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REASUMPCJA1

Branża1rybna jako całość okazała się 
dosyć odporna na skutki wynikające z pan-
demii COVID-19, ale wpływ ten był zróż-
nicowany w zależności od docelowego 
kanału dystrybucji. Zdecydowanie bardziej 
negatywne skutki widoczne były w przy-
padku firm tradycyjnie nastawionych na 
współpracę z branżą HoReCa (dostawy do 
restauracji, barów sushi, stołówek szkol-
nych itp.), a słabszy wpływ miał miejsce 
w przypadku podmiotów o dominującym 
udziale kanału detalicznego w sprzedaży 
oraz nastawionych na eksport i jednocze-
śnie zdolnych do szybkiej modyfikacji 
portfolio i dostosowania kanałów zbytu 
do pandemicznych warunków. Sektor 
rybołówstwa, jak i przetwórstwa rybnego 
został objęty, oprócz dostępu do ogólnych 
środków pomocowych w ramach tarcz 
finansowych, także możliwością wyko-
rzystania środków w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014- 
-2020” (objęło to rybaków morskich, akwa-
kulturę oraz przetwórstwo ryb). W dużym 
stopniu pozwoliło to złagodzić negatywne 
skutki pandemii na poszczególnych po-
ziomach rynku.

Krajowa podaż ryb, owoców morza 
oraz ich przetworów wyniosła w 2020 r. 
510 tys. ton (w ekwiwalencie masy żywej 
ryb) i była o 1,4% większa niż przed 
rokiem. Wielkość połowów krajowych 
nie zmieniła się, przy czym odnotowano 
1 Liczby i wskaźniki w całym raporcie obliczono na podstawie 
danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładno-
ścią, niż podano w publikacji. Ze względu na zaokrąglenia 
danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą 
się różnić od podanych wielkości „ogółem”.

znaczący spadek połowów bałtyckich, 
który został zrekompensowany więk-
szą podażą ryb słodkowodnych (połowy 
zawodowe, wędkarstwo i akwakultu-
ra) oraz ryb pochodzących z połowów 
dalekomorskich (ryby z tych połowów 
w całości stanowią tzw. eksport burtowy). 
Dynamika wzrostu importu i eksportu 
była w 2020 r. zbliżona (ok. 3,5%), ale 
w ujęciu bezwzględnym odnotowano 
zwiększenie przywozu netto. Wskaźnik 
samowystarczalności zmniejszył się 
o 0,7 pkt proc. do 50,0%. Szacuje się, 
że w 2021 r. podaż rynkowa ryb i owoców 
morza może się zwiększyć w porównaniu 
z 2020 r. o ok. 5% i wynieść 535 tys. ton. 

W 2020 r. łączne połowy krajowe wy-
niosły 255,0 tys. ton, z czego na połowy 
bałtyckie przypadało 51,1% wolumenu 
ogółem, na połowy ryb w wodach słod-
kowodnych oraz produkcję w akwakultu-
rach 24,7%, a na połowy dalekomorskie 
24,1%. Połowy ryb na Morzu Bałtyckim 
wyniosły 130,4 tys. ton i były o 10,7% 
mniejsze niż w roku poprzednim. Zmniej-
szyły się przede wszystkim wyładunki 
dorszy (o 89%), w konsekwencji zakazu 
ukierunkowanych ich połowów (możliwy 
był tylko przyłów w połowach innych 
gatunków ryb) oraz szprotów (o 18,7%) 
i śledzi (o 7,5%), pod wpływem zmniej-
szenia kwot połowowych dostępnych 
polskim armatorom. Zdecydowanie 
mniejsze niż przed rokiem były także 
połowy storni (o 12,2%). Ograniczenia 
w połowach podstawowych gatunków ryb 
spowodowały, że rybacy zdecydowanie 

bardziej koncentrowali się na połowach 
innych ryb, których wyładunki zwiększyły 
się aż o 75%. Wykorzystanie kwot po-
łowowych w 2020 r. wyniosło: szproty 
95%, śledzie 87% i dorsze 38%.

W 2020 r. produkcja ryb w akwakultu-
rach oraz zawodowe i amatorskie (wędkar-
skie) odłowy ryb słodkowodnych wyniosły 
63,1 tys. ton i były o 5,5% większe niż rok 
wcześniej. Znaczący wzrost produkcji 
odnotowano w akwakulturze, natomiast 
połowy ryb słodkowodnych były mniej-
sze niż w 2019 r. Wyniki uzyskane przez 
krajowy sektor akwakultury były w 2020 r. 
najlepsze w historii badań statystycznych. 
Ogółem podaż ryb pochodzących z akwa-
kultury i przeznaczonych do konsumpcji 
zwiększyła się w porównaniu z rokiem 
poprzednim o 12,0%, w tym produkcja 
karpi była mniejsza o 0,5%, pstrągów 
i innych gatunków ryb łososiowatych 
większa o 23,7%, natomiast pozostałych 
ryb wzrosła o 20,9%. Połowy zawodowe 
w obwodach rybackich nieznacznie spa-
dły, przy znaczącym regresie połowów 
wędkarskich (o 15%).

Szacuje się, że w 2021 r. połowy bał-
tyckie mogą być mniejsze niż w 2020 r. 
o ok. 11% i wynieść 116,3 tys. ton. Wpływ 
na to będzie miało znaczące ograniczenie 
połowów śledzi (mniejsze kwoty połowo-
we) oraz dalszy zakaz połowów dorszy. 
Przewiduje się, że podaż na rynek ryb 
słodkowodnych pochodzących z krajo-
wych połowów i produkcji (63,3 tys. ton) 
będzie zbliżona do wielkości uzyskanej 

Bilans ryb i owoców morza w Polsce (tys. ton masy żywej ryb) 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019  2020 2021 S 

Połowy morskie  210,0 204,2 195,2 191,9 181,3
w tym:  bałtyckie 137,6 154,6 146,0 130,4 116,3

dalekomorskie 72,4 49,6 49,2 61,5 65,0
Połowy słodkowodne i akwakultura 53,3 58,5 59,8 63,1 63,3
Razem połowy krajowe 263,3 262,7 255,0 255,0 244,6
Import 883,5 925,1 936,6 968,1 1050,0
Eksport  650,2 687,8 688,4 713,1 760,0
Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy 496,6 500,0 503,2 510,0 534,6

S – szacunek  

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MIR-PIB, MGMiŻŚ, MRiRW, IRS i MF. 
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rok wcześniej, przy czym zmniejszy 
się dostępność karpi, a po raz kolejny 
wzrośnie produkcja ryb łososiowatych 
i innych gatunków ryb pozyskiwanych 
z akwakultury. Przewiduje się także 
wzrost połowów dalekomorskich (o 6% 
do 65 tys. ton). W konsekwencji wielkość 
połowów krajowych wyniesie w 2021 r. 
ok. 245 tys. ton i będzie mniejsza niż 
w roku ubiegłym o ok. 4%. 

W 2020 r. bilansowe spożycie ryb 
i owoców morza wyniosło w Polsce 
13,33 kg/mieszkańca (w ekwiwalencie 
masy żywej ryb) i było o 1,7% większe niż 
rok wcześniej. Większa dynamika wzro-
stu spożycia w relacji do podaży wyni-
kała ze spadku liczby ludności w Polsce 
w analizowanym okresie. W konsumpcji 
dominują ryby morskie (78,8%), a zde-
cydowanie mniejszą rolę odgrywają ryby 
słodkowodne (17,8%) oraz owoce morza 
(3,4%). Spośród głównych gatunków ryb 
konsumowanych w Polsce najbardziej 
zwiększył się w 2020 r. popyt na pstrągi 
i trocie, dorsze, tuńczyki, łososie i szproty, 
przy spadku spożycia m.in. mirun, morsz-
czuków, czarniaków i makreli. Najczęściej 
konsumowanymi rybami pozostają śle-
dzie (2,73 kg/mieszkańca, wzrost spo-
życia w 2020 r. o 3,4%) oraz mintaje  
(2,04 kg/mieszkańca, bez zmian). Wy-
datki gospodarstw domowych na zakup 
ryb i owoców morza wyniosły w 2020 r. 
130,3 zł/osobę i były o 9,7% większe niż 
rok wcześniej. Szacuje się, że spożycie 
produktów rybołówstwa może się zwięk-
szyć w 2021 r. o ok. 5%.

W 2020 r., mimo problemów związa-
nych z pandemią i ograniczeniami w życiu 
społecznym i gospodarczym, odnotowano 

bardzo dobre wyniki handlu zagranicz-
nego produktami rybołówstwa. Eksport 
wyniósł 591 tys. ton (w masie produktu) 
o wartości 2,44 mld EUR i był odpowiednio 
o 8,8 i 5,9% większy niż rok wcześniej. 
Wolumen importu zwiększył się natomiast 
o 7,2% do 652 tys. ton, przy 0,5% spadku 
wydatków na zakup ryb, owoców morza 
oraz ich przetworów (do 2,30 mld EUR). 
Znacząco poprawiło się saldo wymiany 
handlowej branży rybnej i było dodatnie 
wobec ujemnego odnotowanego w roku 
poprzednim. Zwiększyły się obroty han-
dlowe wszystkim podstawowymi grupami 
produktów i gatunków ryb. Wzrostowy trend 
handlu zagranicznego został utrzymany 
także w I półroczu 2021 r. Szacuje się, że 
wartość eksportu w całym 2021 r. zwięk-
szy się o ok. 7,5% do 2,62 mld EUR, przy 
ok. 10% wzroście wydatków w imporcie 
(do 2,53 mld EUR). Największy wpływ na 
wyniki handlu w 2021 r. ma duża zmienność 
cen transakcyjnych z wyraźnie zaznaczoną 
tendencją wzrostową. 

W październiku 2021 r. przetwórstwem 
ryb w Polsce zajmowało się 230 podmio-
tów z uprawnieniami do handlu produk-
tami rybnymi na obszarze UE (zakłady 
aktywne), tj. o 2 więcej niż rok wcześniej. 
W zakładach, których liczba pracowników 
wynosiła 10 i więcej, wolumen produkcji 
wyrobów konsumpcyjnych zwiększył się 
w 2020 r. o 4,7% do 616 tys. ton. Wzrost 
ten wynikał w największym stopniu ze 
zwiększonej podaży filetów świeżych 
i mrożonych oraz ryb wędzonych, która 
z nadwyżką zrekompensowała ogranicze-
nie produkcji ryb świeżych i mrożonych 
oraz ryb solonych. Nieznacznie zwięk-
szyła się także produkcja ryb zakonser-
wowanych i przetworów rybnych, w tym 

najbardziej konserw i prezerw, co było 
związane z większym popytem na wy-
roby o długim terminie przydatności do 
spożycia podczas pierwszej i drugiej fali 
pandemii. Trend wzrostowy przetwórstwa 
ryb kontynuowany był w I półroczu 2021 r., 
a średnie i duże zakłady zatrudniające 
ponad 49 osób wyprodukowały 280 tys. 
ton wyrobów, tj. o 6,3% więcej niż w ana-
logicznym okresie roku poprzedniego.  
Zakładając utrzymanie podobnych tenden-
cji w drugiej połowie roku, można szaco-
wać, że w całym 2021 r. przetwórnie rybne 
wyprodukują ok. 648 tys. ton produktów, 
tj. o ok. 5% więcej niż w roku poprzednim. 
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przed-
siębiorstw przemysłu przetwórstwa rybne-
go zarówno w 2020 r., jak i w I półroczu 
2021 r. uległa poprawie w porównaniu do 
analogicznych okresów lat poprzednich 
i pozostawała bezpieczna. 

Ceny detaliczne ryb, owoców morza 
oraz ich przetworów wzrosły w 2020 r., 
w porównaniu z 2019 r. o 4,2% wobec 
3,9% wzrostu rok wcześniej. Wzrost ten był 
niższy niż żywności i napojów bezalkoho-
lowych ogółem, ale wyższy od wskaźnika 
inflacji. Poprawiły się relacje cen detalicz-
nych ryb do cen mięsa i wędlin, a pogor-
szyły do nabiału i jaj. W 2020 r. podrożały 
wszystkie grupy wyrobów rybnych, w tym 
najbardziej mrożone owoce morza oraz 
ryby mrożone. Wzrostowe tendencje cen 
obserwowano także na pozostałych pozio-
mach rynku, tj. cen pierwszej sprzedaży ryb 
bałtyckich i ryb słodkowodnych oraz cen 
zbytu w zakładach przetwórczych. Trend 
wzrostowy kontynuowany jest w 2021 r., 
w tym wzrost cen detalicznych ryb i owo-
ców morza przekroczył w okresie trzech 
kwartałów 3,7%.   
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The fish1industry as a whole proved 
to be fairly resilient to the effects of the 
COVID-19 pandemic, but the impact var-
ied depending on the target distribution 
channel. Much more negative effects 
were visible in the case of companies 
traditionally focused on cooperation with 
the HoReCa industry (deliveries to res-
taurants, sushi bars, school canteens, 
etc.), and a weaker impact was recorded 
in the case of entities with a dominant 
share of the retail channel in sales and 
export-oriented, at the same time being 
able to quickly modify the portfolio and 
adapt sales channels to pandemic con-
ditions. The fishery and fish processing 
sectors, apart from access to general 
aid funds under financial shields, were 
also covered by the possibility of using 
funds under the Operational Program 
“Fisheries and Sea 2014-2020” (this cov-
ered sea fishermen, aquaculture, and 
fish processing). This largely mitigated 
the negative effects of the pandemic at 
different levels of the market.

The domestic supply of fish, sea-
food, and their processed fish products in 
2020 amounted to 510 thousand tonnes 
(in fish equivalent live weight) and was 
1.4% higher than in the previous year. 
The volume of domestic catches has not 
1 Figures and ratios throughout the report have been calcu-
lated on the basis of absolute data expressed more precisely 
than stated in the publication. Due to the rounding of data, 
in some cases the totals of components may differ from 
the given “total” values.

changed, with a significant decrease in 
the Baltic catches, which was compen-
sated by a greater supply of freshwater 
fish (professional fishing, angling and 
aquaculture) and fish from deep-sea 
fishing (fish from the catches are en-
tirely the so-called boat’s side export). 
The growth rate of imports and exports 
was similar in 2020 (approx. 3.5%), but 
in absolute terms an increase in net im-
ports was recorded. The self-sufficien-
cy index decreased by 0.7 percentage 
points up to 50.0%. It is estimated that 
in 2021 the market supply of fish and 
seafood may increase by approx. 5%, 
as compared to 2020 and amount to 
535 thousand tonnes.

In 2020, total domestic catches 
amounted to 255.0 thousand tonnes, of 
which the Baltic catches accounted for 
51.1% of the total volume, the catches of 
freshwater fish and aquaculture produc-
tion - 24.7%, and the deep-sea catches 
- 24.1%. Fish catches in the Baltic Sea 
amounted to 130.4 thousand tonnes and 
were by 10.7% lower than in the previous 
year. Mainly, cod landings decreased 
(by 89%), because of the prohibition 
of targeted fishing (only by-catch was 
possible in catches of other fish spe-
cies) and sprat (by 18.7%) and herring 
landings (by 7.5%), under the influence 
of reducing the catch quotas available to 
Polish shipowners. The flounder catches 
were also significantly lower than in the 

previous year (by 12.2%). Restrictions in 
the catches of basic fish species meant 
that fishermen were much more focused 
on catching other fish, the landings of 
which increased by as much as 75%. 
The use of fishing quotas in 2020 was: 
sprat 95%, herring 87% and cod 38%.

In 2020, the production of fish in 
aquaculture and professional and ama-
teur (angling) catches of freshwater fish 
amounted to 63.1 thousand tonnes and 
were 5.5% higher than the year before. 
A significant increase in production was 
recorded in aquaculture, while catches of 
freshwater fish were lower than in 2019. 
The results obtained by the domestic 
aquaculture sector were the best in the 
history of statistical surveys in 2020. 
In total, the supply of aquaculture fish 
intended for consumption increased by 
12.0%, as compared to the previous year, 
including the production of carp by 0.5%, 
trout and other species of salmonids 
higher by 23.7%, while in the case of 
the other fish the increase was 20.9%. 
Professional catches in fishing districts 
slightly decreased, with a significant re-
gression in angling catches (by 15%).

It is estimated that in 2021 the Baltic 
catches may be lower than in 2020 by 
approx. 11% and amount to 116.3 thou-
sand tonnes. This will be influenced by 
a significant reduction in herring catches 
(lower catch quotas) and a further ban 

Balance of fish and seafood in Poland (thousand tonnes of live weight of fish) 

Description 2017 2018 2019  2020 2021 S 

Sea fishing 210.0 204.2 195.2 191.9 181.3 
including:  Baltic 137.6 154.6 146.0 130.4 116.3 

     deep sea 72.4 49.6 49.2 61.5 65.0 
Freshwater fishing and aquaculture 53.3 58.5 59.8 63.1 63.3 
Total national catches 263.3 262.7 255.0 255.0 244.6 
Import 883.5 925.1 936.6 968.1 1050.0 
Export 650.2 687.8 688.4 713.1 760.0 
Supply of consumer fish to the domestic market 496.6 500.0 503.2 510.0 534.6 
S – estimation 

Source: IAFE-NRI study based on data from the National Marine Fisheries Research Institute, 
Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, Ministry of Agriculture and Rural 
Development, Inland Fisheries Institute, and the Ministry of Finance. 
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on cod fishing. It is expected that the 
supply of freshwater fish from domestic 
catches and production to the market 
(63.3 thousand tonnes) will be like the 
volume obtained a year earlier, with the 
availability of carp decreased, and the 
production of salmonids and other fish 
species obtained from aquaculture will 
increase again. An increase in deep-
sea catches is also expected (by 6% 
to 65 thousand tonnes). Consequently, 
the volume of domestic catches in 2021 
will amount to approx. 245 thousand 
tonnes and will be lower than last year 
by approx. 4%.

In 2020, the balance consumption of fish 
and seafood in Poland was 13.33 kg/capita 
(in fish live weight equivalent) and was 
by 1.7% higher than in the previous year. 
The higher growth rate of consumption in 
relation to supply resulted from the decline 
in the population in Poland in the analyzed 
period. Sea fish (78.8%) dominate con-
sumption, and freshwater fish (17.8%) 
and seafood (3.4%) play a much smaller 
role. Among the main species of fish con-
sumed in Poland, the demand for trout and 
sea trout, cod, tuna, salmon, and sprat 
increased the most in 2020, with decreased 
consumption of e.g., blue grenadier, hake, 
saithe, and mackerel. The most frequently 
consumed fish are herring (2.73 kg/capita, 
consumption increase in 2020 by 3.4%) 
and pollock (2.04 kg / capita, no change). 
Household expenditures on the purchase of 
fish and seafood in 2020 amounted to PLN 
130.3 / person and were by 9.7% higher 
than in the previous year. It is estimated 
that consumption of fishery products may 
increase by approx. 5% in 2021.

In 2020, despite the problems related 
to the pandemic and limitations in social 

and economic life, very good results were 
recorded in foreign trade in fishery prod-
ucts. Export amounted to 591 thousand 
tonnes (product weight) with a value of 
EUR 2.44 billion and was respectively by 
8.8 and 5.9% higher than in the previous 
year. Import volume increased by 7.2% 
to 652 thousand tonnes, with a 0.5% 
decrease in expenditure on the purchase 
of fish, seafood, and processed products 
(to EUR 2.30 billion). The trade balance 
in the fish industry improved significantly 
and was positive when compared to the 
negative one recorded in the previous 
year. Trade turnover in all basic groups 
of fish products and species increased. 
The upward trend in foreign trade was 
also maintained in the first half of 2021. 
It is estimated that the value of exports 
throughout 2021 will increase by approx. 
7.5% to EUR 2.62 billion, with approx. 
10% increase in import expenditure (up 
to EUR 2.53 billion). The greatest im-
pact on the results in trading in 2021 has 
a high volatility of transaction prices with 
a clearly marked upward trend.

In October 2021, 230 entities with 
licenses to trade in fish products in the 
EU (active plants), i.e., 2 more than the 
year before, dealt with fish processing 
in Poland. In plants with 10 or more 
employees, the production volume of 
consumer products increased in 2020 
by 4.7% to 616 thousand tonnes. 
This increase was mainly due to the 
increased supply of fresh and frozen 
fillets and smoked fish, which more 
than compensated for the reduction 
in the production of fresh and frozen 
fish and salted fish. The production of 
preserved fish and processed fish also 
slightly increased, including the greatest 
increase in canned fish and preserves, 

which was related to the greater demand 
for products with a long shelf life dur-
ing the first and second waves of the 
pandemic. The upward trend in fish 
processing continued in the first half of 
2021, and medium and large plants em-
ploying more than 49 people produced 
280 thousand tonnes of products, i.e., 
6.3% more than in the corresponding 
period of the previous year. Assuming 
that similar trends are maintained in 
the second half of the year, it can be 
estimated that throughout 2021, fish 
processing plants will produce approx. 
648 thousand tonnes of products, i.e., 
approx. 5% more than in the previous 
year. The economic and financial situa-
tion of enterprises in the fish processing 
industry, both in 2020 and in the first 
half of 2021, improved, as compared to 
the corresponding periods of previous 
years, and remained safe.

Retail prices of fish, seafood and 
processed products increased in 2020 
by 4.2%, as compared to 2019 and 
the 3.9% growth a year earlier. This 
increase was lower than that of food 
and non-alcoholic beverages in general, 
but higher than the inflation rate. The 
ratio of retail prices of fish to the prices 
of meat and cold cuts improved and 
worsened to those of dairy products 
and eggs. In 2020, all groups of fish 
products increased in price, including 
frozen seafood and frozen fish the prices 
of which increased the most. Upward 
trends in prices were also observed on 
other market levels, i.e., the first sale 
prices of Baltic fish and freshwater fish 
and selling prices in processing plants. 
The upward trend continues in 2021, with 
increase in retail prices of fish and sea-
food exceeding 3.7% in three quarters.
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