
ność produkcji alkoholi mocnych
– spadek sprzedaży detalicznej w nie
których segmentach rynku napo
jów spirytusowych, np. tzw. małpek,
w okresie lockdownu
– mniejsze spożycie napojów spirytuso
wych w gastronomi, będące efektem
zamknięcia sektora HoReCa, a w efek
cie okresowy spadek sprzedaży branży
i spadek wpływów do budżetu państwa

– spadek sprzedaży wódek w tzw.
małpkach będący wynikiem obłoże
nia ich sprzedaży dodatkową opłatą
od 1 stycznia 2021 r.
– długoterminowe utrzymywanie się
dużego popytu na alkohol etylowy
do produkcji płynów dezynfekujących
może stanowić zagrożenie dla utrzy
mania ciągłości łańcucha dostaw dla
podmiotów produkujących napoje
spirytusowe

Źródło: Aktualizacja tabeli 1 z: I. Szczepaniak et al., Ocena wpływu pandemii COVID-19 na przetwórstwo
spożywcze i eksport rolno-spożywczy, opracowanie niepublikowane przygotowane dla MRiRW, Warszawa,
IERiGŻ–PIB, 3.06.2020.

Istotnym przeobrażeniom w okresie pandemii uległy kanały dystrybucji żywności.
Wcześniej szacowano, że nie więcej niż 15–16% konsumentów dokonuje regularnie zakupów spożywczych przez internet z dostawą do domu. W okresie lockdownu, ze względu na izolację i wzmożoną potrzebę poczucia bezpieczeństwa, sytuacja ta gwałtownie
się zmieniła. Liderzy food e-commerce odnotowywali nawet kilkusetprocentowe wzrosty zamówień, a terminy dostaw sięgały od tygodnia do nawet miesiąca. Podczas gdy
sklepy stacjonarne obserwowały największy wzrost robienia zapasów w pierwszym
tygodniu od ogłoszenia przez rząd obostrzeń, tak sklepy oferujące sprzedaż online
przez cały okres lockdownu odnotowywały stały wzrost zamówień i przychodów. Niewiadomą pozostaje, czy tendencja ta utrzyma się także po wygaśnięciu pandemii. Jest
to całkiem możliwe, gdyż klienci, którzy będą mieli pozytywne doświadczenia, mogą
pozostać przy tej formie zakupów. Drugim obserwowanym zjawiskiem w sferze handlu
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była zwiększona sprzedaż w małych sklepach detalicznych (osiedlowych i in.). Wobec
ograniczeń w przemieszczaniu się i obaw przed przebywaniem w dużych skupiskach
osób, mieszkańcy często kupowali produkty spożywcze jak najbliżej domu.
Szczególnie ważne w tym trudnym czasie pandemii COVID-19 jest także to, aby
polskie społeczeństwo zrozumiało znaczenie własnych, świadomie podejmowanych
codziennych decyzji zakupowych dla wspierania krajowego sektora rolno-spożywczego i funkcjonowania całej gospodarki. Ten swoisty patriotyzm konsumencki Polaków,
przejawiający się podczas dokonywania zakupów w wybieraniu żywności wyprodukowanej w kraju, to wsparcie polskich rolników i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego8. Zwiększona sprzedaż na rynku krajowym może częściowo zrekompensować
producentom żywności ewentualny spadek eksportu w przyszłych okresach.
Obecnie nie zauważa się większych utrudnień w funkcjonowaniu łańcuchów żywnościowych. W przemyśle spożywczym są segmenty, dla których pandemia COVID-19
stworzyła szanse dla wzrostu wolumenu produkcji (np. produkty z dłuższą datą przydatności do spożycia), a także takie, których sprzedaż załamała się częściowo bądź całkowicie
(np. produkty wytwarzane na potrzeby sektora HoReCa). W okresie szybko rozwijającej
się pandemii zyskała także część branży spirytusowej, a mianowicie producenci alkoholu
etylowego, gdyż gwałtownie wzrósł popyt – zarówno krajowy, jak i zagraniczny – na spirytus jako środek do dezynfekcji. Przy okresowych brakach na rynku specjalistycznych
środków dezynfekujących, spirytus nadal będzie stanowił ich cenny zamiennik.

Wpływ pandemii COVID-19
na polski eksport rolno-spożywczy
W 2019 r. wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosła
prawie 31,5 mld euro (o 5,8% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 13,3% całego
polskiego eksportu towarów. Co istotne, od 2003 r. w handlu produktami rolno-spożywczymi Polska notuje nadwyżkę, której wartość systematycznie wzrasta (10,4 mld
euro w 2019 r.). Wybuch pandemii COVID-19 – najpierw w Azji, a następnie w Europie i Ameryce Północnej – zrodził liczne obawy o perspektywy rozwoju polskiego
eksportu rolno-spożywczego w 2020 r. W dostawach do Chin, Korei Południowej, Japonii i Tajwanu pierwsze skutki pandemii można było obserwować już w lutym tego
roku. W eksporcie do krajów europejskich problemy pojawiły się w marcu 2020 r.

8. Ogólnopolska kampania informacyjna „Kupuj świadomie – Produkt polski”, 2020, https://www.gov.
pl/web/produktpolski/ruszyla-kampania-kupuj-swiadomie-produkt-polski, dostęp 30.09.2020.
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Na początku kwietnia 2020 r. zidentyfikowano mechanizmy wpływu rozprzestrzenienia się pandemii na sprzedaż polskiej żywności za granicą oraz trudności,
jakie mogą napotkać eksporterzy. Od strony popytowej wskazano na następujące
problemy z eksportem rolno-spożywczym9:
1. Ograniczenia zagranicznych zamówień na żywność przeznaczoną do konsumpcji. Obostrzenia dotyczące przemieszczania się mieszkańców wprowadzone
w wielu krajach będących odbiorcami polskiej żywności mogą skutkować zmianami struktury asortymentowej zakupów i zwiększonym udziałem produktów
żywnościowych pierwszej potrzeby kosztem innych produktów, np. słodyczy,
przekąsek, wyrobów alkoholowych. W okresie kryzysu zwiększa się też skłonność konsumentów do nabywania produktów krajowych. W dłuższej perspektywie może dojść do nasilenia tendencji protekcjonistycznych i zwiększenia ochrony rynków krajowych przed żywnością importowaną.
2. Ograniczenia zagranicznych zamówień na surowce i półprodukty.
Wskutek pandemii niektóre zakłady produkujące żywność za granicą i wykorzystujące polskie surowce i półprodukty mogą zawiesić działalność. Będzie
się to wiązało ze zmniejszonym popytem na te surowce i półprodukty. Z uwagi
na fakt, że produkty przemysłu spożywczego stanowią ponad 80% polskiego eksportu, ten kanał wpływu może mieć na szczęście relatywnie nieduże przełożenie
na polski eksport rolno-spożywczy.
3. Problemy z transportem towarów.
Większość towarów dla europejskich odbiorców transportowana jest drogą lądową. Przywrócenie, w mniejszym bądź większym zakresie, kontroli na granicach
opóźnia transport i generuje dodatkowe koszty. Również zwiększone ryzyko
zakażenia kierowców sprawia, że rosną ceny usług transportowych. Drastyczna
redukcja lotów pasażerskich (przewożących także ładunki handlowe) sprawiła
zaś, że trudności w dostawach dotyczą też produktów wysyłanych do odległych
krajów. Do tego dochodzą narastające problemy dotyczące transportu drogą
morską w efekcie wzrostu cen frachtu morskiego (rzędu nawet kilkudziesięciu
procent w ciągu zaledwie 2–3 miesięcy). Uwzględniając fakt, że eksport oparty
był na niskich marżach, zjawisko to w zasadzie przekreśla opłacalność sprzedaży.
4. Kłopoty logistyczne mają także odbiorcy polskich towarów za granicą. Zamknięcie chińskich portów w efekcie pandemii praktycznie uniemożliwiło transport
polskich produktów branży mleczarskiej. Ograniczenia dotyczą jednak nie tylko
portów, lecz także odbioru towarów transportowanych drogą lądową.

9.

I. Szczepaniak et al., Przemysł spożywczy…, op. cit.
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Ze wstępnych danych handlowych za okres styczeń–lipiec 2020 r.10 wynika, że –
wbrew wcześniejszym obawom oraz nierzadko niepokojącym informacjom prasowym – polski eksport rolno-spożywczy w tym czasie w dalszym ciągu odznaczał się
tendencją wzrostową. Spadki sprzedaży odnotowano tylko na ograniczonej liczbie
zagranicznych rynków i w odniesieniu do niektórych towarów.
W pierwszym kwartale 2020 r. handel produktami rolno-spożywczymi wzrastał, a jego dynamika (liczona rok do roku) zwiększała się z miesiąca na miesiąc.
W marcu eksport rolno-spożywczy (wyrażony w euro) był wyższy o 17,3% niż rok
wcześniej, a import – o 15,7%. Wyraźne pogorszenie odnotowano w kwietniu i maju
2020 r., kiedy to polski eksport żywności nieznacznie zmalał – odpowiednio o 1,7%
i 0,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W większym
stopniu zmniejszył się zaś import. Czerwiec przyniósł natomiast wyraźne odbicie
w handlu i duże, dwucyfrowe wzrosty (rok do roku). Z kolei w lipcu ponownie nastąpiło spowolnienie w handlu rolno-spożywczym.
Wartość eksportu rolno-spożywczego Polski w okresie styczeń–lipiec 2020 r. wyniosła 19 188 mln euro i nadal była o 6,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego (wykres 1). Tym samym udział produktów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem zwiększył się do niespotykanego dotąd poziomu 14,8%.
Wartość importu rolno-spożywczego Polski w okresie styczeń–lipiec 2020 r. wyniosła 12 849 mln euro i była o 4,7% wyższa niż przed rokiem.
Wykres 1. Zmiany eksportu i importu rolno-spożywczego Polski (wyrażonego w euro) w okresie
styczeń–lipiec 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów.
10. Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej
są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
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Wśród dwudziestu największych odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych (według danych za okres styczeń–lipiec 2020 r.) wyraźne spadki eksportu odnotowano w zasadzie tylko w odniesieniu do trzech – Stanów Zjednoczonych (spadek o 15%11 w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego), Austrii
(o 14,5%) oraz Niderlandów (o 8,5%) – zob. wykres 2. O blisko 5% zmniejszyła się
wartość dostaw produktów rolno-spożywczych do Włoch, a o 2% do Czech.
Z kolei o ponad 10% (r/r) wzrósł w okresie styczeń–lipiec 2020 r. eksport rolno-spożywczy Polski do Niemiec – największego odbiorcy polskiej żywności. Było
to m.in. wynikiem zwiększonej sprzedaży papierosów (ich eksport w tym okresie
wyniósł 684 mln euro i był aż o 62% większy niż rok wcześniej), pozostałego przetworzonego tytoniu, pieczywa oraz wyrobów czekoladowych. Aż o 178% zwiększyła
się sprzedaż polskiej żywności do Arabii Saudyjskiej (efekt m.in. wzrostu eksportu
pszenicy i papierosów), o 33,5% do Ukrainy oraz o ok. 10% na Litwę i do Danii.
Wykres 2. Zmiany w eksporcie rolno-spożywczym Polski (wyrażonym w euro) do najważniejszych
odbiorców w okresie styczeń–lipiec 2020 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku
poprzedniego (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów.

Wśród największych dostawców produktów rolno-spożywczych do Polski
zmniejszył się import ze Stanów Zjednoczonych (o 12,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.), Litwy (o 7,9%) oraz Francji (o blisko 2%) – zob. wykres 3. Wyraźnie wzrósł zaś import z Argentyny i Brazylii – odpowiednio o 28%
11. Spadek był efektem zmniejszenia dostaw wieprzowiny oraz soków i koncentratów owocowych,
co jednak nie miało bezpośredniego związku z wybuchem pandemii.
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i 24% (zwiększone dostawy śruty sojowej), Irlandii – o 26,7% (m.in. ryb świeżych
i schłodzonych) oraz Danii – o 18% (m.in. żywych świń).
Wykres 3. Zmiany w imporcie rolno-spożywczym Polski (wyrażonym w euro) od najważniejszych
dostawców w okresie styczeń–lipiec 2020 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku
poprzedniego (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów.

Wśród dwudziestu najważniejszych grup produktów (według pozycji CN),
w okresie styczeń–lipiec 2020 r. zmniejszył się eksport produktów tylko pięciu
grup – soków owocowych (o 12,1% r/r), mięsa drobiowego (o 10,1%), mięsa wieprzowego (o 9,5%), pozostałych warzyw (o 5,1%) oraz pozostałych przetworów spożywczych (o 2,3%) – zob. tabela 3. Mimo załamania sprzedaży wołowiny w okresie
marzec–kwiecień 2020 r., udało się po siedmiu miesiącach odrobić straty w eksporcie świeżej i schłodzonej wołowiny, osiągając sprzedaż większą niż rok wcześniej12.
W okresie od stycznia do lipca 2020 r. eksport pszenicy był ponadtrzykrotnie
wyższy niż przed rokiem, a eksport pozostałego przetworzonego tytoniu wzrósł
o ponad 48%. Dwucyfrowe wzrosty eksportu odnotowano także w takich grupach
produktów jak: przetwory z mąki, kasz i skrobi (o 15,8% r/r), papierosy (o 14,7%)
oraz karma dla zwierząt (o 13,7%).

12. Do spadku eksportu wołowiny przyczyniło się przede wszystkim załamanie popytu we Włoszech
związane z pandemią COVID-19. W marcu 2020 r. wartość eksportu świeżej lub schłodzonej wołowiny
na rynek włoski była o ponad 8 mln euro mniejsza niż w marcu 2019 r., co oznaczało spadek o 30% (r/r).
Ponieważ Włochy są największym (30,5% w 2019 r.) odbiorcą polskiej wołowiny (świeżej i schłodzonej),
spowodowało to zakłócenia na krajowym rynku wołowiny. Część nadwyżek sprzedano jednak w Wielkiej
Brytanii, Niderlandach i Grecji. Popyt na wołowinę zaczął rosnąć ponownie od czerwca tego roku.
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Tabela 3. Główne grupy produktów (według pozycji CN) w eksporcie rolno-spożywczym Polski
w okresie styczeń–lipiec 2020 roku
Pozycja
CN

Opis pozycji

Zmiana wartości
eksportu, rok
do roku (w %)

Udział w eksporcie
rolno-spożywczym
(w %)

2402

Papierosy

14,7

10,7

0207

Mięso drobiowe

-10,1

7,0

1905

Pieczywo (w tym pieczywo cukiernicze)

2,6

5,2

1806

Czekolada i wyroby czekoladowe

4,0

4,8

2309

Karma dla zwierząt

13,7

3,7

2106

Pozostałe przetwory spożywcze

-2,3

3,2

0201

Wołowina, świeża lub schłodzona

0,5

3,1

1602

Przetwory mięsne

6,6

2,9

1001

Pszenica

224,5

2,8

0305

Filety rybne, suszone lub solone

2,3

2,5

0406

Sery

1,1

2,5

0203

Mięso wieprzowe

-9,5

2,4

0304

Filety rybne, świeże lub zamrożone

2,1

2,1

1901

Przetwory z mąki, kasz, skrobi itp.

15,8

2,0

2403

Pozostały przetworzony tytoń

48,2

2,0

1604

Przetwory rybne

8,7

1,8

2202

Napoje bezalkoholowe

9,0

1,7

2009

Soki owocowe

-12,1

1,6

0811

Mrożonki owocowe

0,1

1,5

0709

Pozostałe warzywa

-5,1

1,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów.

W imporcie w okresie styczeń–lipiec 2020 r. zmniejszyła się wartość przywozu
produktów sześciu grup, przy czym spadki te były co najwyżej kilkuprocentowe.
Zmalały dostawy pozostałych przetworów spożywczych, filetów rybnych, ryb (świeżych i zamrożonych), pieczywa i serów (tabela 4). O 86% zwiększył się natomiast
import pozostałego przetworzonego tytoniu, a o 23% – świń żywych. Dwucyfrowe
wzrosty importu odnotowano w takich grupach produktów jak: karma dla zwierząt,
owoce cytrusowe, banany i pozostałe warzywa.
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Tabela 4. Główne grupy produktów (według pozycji CN) w imporcie rolno-spożywczym Polski
w okresie styczeń–lipiec 2020 roku
Pozycja
CN

Opis pozycji

Zmiana wartości
importu, rok
do roku (w %)

Udział w imporcie
rolno-spożywczym
(w %)

0203

Mięso wieprzowe

3,2

6,7

2309

Karma dla zwierząt

18,1

5,1

0302

Ryby świeże lub schłodzone

-1,9

4,9

2304

Makuchy sojowe

6,7

4,0

1806

Czekolada i wyroby czekoladowe

3,3

3,2

2401

Tytoń

5,3

2,8

2106

Pozostałe przetwory spożywcze

-5,2

2,8

0103

Świnie żywe

23,4

2,7

0304

Filety rybne, świeże lub zamrożone

-4,5

2,6

0901

Kawa

3,4

2,4

0805

Owoce cytrusowe

15,9

2,0

2403

Pozostały przetworzony tytoń

86,0

1,8

1905

Pieczywo (w tym pieczywo cukiernicze)

-4,4

1,7

0406

Sery

-1,5

1,7

0803

Banany

16,5

1,5

1901

Przetwory z mąki, kasz, skrobi itp.

5,2

1,5

0709

Pozostałe warzywa

12,0

1,4

2204

Wino

0,3

1,4

0303

Ryby zamrożone

-1,9

1,3

0702

Pomidory

6,9

1,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów.

Ze wstępnych danych handlowych wynika, że polscy eksporterzy produktów
rolno-spożywczych dobrze poradzili sobie w okresie największych ograniczeń związanych z przemieszczaniem się ludności wprowadzonych wskutek pandemii COVID-19. Można to tłumaczyć co najmniej dwojako.
Po pierwsze, żywność jest produktem pierwszej potrzeby (tak jak np. leki, środki
higieny osobistej) i cechuje ją niższa elastyczność dochodowa popytu. Oznacza to, że
jednostkowy spadek dochodów konsumenta powoduje relatywnie niewielki spadek
popytu na żywność w porównaniu z chociażby dobrami trwałego użytku. Ponadto
mechanizm reakcji konsumentów na środki zastosowane w celu przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się pandemii w większości krajów był podobny jak w Polsce.
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Informacje o mających nastąpić ograniczeniach w przemieszczaniu się mieszkańców skutkowały gwałtownym wzrostem popytu na niektóre produkty o przedłużonej trwałości. Dotyczyło to kasz, ryżu, makaronów, konserw, zup, żywności mrożonej i gotowej, mąki czy drożdży.
Po drugie, polscy producenci i eksporterzy żywności konkurują na zagranicznych
rynkach głównie ceną. W okresie zmniejszonych dochodów konsumentów większa
część z nich jest skłonna zastąpić droższe produkty tańszymi, pochodzącymi z importu. Dodatkowo do poprawy konkurencyjności cenowej polskich produktów za granicą
przyczyniło się wyraźne osłabienie złotego wobec głównych walut w marcu 2020 r.
(o blisko 7% w stosunku do dolara amerykańskiego i o blisko 6% w stosunku do euro).
Wirus SARS-CoV-2, wywołując silne perturbacje na rynkach żywnościowych
w krajach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej i skutkując pozrywaniem
dotychczasowych łańcuchów dostaw wielu produktów żywnościowych, stworzył
polskim firmom możliwość zapełnienia tych miejsc. Z informacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH), bazującej na doniesieniach z zagranicznych biur
handlowych (ZBH), wynika, że na początku kwietnia 2020 r. Singapur poszukiwał
dodatkowych źródeł dostaw wielu produktów rolno-spożywczych, m.in. produktów
mleczarskich, warzyw, mrożonek, makaronów i dań gotowych. Zainteresowanie polską żywnością przejawiali także importerzy z Korei Południowej, Indonezji, Filipin,
Wietnamu, Japonii i Maroka13. W dniu 27 marca 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi uruchomiło na swojej stronie internetowej podstronę „Możliwości
eksportowe”14, na której publikowane są informacje z zagranicznych biur handlowych dotyczące zapotrzebowania niektórych krajów na produkty rolno-spożywcze.
Na polski eksport rolno-spożywczy mogły i nadal mogą oddziaływać zakłócenia
po stronie podażowej15:
1. W porównaniu z innymi działami przetwórstwa przemysłowego łańcuchy dostaw
w sektorze rolno-spożywczym są o wiele krótsze. Większość branż przemysłu spożywczego, w tym te, w ramach których wytwarzane są podstawowe rodzaje żywności
(m.in. pieczywo, mięso i jego przetwory, produkty mleczarskie), ma łańcuchy dostaw
zlokalizowane w kraju. Istnieje zatem relatywnie niewielkie ryzyko ich zerwania.
2. Istnieją jednak branże, w których produkcja jest w dużym stopniu uzależniona od zagranicznych dostaw surowców rolnych i półproduktów. Produkty

13. PAIH Alert dla polskich eksporterów: które kraje Azji i Afryki potrzebują żywności?, 2020, https://www.
portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/paih-alert-dla-polskich-eksporterow-ktore-kraje-azji-i-afryki-potrzebuja-zywnosci, 183603.html, dostęp 2.06.2020.
14. Możliwości eksportowe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2020, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2, 30.09.2020.
15. I. Szczepaniak et al., Przemysł spożywczy…, op. cit.
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wytwarzane w tych branżach w dużej części także trafiają na eksport (jest to tzw.
reeksport). Przykładem mogą być: przetwórstwo ryb, przemysł olejarski, przetwórstwo kawy i herbaty, przemysł winiarski, przemysł tytoniowy, częściowo
przemysł owocowo-warzywny. Te sektory mogą odczuwać problemy z ciągłością
zaopatrzenia surowcowego, a w efekcie ze zmniejszoną sprzedażą.
Chociaż wstępne dane handlowe za siedem miesięcy 2020 r. (okres od stycznia
do lipca) wskazują, że polski eksport rolno-spożywczy dobrze poradził sobie w czasie lockdownu, to w kolejnych miesiącach nie należy wykluczyć wyraźnego spowolnienia dynamiki wzrostu sprzedaży zagranicznej, a być może nawet jej spadku.
Największym zagrożeniem wydaje się obecnie możliwość ponownego wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się ludności w związku z rosnącą liczbą zakażonych w wielu krajach. Z punktu widzenia możliwości zbytu polskich produktów
za granicą niekorzystne może być także zjawisko patriotyzmu gospodarczego, które
odradza się z każdym kryzysem gospodarczym, a ten będzie należeć niewątpliwie
do najgłębszych od dziesięcioleci.

Wnioski
Historia udowadnia, że producenci i eksporterzy przetworów spożywczych wielokrotnie zmagali się z różnymi trudnościami. Należy zatem oczekiwać, że i tym razem
sektor poradzi sobie z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19 i jego skutkiem nie będzie duża fala upadłości i bankructw przedsiębiorstw, a jedyną negatywną
konsekwencją będzie czasowe spowolnienie rozwoju sektora, głównie w wyniku wahań dynamiki wzrostu polskiego eksportu rolno-spożywczego. Rosnący popyt w kraju i za granicą oraz wciąż niższe w porównaniu z innymi krajami koszty produkcji
w Polsce pozwalają bowiem na utrzymanie tendencji wzrostowej produkcji i eksportu
produktów rolno-spożywczych, a co za tym idzie wciąż dobrą kondycję sektora.
W obecnej sytuacji przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego podjęły szereg działań dostosowawczych do funkcjonowania w warunkach pandemii, czemu sprzyjało uruchomienie przez państwo różnego rodzaju środków osłonowych. W dłuższej
perspektywie firmy spożywcze same powinny jednak zadbać o strategie planowania
i zarządzania ryzykiem, inwestycje w cyfryzację i automatyzację oraz integrację systemów zarządzania produkcją z systemami dystrybucyjnymi. Działania te będą sprzyjać zapewnieniu ciągłości łańcuchów dostaw w różnych sytuacjach kryzysowych. Odpowiednia polityka gospodarcza i zaangażowanie przedsiębiorców mogą pozwolić
utrzymać dotychczasowy poziom rozwoju polskiego sektora żywnościowego.
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Impact of the COVID-19 pandemic on food
processing and Polish agri-food exports
Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż

Abstract
The SARS-CoV-2 virus began to spread worldwide just weeks after its detection. Everyone
is concerned about the effects of the COVID-19 pandemic caused by this virus. This article
aims to assess the impact of the pandemic on the food processing sector and Polish agri-food
exports. The article outlines the determinants of the situation in which the Polish food sector
found itself at the eve of the pandemic, analyzes some production, financial and commercial
data gathered during several months of its duration, and indicates possible consequences of
the pandemic and potential directions of changes in the sector. The analysis shows that the
sector is coping fairly well with the crisis caused by the COVID-19 pandemic. The pandemic
should not result in a massive wave of business insolvencies and bankruptcies, and the only
negative consequence may be a temporary slowdown in the sector’s development, mainly due
to fluctuations in the growth dynamics of Polish agri-food exports. The growing demand in
Poland and abroad and the still lower production costs in Poland compared to other countries
allow for the maintenance of the upward trend in the production and export of agri-food
products, and thus the continued favorable condition of the sector. Appropriate economic
policy and the involvement of entrepreneurs may also help maintain the current level of
development of the Polish food sector.
Keywords: agri-food exports, COVID-19 pandemic, food industry, SARS-CoV-2 virus.
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Introduction
For several months now, the whole world has been anxiously watching the spread
of SARS-CoV-2. Everyone is afraid of its immediate and long-term health effects.
And although human health and life are perceived as the highest commodities, from
an economic point of view, the effects of the COVID-19 pandemic on the economy
also deserve attention1. Meanwhile, a credible assessment of these effects, inter
alia, for the food industry and foreign trade in agri-food products, is currently not
fully possible. This is mainly due to the advancement of the pandemic, the scale
and direction of its spread, and insufficient knowledge about the value and scope of
support for the food market, both on the part of the state and EU institutions. The
latest reports indicate that the pandemic has not yet entered its downward phase.
Moreover, there is talk of further waves of the pandemic, which may turn out to be
a big challenge for the economy. It is therefore impossible to precisely estimate the
effects of a phenomenon that is continuously developing.
The study aims to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the food
industry and Polish agri-food exports. The determinants of the situation in which
the Polish food sector found itself at the eve of the pandemic were presented, some
production, financial and trade data for several months of its duration were analyzed
and the possible consequences of the pandemic or potential directions of changes
in the sector were indicated. In their deliberations, the authors used unpublished
data from the Central Statistical Office (GUS) and the Ministry of Finance, as well as
press reports and information from economic practice.

Conditions of the food industry
One of the most important factors determining the food market supply is the state
and condition of the food industry. In the period after the systemic transformation,
and then after Poland’s accession to the European Union, the production potential
of the food industry was significantly expanded and modernized. As a result,
food industry enterprises were adjusted to EU sanitary, veterinary, phytosanitary,
animal welfare and environmental standards. As a result, the Polish food industry is
currently among the European leaders in terms of modernity, and Polish producers
1. T. Herzfeld, Komentarz w sprawie SARS-COV-2 i polityki rolnej, “Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”
2020, nr 2, p. 3–6.
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can compete on equal terms with food producers from other EU Member States.
It is all the more crucial considering the production potential of the Polish food
industry significantly exceeds the needs of the domestic market. This is indicated
by the sector’s value share of exports in sold production, which in 2019 amounted
to approx. 44%, with a simultaneous significant inter-industry differentiation. It was
particularly high (over 60%) in the poultry, fish, confectionery, fruit and vegetable
industries, and high (approx. 50%) also in the meat industry (mainly in the beef
sector), oil and juices and beverages. The level of utilization of production capacity
in the Polish food industry before the crisis caused by the SARS-CoV-2 virus could
be estimated at approx. 80%, also with significant differences between individual
sectors. For example, in the meat industry it was 70–80%, poultry – 80–90%, fish –
75–80%, dairy – 90–92%, fruit and vegetables – approx. 80%, sugar – 84–92%, mill
and feed – approx. 70% each2.
It can be expected that enterprises belonging to the industries with the most
unused production capacity and those most export-oriented (e.g. the beef sector),
in a situation of continued pandemic threat and difficulties in international trade,
will be the first to experience problems with selling their products. They will try to
redirect their production to the domestic market, which will improve supply, but it
will only be partially possible. The entirety or most of the supply directed for exports
thus far will certainly not be able to be allocated on the domestic market, which will
first result in a decrease in prices, and then – a decrease in production.
Another equally important phenomenon characterizing the situation of the food
industry is the relatively low level of production concentration. It results mainly
from the lower level of technical development of this sector and the variability of
processed agricultural products. Among the important features of food processing,
it is also necessary to point out its high connection with local and regional markets,
assortment diversity, typically short shelf life of products and short production series
of some products. These features of food production create opportunities not only
for large entities, but also for micro, small and medium-sized enterprises operating
in this sector.
According to GUS data3 in 2018, 16.9 thousand people conducted production
activities in the food industry entities, including:
– 11.4 thous. micro-companies, constituting 67.6% of all food companies, whose
share in sales was only 5.3%;

2. I. Szczepaniak et al., Przemysł spożywczy w obliczu pandemii COVID-19, “Przemysł Spożywczy”
2020, nr 5, p. 2–7.
3. GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu, Warszawa 2020.
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– 4.1 thous. small industrial companies, which accounted for 24.2% of all food
companies, and their share in sales reached 11.5%;
– 1.1 thous. medium-sized enterprises, i.e. 6.5% of all food companies, with
a 26.4% share in sales;
– 295 large companies which accounted for only 1.7% of the entire group, but
their share in sales was as high as 56.8%.
For many years, the influence of large enterprises in the Polish food industry
has been increasing, albeit, at the expense of micro, small, and medium-sized
companies. This is evidenced by the increase in the sector’s share value of the largest
units of sold production, the weakening of the position of small and medium-sized
enterprises, and the decreasing share of micro-enterprises. The final effect of the
changes in the subjective structure of the Polish food industry, which took place
during the period of integration with the EU and in the conditions of globalization
of the world economy, turned out to be beneficial, as the position of the entities in
this sector on the EU and world markets was strengthened.
Data on the subjective structures of individual divisions producing food and
beverages confirm a large cross-industry differentiation, which is also important for
the functioning of food producers during the pandemic. The individual branches
of the food industry can be divided into4: very fragmented, in which 20–40% of
production is produced by small companies (bakery, milling, pasta production);
fragmented, in which 10–20% of production is produced by small industrial
companies (meat, fruit and vegetables, feed); with a high degree of concentration
– sugar (where 100% of production is produced by large companies), tobacco
(98%), brewing (90%), soft drinks (78%), sweets (76%), dairy (72%), fish (70%) and
persistent confectionery, oil, food concentrates, spirits, in which over 60% of sold
production is produced by large companies.
The business structure of the food industry in Poland is therefore quite diverse,
which during a pandemic can be considered both favorable and unfavorable. It is
advantageous because the suspension of production in one enterprise should not
disturb the entire market, even the local one. On the other hand, micro and small
entities are generally economically weaker and during a crisis, they will be the first to
experience problems with maintaining financial liquidity and staying on the market.
Large companies have a much better chance of survival. The longer the economy
remains closed (even only partially), resulting in impediments in the international
transport and the closing of the HoReCa sector, the longer these enterprises will
have problems with sales and financial liquidity and cases of smaller companies
4.
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going bankrupt will become more prevalent. Such a situation may, however, induce
the strongest entities in the sector to become active in the area of mergers

and
acquisitions, which will result in the acceleration of concentration and consolidation
processes in the Polish food industry.

The impact of the pandemic on the production
and financial situation of the food industry
Food producers were less affected by the COVID-19 pandemic than other sectors
of industrial processing, as the products produced in this sector are essential goods,
and therefore have a lower income elasticity of demand. Market observations and
reports from economic practice confirm that the food sector has been doing well
during the course of the pandemic. Food and beverage producers are putting in a lot of
effort to ensure that the food production process proceeds without major disruptions,
and by minimizing the impact of difficulties related to the SARS-CoV-2 virus on
work efficiency, they have done everything to maintain the continuity of supply of
their products so that consumers do not experience price fluctuations or production
shortages. In food-producing enterprises, the priority is to implement solutions to
ensure production safety and greater care for the health of the staff, which affects the
maintenance of production continuity in plants. Manufacturers faced the challenges
of reorganizing work, adapting to new legal standards and the additional costs
associated with it, in other words minimizing the risk, while maintaining business
stability in the long term. Maintaining production in the event of SARS-CoV-2
infection has become the biggest problem for each enterprise. Such incidents have
already occurred, but food companies have dealt with them and there was no need to
stop production altogether. The measures taken were related to the reorganization of
activities in departments in which infections appeared among the crew.
Preventive measures taken by food businesses have undoubtedly helped to
alleviate potential supply problems, but nevertheless, some market segments
experienced declines in production. In other areas, there were opportunities for the
development of new production lines.
The currently available GUS data on the production volume for January –
August 2020 from medium and large industrial companies (Table 1) shows that
the production dynamics of major industrial products, by basic product groups,
varied in this period, and 42 of the analyzed product groups was higher than in
the corresponding period of the previous year, while in the remaining groups it did

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

|145

Impact of the COVID-19 pandemic on food processing and Polish agri-food exports

not reach the level from the previous year. The studied groups of products can be
divided into four categories depending on the dynamics of their development:
1. High growth rate (increase by over 10%) was recorded in the production of pet
food, groats and buckwheat meals, vegetable marinades, ready-made meals and
dishes based on meat and vegetables, wheat and barley groats and meals, canned
fish, pasta and canned poultry.
2. Moderate development (increase by 2–7%) occurred in beef and veal products,
as well as in the production of butter, margarine and liquid milk, poultry meat,
wheat flour, feed for farm animals, cigarettes, fresh cheese and chocolate.
3. A stabilization or a slight decrease (no more than 10%) can be seen in the
production of yoghurts, standardized cream, powdered milk and cream, ripened
cheeses, mineral waters, carbonated, unsweetened and non-flavored, beer, soups
and broths, frozen, frozen vegetables sea fish, waters with added sugar, pork
products, rye flour, fruit wines, pure vodka, cold meats, chocolate candies; a deeper
decline in the production of fresh bread, fruit and vegetable juices, frozen fruit.
4. A large drop (by several dozen percent) took place in the production of canned
beef and veal, canned pork and frozen sea fish.
Table 1. Dynamics of production of major industrial products* (in %)
Description

I–III 2020

VIII 2020

I–VIII 2020

I–III 2019 = 100

VIII 2019 = 100

I–VIII 2019 = 100

Beef and veal products

97,4

119,4

106,8

Pork products

85,9

92,3

94,9

Poultry meat

97,7

100,9

104,3

Cold cuts

91,7

94,9

92,4

Canned poultry

118,7

96,4

110,5

Canned pork

70,4

66,6

72,4

Canned beef and veal

34,3

36,2

35,1

Frozen sea fish

71,8

63,7

75,4

Frozen sea fish fillets

94,9

87,4

96,1

Canned fish

110,9

100,6

113,1

Fruit and vegetable juices

73,8

117,0

86,6

Frozen vegetables

106,5

88,7

96,4

Vegetable marinades

122,2

103,9

127,2

Frozen fruit

69,7

160,6

86,1

Continued on the next page.
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Table 1. Dynamics of production of major industrial products* in % (cont.)
Description

I–III 2020

VIII 2020

I–VIII 2020

I–III 2019 = 100

VIII 2019 = 100

I–VIII 2019 = 100

Margarine

111,3

95,9

105,9

Liquid milk

106,4

104,7

105,5

Standardized cream

105,4

95,9

99,4

Powdered milk and cream

89,0

89,7

99,1

Butter

101,3

97,8

106,1

Maturing cheeses

105,7

91,0

99,1

Fresh cheese

105,2

100,2

102,5

Yoghurt

104,4

94,3

100,3

Wheat flour

108,3

98,7

104,1

Rye flour

100,7

81,5

94,1

Wheat groats and meal

118,8

76,2

123,1

Barley groats and meal

136,7

84,4

116,6

Buckwheat groats and meal

139,4

50,3

130,9

Fresh bread

97,8

79,8

88,5

Pasta

123,0

99,3

112,6

Chocolate

101,8

99,1

101,6

Chocolate candies

101,5

78,9

92,2

Ready-made meals and meat-based
dishes

127,0

109,8

125,0

Ready-made meals and vegetable dishes

112,2

135,8

124,4

Soups and broths

98,4

73,3

96,6

Livestock feed

103,4

99,2

103,4

Pet food

130,8

127,3

135,5

Pure vodka

91,7

90,2

92,6

Fruit wines

96,7

73,3

93,1

Beer

105,3

94,4

96,9

Mineral and carbonated unsweetened
and unflavoured waters

109,1

130,3

98,3

Water with added sugar

104,7

101,1

95,6

Cigarettes

94,1

105,1

103,1

* Applies to entities employing over 49 people.

Source: Own study based on unpublished data from the Central Statistical Office.
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Moreover, it should be emphasized that there was a very large increase in the
production of certain products with a long shelf-life (in smaller product groups),
which took place in the first month of the epidemic and was the producer’s response to
a sharp increase in demand5. The earliest and fastest-growing demand was for products
such as groats, rice, pasta, flour, canned poultry and fish, frozen and ready-made food.
Manufacturers immediately responded to this signal, increasing their production by
up to several dozen percent. However, this demand was short-lived, and therefore the
production of some products returned to levels from previous months.
The trends in the production of individual products of the food industry were
the result of many phenomena not only on the demand side (increased demand for
shelf-stable products, export limitations and a decrease in demand from the HoReCa
sector), but also on supply (staff constraints, broken supply chains of raw materials)
and a decline in consumer purchasing power and exchange rate fluctuations.
Changing purchasing habits and the emergence of new consumer trends are
changing the structure of the demand for food, to which producers have to adapt.
Nowadays, after a period of buying in bulk, consumers have entered the phase
of purchasing less frequently but in larger quantities. Ecological, traditional and
big-brand products are popular because their health and nutritional values are
appreciated to a greater extent. For food safety, packaging is also important –
products that are hermetically sealed and those sold in bulk packaging have an
advantage. The opportunity for the development and growth of production of food
companies is not only to adjust the structure of supply to the changing structure
of domestic demand, but also to acquire and recognize new markets where food
shortages have become apparent.
Economic and financial results of food companies for the first half of 20206
indicate that the food industry has handled the business challenges posed by the first
wave of the pandemic crisis. In the group of food industry enterprises employing
over 9 permanent staff members, which submitted financial reports F-01/I-01 to the
Central Statistical Office, there was an increase in sales revenues (by 2.6% compared
to the previous year’s level). The increase in these revenues was recorded in the
production of food products (by 3.4%), and in the production of beverages there
was a decrease in turnover (by 3.1%). Net revenues (from sales, other operating
and financial revenues, less indirect taxes) of both these sectors in the first half of
2020 were 2.9% higher than a year ago. Due to the relatively lower increase in total

5. See. J. Drożdż, R. Mroczek, Przemysł spożywczy – rozwój w warunkach zmian otoczenia zewnętrznego,
“Przemysł Spożywczy” 2020, nr 8, p. 6–13.
6. Own study based on unpublished data from the Central Statistical Office.
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operating costs, the financial result of food producers in the first half of 2020 was
higher than in the previous year, and the achieved profitability ratios exceeded the
level of 2019. The net profit ratio increased by 0.6 percentage points, i.e. to 4.4%,
including an improvement in the production of food products by 0.8 percentage
points. (to 4.1%), and beverages decreased by 1.1 percentage points. (up to 8.4%).
The relatively high dynamics of the food industry development and the favorable
economic and financial situation of companies in the first half of 2020 allow us to
conclude that this sector – producers of essential goods – turned out to be quite
resistant to the crisis caused by the COVID-19 pandemic. However, it should be noted
that in the production of food products, the increase in sales was supported by higher
profits, and in the production of beverages, the attempt to maintain sales at a relatively
stable level took place at the expense of margins, but their level remained high.

The possible impact of the pandemic
on selected sectors of the food industry
The situation is so dynamic that possible future transformations of the sector’s
entity structure and changes in the production and economic situation in food
processing will depend on many factors, such as7:
– the rate and scale of the development of the COVID-19 pandemic and its
duration;
– introduced restrictions related to people gathering and traveling;
– the economic stability of the country (maintaining jobs and the level of income
of the population, resulting largely from the effectiveness of tools and protective
mechanisms provided by the state);
– maintaining a high level of agri-food exports;
– an efficient food chain, including the supply of raw materials for processing
(also imported) and distribution of food for consumption (also to the HoReCa
sector);
– the specifics of production in individual sectors.
The impact of the COVID-19 pandemic may be more or less noticeable and
varied depending on the specificity of production and the operating conditions
of individual sectors of the food industry. Table 2 shows the possible impact of
a pandemic in the short and long term on selected industries in this sector.

7.

I. Szczepaniak et al., Przemysł spożywczy…, op. cit.
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Table 2. Possible impact of the COVID-19 pandemic on selected sectors of the food industry
Food
industry
sectors

Changes
in the short term
(1–3 months)

in the long term
(3 months or longer)

Meat

– turbulence in the export of meat may
increase its supply to the domestic
market, especially beef
– partial change of the production range (higher production of canned goods and packaged products)
– some small companies may suspend
production due to lack of employees,
which will make it difficult to maintain
financial liquidity

– possible bankruptcies of economically
weakest entities (especially micro and
small companies)
– activity of economically stronger entities in the area of mergers and acquisitions, and as a result, an increase in
industry consolidation
– change in the assortment structure
of production (if possible, in line with
market requirements), which will also
change the scale of revenues of individual companies
– persistent problems with the export
of meat may increase its supply to the
domestic market, especially beef, or
reduce production and sales
– limiting exports and directing more
supply to the domestic market may
cause a drop in the prices of some products

Poultry

– turbulences in the export of poultry
meat may increase its supply to the
domestic market, which may cause its
prices to fall
– limited possibilities of managing poultry meat in the country may lead to a
temporary limitation of production in
plants

– in the event of a deterioration in household income, the consumption of
poultry meat may increase, as it is cheaper than pork and beef
– persistent problems with the export of
poultry meat may, with the limited capacity of the internal market and limited storage options, result in a permanent reduction in production and sales

Fish

– possible turbulences in the export of
fish products and in the import of fish
for processing, which will translate
into a decrease in the production level
– partial change of the production range (higher production of canned fish)

– limiting exports and changing the range of production will change not only
the structure, but also the scale of revenues of individual companies

Continued on the next page.
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Table 2. Possible impact of the COVID-19 pandemic on selected sectors of the food industry (cont.)
Food
industry
sectors

Changes
in the short term
(1–3 months)

in the long term
(3 months or longer)

Dairy

– turbulence in the export of milk and its
products (e.g. powdered milk), which
cannot always be absorbed by the domestic market
– problems with the export of dairy products may increase their supply to the
domestic market and, as a result, cause a drop in prices and a temporary reduction in companies’ revenues
– in some market segments, due to the
lack of orders from the HoReCa sector,
production may collapse

– persistent problems with the export
of milk and its products may increase
their supply to the domestic market
and, as a result, cause a drop in prices
and a long-term reduction of companies’ revenues
– due to the high connection of the Polish dairy sector with the world market,
a decline in the revenues of dairy companies is possible if the prices of milk
and its products fell on global markets

Beer

– drop in beer sales due to the ban on
mass events, closing restaurants, pubs
and hotels, small regional breweries
are the most exposed to losses
– the inability to sell beer over the Internet does not allow companies to at
least partially compensate for the lost
revenues
– trying to sell beer directly to recipients
(consumers) with home delivery, but
this does not allow to fully compensate for the decreasing revenues

– decreasing sales on the domestic market, with little exports, will consequently lead to reduced production
– possible temporary limitation of employment
– real closures and bankruptcies of the
weakest entities and an increase in industry consolidation through mergers
and acquisitions of weaker companies
by economically stronger entities

Confectionery – decline in sales due to the ban on mass
meetings and restrictions in the sphere of entertainment
– limiting the range of production
– attempts to sell confectionery products directly to home delivery recipients, but the inability to fully compensate for the declining revenues
– temporary closures of confectioneries
– restriction of employment

– decline in demand for pastries as a result of lower household incomes
– a drop in sales that may result in a reduction in employment
– decline of the economically weakest
entities that will lose their financial
liquidity

Bakeries

– possible change in the production assortment, resulting from a decline in
demand for confectionery products
(as a result of lower household incomes)
– the fall of the weakest economic entities, especially from the group of micro
companies

– possible reduction of the production
volume and bread assortment (higher
production of toasted bread, some people started baking bread at home)
– decline in the production of fresh pastry goods, i.e. products with high added value
– a significant reduction in the revenues
of many bakeries

Continued on the next page.
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Table 2. Possible impact of the COVID-19 pandemic on selected sectors of the food industry (cont.)
Food
industry
sectors

Changes
in the short term
(1–3 months)

in the long term
(3 months or longer)

Juices and
drinks

– possible problems with the export of
apple concentrate
– possible difficult import of southern
fruit concentrates for the production
of drinking juices
– decline in companies’ revenues

– the threat of selling Polish products
abroad as a consequence of the unstable European and world markets
– due to the high connection of the Polish juice industry with the world market, revenues of domestic companies
dependent on the prices of concentrates on world markets (in export and
import)
– a greater impact on the production,
sales and revenues of companies will
have a possible sugar levy, which was
to be introduced in mid-2020 (it is frozen for now)

Sweets

– no major changes in production

– possible difficulties in exporting, and
as a result lower sales revenues
– decline in domestic demand, especially for premium products (due to lower
household incomes)

Fruit and
vegetable

– high demand for fruit, vegetables and
their preserves, as they are considered
the basis of a balanced diet in a pandemic period (as recommended by
experts and the Ministry of Health)
– possible difficult import of citrus and
other southern fruits and their preserves

– the threat of selling Polish fruit and
vegetable products abroad due to the
unstable European and world markets
– due to the strong connection of the
fruit and vegetable industry with the
world market, revenues of domestic
companies partly dependent on prices
on world markets

Flour mills

– rather no major changes
– possible slightly higher demand for
pasta, cereals and cereals

– increase in domestic demand for products with a long use-by date (pasta,
groats), which will change the future
structure of production and the scale
of revenues

Tobacco

– rather no major changes

– there may be problems with the supply of imported raw materials, and
consequently difficulties with the
implementation of trade agreements
concluded
– possible increase in the shadow economy if the income of the population
(smokers) decreased significantly

Continued on the next page.
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Table 2. Possible impact of the COVID-19 pandemic on selected sectors of the food industry (cont.)
Food
industry
sectors
Spirits

Changes
in the short term
(1–3 months)

in the long term
(3 months or longer)

– increasing demand for ethyl alcohol,
which is used as a disinfectant
– the possibility of greater export of
ethyl alcohol
– high prices of raw spirit in the country
and imported (expensive raw material), which negatively affects the profitability of the production of spirits
– decline in retail sales in some segments of the spirit drinks market, e.g.
monkeys, in lockdown
– lower consumption of spirit drinks by
gastronomy, resulting from the closure
of the HoReCa sector, and as a result, a
periodic decline in sales in the industry
and a decline in state budget revenues

– decline in vodka sales in the so-called
monkeys resulting from imposing an
additional fee on their sale from January 1, 2021
– the long-term persistence of high
demand for ethyl alcohol for the production of disinfectants may pose a
threat to the continuity of the supply
chain for entities producing spirit
drinks

Source: Updated table 1 from: I. Szczepaniak et al., Ocena wpływu pandemii COVID-19 na przetwórstwo
spożywcze i eksport rolno-spożywczy, unpublished study prepared for the Ministry of Agriculture and Rural
Development, Warsaw, IERiGŻ – PIB, 3.06.2020.

Food distribution channels underwent significant changes during the pandemic.
Previously, it was estimated that no more than 15–16% of consumers regularly shop
online for home delivery. During the lockdown, the situation changed rapidly due
to isolation and an increased need to feel safe. Food e-commerce leaders recorded
even several hundred percent increase in orders, and delivery times ranged from
a week to even a month. While brick-and-mortar stores saw the largest increase in
stock-taking in the first week of the government announcement of the restrictions,
online stores saw steady increases in orders and revenues throughout the lockdown
period. It is not known whether this trend will continue beyond the pandemic. This
is quite possible as customers who will have a positive experience can stay with this
form of purchasing. The second observed phenomenon in the sphere of trade was
the increased sale in small retail stores (local and other). In view of the restrictions
in movement and the fear of spending time in large groups of people, residents often
bought food products as close to their home as possible.
In this difficult time of the COVID-19 pandemic, it is also particularly important that
Polish society understands the importance of its personal, consciously-made everyday
purchasing decisions for supporting the domestic agri-food sector and the functioning
of the entire economy. This peculiar consumer patriotism of Poles, manifested when
Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1(73)/2020
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making purchases in choosing food produced in the country, is the support of Polish
farmers and food industry enterprises8. Increased sales on the domestic market may
partially compensate food producers for a possible decline in exports in future periods.
Currently, no major difficulties in the functioning of food chains are observed. In
the food industry, there are segments for which the COVID-19 pandemic has created
opportunities for an increase in the production volume (e.g. products with a longer
use-by date), as well as those whose sales have partially or completely collapsed
(e.g. products manufactured for the HoReCa sector). During the rapidly developing
pandemic, a part of the spirits industry, namely ethyl alcohol producers, has also
gained ground, as demand – both domestic and foreign – for spirit as a disinfectant
has increased sharply. With the periodic shortages of specialized disinfectants on the
market, spirit will still be a valuable replacement.

The impact of the COVID-19 pandemic
on Polish agri-food exports
In 2019, the value of Polish agri-food exports amounted to almost EUR 31.5
billion (5.8% more than in the previous year), which accounted for 13.3% of all Polish
exports of goods. Importantly, since 2003, Poland has recorded a surplus in trade in
agri-food products, the value of which is systematically increasing (EUR 10.4 billion
in 2019). The outbreak of the COVID-19 pandemic – first in Asia, then in Europe
and North America – raised numerous concerns about the development prospects of
Polish agri-food exports in 2020. The first effects of the pandemic could be observed
in deliveries to China, South Korea, Japan and Taiwan already visible in February of
this year. Problems appeared in exports to European countries in March 2020.
At the beginning of April 2020, the mechanisms of the impact of the spread of
the pandemic on the sale of Polish food abroad and the difficulties that exporters
may encounter were recognized. On the demand side, the following problems with
agri-food exports were identified9:
1. Restrictions on foreign food orders for consumption. The restrictions on the
movement of residents introduced in many countries who are consumers of
Polish food may result in changes in the assortment structure of purchases and
an increased share of staple food products at the expense of other products,

8. Ogólnopolska kampania informacyjna “Kupuj świadomie – Produkt polski”, 2020, https://www.gov.
pl/web/produktpolski/ruszyla-kampania-kupuj-swiadomie-produkt-polski, access 30.09.2020.
9. I. Szczepaniak et al., Przemysł spożywczy…, op. cit.
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e.g. sweets, snacks, alcoholic products. During the crisis, consumers are also
more inclined to purchase domestic products. In the longer term, protectionist
tendencies may intensify and the protection of domestic markets against
imported food may increase.
2. Restrictions on foreign orders for raw materials and semi-finished products.
As a result of the pandemic, some factories producing food abroad and using
Polish raw materials and semi-finished products may suspend their operations.
It will be associated with a reduced demand for these raw materials and semifinished products. Due to the fact that the products of the food industry account
for over 80% of Polish exports, this channel of influence may, fortunately, have
a relatively small impact on Polish agri-food exports.
3. Problems with the transport of goods.
Most of the goods for European recipients are transported by road. The reintroduction
of border controls to a greater or lesser extent delays transport and generates
additional costs. Also, the increased risk of drivers becoming infected causes the
prices of transport services to rise. The drastic reduction of passenger flights (also
carrying commercial cargo) meant that difficulties in deliveries also apply to products
shipped to distant countries. In addition, there are growing problems related to sea
transport as a result of the increase in sea freight prices (even several dozen percent
in just 2–3 months). Taking into account the fact that exports were based on low
margins, this phenomenon basically rules out the profitability of sales.
4. Polish consumers abroad also have logistical problems. The closure of Chinese
ports as a result of the pandemic practically made it impossible to transport
Polish products from the dairy industry. However, restrictions apply not only to
ports, but also to the receipt of goods transported by road.
Preliminary trade data for January – July 202010 shows that – contrary to previous
concerns and often disturbing press releases – Polish agri-food exports at that time
continued to show an upward trend. Sales fell only in a limited number of foreign
markets and for some goods.
In the first quarter of 2020, trade of agri-food products was increasing, and its
dynamics (calculated year by year) was increasing month to month. In March, agrifood exports (expressed in euro) were higher by 17.3% than the year before, and
imports – by 15.7%. A clear deterioration was recorded in April and May 2020, when
Polish food exports slightly decreased – by 1.7% and 0.4%, respectively, compared to
the corresponding period of the previous year. Imports decreased to a greater extent.
10. The dataset on foreign trade turnover is open. The data published earlier are corrected as the customs
documents and INTRASTAT declarations arrive.
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On the other hand, June brought a clear rebound in trade and large, double-digit
increases (year by year). In turn, in July there was a slowdown in agri-food trade.
The value of Polish agri-food exports in the period January – July 2020 amounted
to EUR 19,188 million and was still 6.4% higher than in the corresponding period
of the previous year (Figure 1). Thus, the share of agri-food products in total Polish
exports increased to an unprecedented level of 14.8%. The value of Polish agri-food
imports in the period January – July 2020 amounted to EUR 12,849 million and was
4.7% higher than in the previous year.
Figure 1. Changes in Polish agri-food exports and imports (expressed in euro) in the period
January – July 2020, compared to the same period of the previous year (in %)
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Source: Own study based on unpublished data from the Ministry of Finance.

Among the twenty largest recipients of Polish agri-food products (according to data
for January – July 2020), clear declines in exports were basically only recorded in three –
the United States (a decrease by 15%11 compared to the same period of the previous year),
Austria (by 14.5%) and the Netherlands (by 8.5%) – see Figure 2. The value of deliveries
of agri-food products to Italy decreased by nearly 5%, and to the Czech Republic by 2%.
In turn, by over 10% (y/y), in the period January – July 2020, Polish agrifood exports to Germany – the largest recipient of Polish food, increased. It was,
among others as a result of increased sales of cigarettes (their export in this period
amounted to EUR 684 million and was as much as 62% higher than a year earlier),
other processed tobacco, bread and chocolate products. Sales of Polish food to
Saudi Arabia increased by 178% (due to, inter alia, increased exports of wheat and
cigarettes), by 33.5% to Ukraine and by approx. 10% to Lithuania and Denmark.
11. The decrease was due to a reduction in the supply of pork, fruit juices and concentrates, which, however, was not directly related to the outbreak of the pandemic.
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Figure 2. Changes in Polish agri-food exports (expressed in euro) to the most important recipients
in the period January – July 2020, compared to the same period of the previous year (in %)
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Source: Own study based on unpublished data of the Ministry of Finance.

Among the largest suppliers of agri-food products to Poland, imports from the United
States (by 12.3% compared to the corresponding period of 2019), Lithuania (by 7.9%) and
France (by nearly 2%) decreased – see Figure 3. Imports from Argentina and Brazil clearly
increased – by 28% and 24% respectively (increased supplies of soybean meal), Ireland –
by 26.7% (including fresh and chilled fish) and Denmark – by 18% (including live pigs).
Figure 3. Changes in Poland’s agri-food imports (expressed in euro) from the most important
suppliers in the period January – July 2020, compared to the same period of the previous year (in %)
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Source: Own study based on unpublished data of the Ministry of Finance.
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Among the twenty most important product groups (according to the CN
position), in the period January – July 2020, exports of only five groups decreased
– fruit juices (by 12.1% y/y), poultry meat (by 10.1%), pork meat (by 9.5%), other
vegetables (by 5.1%) and other food preparations (by 2.3%) – see Table 3. Despite
the slump in beef sales in March – April 2020, we managed to make up for losses in
the export of fresh and chilled beef after seven months, achieving sales higher than
a year earlier12.
In the period from January to July 2020, wheat exports were more than three
times higher than in the previous year, and the export of other processed tobacco
increased by over 48%. Double-digit increases in exports were also recorded in such
product groups as: flour, groats and starch preparations (by 15.8% y/y), cigarettes
(by 14.7%) and animal food (by 13.7%).
Table 3. Main product groups (by CN position) in Polish agri-food exports in January – July 2020
CN
position

Item description

Change of export value, Participation in exports
year to year (in %)
agri-food (in %)

2402

Cigarettes

14,7

10,7

0207

Poultry meat

-10,1

7,0

1905

Bread (including confectionery)

2,6

5,2

1806

Chocolate and chocolate products

4,0

4,8

2309

Pet food

13,7

3,7

2106

Other food preparations

-2,3

3,2

0201

Beef, fresh or chilled

0,5

3,1

1602

Meat preparations

6,6

2,9

1001

Wheat

224,5

2,8

0305

Fish fillets, dried or salted

2,3

2,5

0406

Cheeses

1,1

2,5

0203

Pork meat

-9,5

2,4

0304

Fish fillets, fresh or frozen

2,1

2,1

1901

Preparations of flour, groats,
starch, etc.

15,8

2,0

2403

Remaining processed tobacco

48,2

2,0

Continued on the next page.

12. The decline in beef exports was mainly due to the slump in demand in Italy related to the COVID-19 pandemic. In March 2020, the value of fresh or chilled beef exports to the Italian market was over EUR 8 million lower
than in March 2019, which meant a decrease of 30% (y/y). As Italy is the largest (30.5% in 2019) recipient of Polish
beef (fresh and chilled), this has disrupted the domestic beef market. However, some of the surpluses were sold in
Great Britain, the Netherlands and Greece. The demand for beef started to grow again from June this year.
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Table 3. Main product groups (by CN position) in Polish agri-food exports in January – July 2020 (cont.)
CN
position

Item description

Change of export value, Participation in exports
year to year (in %)
agri-food (in %)

1604

Fish products

8,7

1,8

2202

Alkohol free drinks

9,0

1,7

2009

Fruit juices

-12,1

1,6

0811

Fruit frozen foods

0,1

1,5

0709

Other vegetables

-5,1

1,3

Source: Own study based on unpublished data of the Ministry of Finance.

In imports, in the period January – July 2020, the value of imports of products
of six groups decreased, with these decreases being at most a few percent. The
deliveries of other food preparations, fish fillets, fish (fresh and frozen), bread
and cheese decreased (Table 4). On the other hand, the import of other processed
tobacco increased by 86%, and that of live pigs by 23%. Double-digit increases in
imports were recorded in such product groups as animal feed, citrus fruits, bananas,
and other vegetables.
Table 4. The main groups of products (by CN position) in Polish agri-food imports in January – July 2020
CN
position

Item description

Chang in the import
value, year to year (in %)

Import share
agri-food (in %)

0203

Pork meat

3,2

6,7

2309

Pet food

18,1

5,1

0302

Fresh or chilled fish

-1,9

4,9

2304

Soybean cake

6,7

4,0

1806

Chocolate and chocolate products

3,3

3,2

2401

Tobacco

5,3

2,8

2106

Other food preparations

-5,2

2,8

0103

Live pigs

23,4

2,7

0304

Fish fillets, fresh or frozen

-4,5

2,6

0901

Coffee

3,4

2,4

0805

Citrus fruits

15,9

2,0

2403

Remaining processed tobacco

86,0

1,8

1905

Bread (including confectionery)

-4,4

1,7

Continued on the next page.
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Table 4. The main groups of products (by CN position) in Polish agri-food imports in January – July 2020
(cont.)
CN
position

Item description

Chang in the import
value, year to year (in %)

Import share
agri-food (in %)

0406

Cheeses

-1,5

1,7

0803

Bananas

16,5

1,5

1901

Preparations of flour, groats, starch, etc.

5,2

1,5

0709

Other vegetables

12,0

1,4

2204

Wine

0,3

1,4

0303

Frozen fish

-1,9

1,3

0702

Tomatoes

6,9

1,2

Source: Own study based on unpublished data of the Ministry of Finance.

Preliminary trade data shows that Polish agri-food exporters coped well with the
greatest restrictions related to the movement of people introduced by the COVID-19
pandemic. This can be explained in at least two ways.
Firstly, food is a basic commodity (similar to medicine, personal care products)
and is characterized by lower income elasticity of demand. This means that a unit
decline in consumer income causes a relatively small decline in demand for food
as compared to, durable goods. Moreover, the mechanism of consumer reaction to
the measures taken to counter the spread of the pandemic in most countries was
similar to that in Poland. Information on impending restrictions on the movement
of residents resulted in a sharp increase in demand for some shelf-stable products.
This applied to groats, rice, pasta, canned food, soups, frozen and ready-made food,
flour and yeast.
Secondly, Polish food producers and exporters compete in the foreign markets
mainly with prices. In the period of reduced incomes of consumers, most of them
are willing to replace more expensive products with cheaper, imported ones.
Additionally, the improvement of the price competitiveness of Polish products
abroad was caused by the marked weakening of the zloty against the main
currencies in March 2020 (by nearly 7% against the US dollar and by nearly 6%
against the euro).
The SARS-CoV-2 virus, causing strong perturbations on the food markets in
East and South-East Asia and breaking the existing supply chains of many food
products, has created the opportunity for Polish companies to fill these places.
The information from the Polish Investment and Trade Agency (PAIiH), based on
reports from foreign trade offices (ZBH), shows that at the beginning of April 2020,
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Singapore was looking for additional sources of supply of many agri-food products,
including dairy products, vegetables, frozen foods, pasta and ready-made meals.
Interest in Polish food was also shown by importers from South Korea, Indonesia,
Philippines, Vietnam, Japan and Morocco13. On March 27, 2020, the Ministry of
Agriculture and Rural Development launched the “Export Opportunities” subpage
on its website14, which publishes information from foreign trade offices on the
demand of certain countries for agri-food products.
The Polish agri-food exports could and may still be affected by supply disruptions15:
1. Compared to other sectors of industrial processing, supply chains in the agrifood sector are much shorter. Most sectors of the food industry, including those
producing basic types of food (including bread, meat and its products, dairy
products), have supply chains located in the country. Thus, there is a relatively
small risk of they will break.
2. However, there are industries in which production is largely dependent on foreign
supplies of agricultural raw materials and semi-finished products. Products
manufactured in these industries are also largely exported (so-called re-export).
Examples include fish processing, oil industry, coffee and tea processing, wine
industry, the tobacco industry, partially the fruit and vegetable industry. These
sectors may experience problems with the continuity of supply of raw materials
and, consequently, reduced sales.
Although preliminary trade data for the seven months of 2020 (January – July
period) indicate that Polish agri-food exports did well during the lockdown, a clear
slowdown in the growth rate of foreign sales should not be ruled out in the coming
months, and perhaps even its fall. The greatest threat now seems to be the possibility
of re-introducing restrictions on the movement of people in connection with the
growing number of infected people in many countries. From the point of view of
the possibility of selling Polish products abroad, the phenomenon of economic
patriotism may also be unfavorable, which will revive with every economic crisis,
and this will undoubtedly be one of the deepest in decades.

13. PAIH, Alert dla polskich eksporterów: które kraje Azji i Afryki potrzebują żywności?, 2020, https://
www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/paih-alert-dla-polskich-eksporterow-ktore-kraje-azji-i-afryki-potrzebuja-zywnosci, 183603.html, access 2.06.2020.
14. Możliwości eksportowe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2020, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2, access 30.09.2020.
15. I. Szczepaniak et al., Przemysł spożywczy…, op. cit.
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Conclusion
History has proved that producers and exporters of processed food have
repeatedly faced various difficulties. Therefore, it should be expected that this time
the sector will also cope with the crisis caused by the COVID-19 pandemic and
its effect will not be a large wave of insolvencies and bankruptcies, and the only
negative consequence will be a temporary slowdown in the sector’s development,
mainly due to fluctuations in the growth dynamics of Polish food and agri-exports.
The growing demand at home and abroad and the still lower production costs
in Poland compared to other countries allow for the maintenance of the upward
trend in the production and export of agri-food products, and thus the continued
favorable condition of the sector.
In the current situation, food industry enterprises have taken a number of
measures to adapt to functioning in the conditions of a pandemic, which was
supported by the launch of various types of protective measures by the state. In
the long run, however, food companies themselves should take care of planning
and risk management strategies, investments in digitization and automation, and
the integration of production management systems with distribution systems.
These activities will help to ensure the continuity of supply chains in various crisis
situations. Appropriate economic policy and the involvement of entrepreneurs may
allow the current level of development of the Polish food sector to be maintained.
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