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REASUMPCJA1

Światowy, w1tym krajowy rynek ryb 
i produktów rybołówstwa pozostawał 
w 2021 r. w fazie odbudowy po skutkach 
lockdownów gospodarczych wprowadza-
nych podczas pierwszych fal pandemii 
oraz kontynuowany był proces dostoso-
wania się do zmian społecznych i gospo-
darczych, które zaszły w tym czasie na 
całym globie. Jednym z tych skutków jest 
obserwowana obecnie inflacja. Po okre-
sie spadku popytu, nastąpił skokowy 
jego wzrost, co wraz z ograniczonymi 
możliwościami zwiększania produkcji 
określonych grup wyrobów i wzrostem 
cen surowców energetycznych dopro-
wadziło do nienotowanych w ostatniej 
dekadzie zmian cen, w tym cen żywno-
ści. Po agresji Rosji na Ukrainę czynniki 
inflacjogenne oraz ogólna niepewność 
gospodarcza znacząco się nasiliły.

Krajowa podaż ryb, owoców morza 
oraz ich przetworów wyniosła w 2021 r. 
541 tys. ton (w ekwiwalencie masy żywej 
ryb) i była o 6% większa niż przed rokiem. 
Wielkość połowów krajowych zmniejszyła 
się o 5%, a spadek dotyczył zarówno 
rybołówstwa bałtyckiego, jak i podaży ryb 
słodkowodnych pochodzących z akwa-
kultury oraz połowów zawodowych i ama-
torskich. Dynamika wzrostu importu (7%) 
była zdecydowanie wyższa niż eksportu 
(4%), co z dużą nadwyżką zrekompen-
sowało mniejsze połowy (import netto 
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”.

zwiększył się o 17%). Wskaźnik samowy-
starczalności zmniejszył się o 5 pkt proc. 
do 45%. Szacuje się, że w 2022 r. podaż 
rynkowa ryb i owoców morza może się 
zmniejszyć w porównaniu z 2021 r. o ok. 
5% i wynieść 516 tys. ton. 

Połowy krajowe w 2021 r. cechowały 
pogłębiające się problemy w rybołów-
stwie morskim oraz pierwszy od wielu lat 
spadek produkcji ryb w akwakulturach. 
W 2021 r. łączne połowy krajowe wy-
niosły 242,7 tys. ton, z czego na połowy 
bałtyckie przypadało 51% wolumenu 
ogółem, na połowy ryb w wodach słodko-
wodnych oraz produkcję w akwakulturach 
23%, a na połowy dalekomorskie 26%. 
Praktyczne zaprzestanie możliwości po-
łowów dorszy wynikające z ich bardzo 
niskich zasobów i niewielkich szans na 
poprawę tej sytuacji w najbliższych la-
tach oraz ograniczenie kwot połowowych 
śledzi spowodowało, że trzeci kolejny 
rok z rzędu wyładunki ryb w portach 
bałtyckich spadły i wyniosły 123,1 tys. ton 
(o 6% mniej niż rok wcześniej). Połowy 
śledzi zmniejszyły się o 27%, szprotów 
wzrosły o 10%, a storni o 1%. Wyko-
rzystanie kwot połowowych w 2021 r. 
wyniosło: szproty 99%, śledzie 96%, 
dorsze 35% i łososie 79%. 

W 2021 r. łączna produkcja ryb 
w akwakulturach oraz zawodowe 
i amatorskie (wędkarskie) odłowy ryb 
słodkowodnych wyniosły 57,1 tys. ton 
i były o 10% mniejsze niż rok wcześniej. 
Produkcja ryb w akwakulturach zmniej-

szyła się 12% do 44,2 tys. ton. Spadek 
produkcji dotyczył wszystkich podstawo-
wych grup ryb, w tym najbardziej karpi 
(o 18%). Produkcja ryb łososiowatych 
zmniejszyła się o 7%, a pozostałych 
gatunków ryb o 5%. Wartość sprzeda-
nych ryb oraz ikry przeznaczonych do 
konsumpcji i wyprodukowanych w kra-
jowych akwakulturach, mimo znacząco 
niższego wolumenu, zwiększyła się do 
blisko 600 mln zł. Połowy zawodowe 
w obwodach rybackich spadły o 10% 
i wyniosły 1,8 tys. ton, przy niezmienio-
nych szacunkach dotyczących połowów 
wędkarskich (o 11,0 tys. ton).

Szacuje się, że w 2022 r. połowy bał-
tyckie mogą być mniejsze niż w 2021 r. 
o ok. 17% i wyniosą 103 tys. ton. Wpływ 
na to będzie miało znaczące ograni-
czenie wyładunków większości pod-
stawowych gatunków ryb, z wyjątkiem 
szprotów. Przewiduje się, że podaż na 
rynek ryb słodkowodnych pochodzących 
z krajowych połowów i produkcji będzie 
nieznacznie mniejsza niż rok wcześniej 
i wyniesie ok. 56,5 tys. ton. Przewiduje 
się także spadek połowów dalekomor-
skich (o 17%). W konsekwencji wielkość 
połowów krajowych wyniesie w 2022 r. 
ok. 211 tys. ton i będzie mniejsza niż 
w roku ubiegłym o ok. 13%. 

W 2021 r. bilansowe spożycie ryb 
i owoców morza wyniosło w Polsce 
14,18 kg/mieszkańca (w ekwiwalencie 
masy żywej ryb) i było o 6,4% większe niż 
rok wcześniej. Większa dynamika wzro-

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

Wyszczególnienie 2018 2019  2020 2021 2022 S 
Połowy morskie  204,2 195,2 191,9 185,6 154,5

w tym:  bałtyckie 154,6 146,0 130,4 123,1 102,5
dalekomorskie 49,6 49,2 61,5 62,5 52,0

Połowy słodkowodne i akwakultura 58,5 59,8 63,1 57,1 56,5
Razem połowy krajowe 262,7 255,0 255,0 242,7 211,0
Import 925,1 936,6 968,1 1039,0 990,0
Eksport  687,8 688,4 713,1 741,0 685,0
Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy 500,0 503,2 510,0 540,7 516,0

S – szacunek  
Źródło: Opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie danych MIR-PIB, MGMiŻŚ, MRiRW, IRS i MF. 
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stu spożycia w relacji do podaży wyni-
kała ze spadku liczby ludności w Polsce 
w analizowanym okresie. W konsumpcji 
dominują ryby morskie (80%), których 
spożycie zwiększyło się w porównaniu 
z 2020 r. o 8%. Zdecydowanie mniejszą 
rolę odgrywają ryby słodkowodne (16%, 
spadek spożycia o 5%) oraz owoce morza 
(4%, wzrost spożycia o 21%). Spośród 
głównych gatunków ryb konsumowa-
nych w Polsce najbardziej zwiększył się 
w 2021 r. popyt na miruny (o 94%), morsz-
czuki (o 34%), mintaje (o 23%) i czarniaki 
(o 9%), przy spadku spożycia m.in. łososi 
(o 23%), dorszy (o 13%), szprotów (o 9%) 
i tuńczyków (o 8%). Najczęściej konsu-
mowanym gatunkiem pozostają śledzie, 
których spożycie w 2021 r. zwiększyło 
się o 3% do 2,82 kg/mieszkańca. Wy-
datki gospodarstw domowych na zakup 
ryb i owoców morza wyniosły w 2021 r. 
144,8 zł/osobę i były o 11% wyższe niż 
rok wcześniej. Szacuje się, że spożycie 
produktów rybołówstwa może się zmniej-
szyć w 2022 r. o ok. 4%.

W 2021 r., podobnie jak rok wcze-
śniej, mimo ogólnogospodarczych 
problemów wynikających z pandemii, 
odnotowano bardzo dobre wyniki handlu 
zagranicznego produktami rybołówstwa. 
Wielkość eksportu wyniosła 600 tys. 
ton (w masie produktów) i była nieco 
wyższa niż rok wcześniej (wzrost o 1%), 
natomiast jego wartość zwiększyła się 
o 4% do 2,53 mld EUR. Wolumen im-
portu zwiększył się o 5% do 685 tys. ton, 
przy 11% wzroście wydatków na zakup 
ryb, owoców morza oraz ich przetworów 
(do 2,55 mld EUR). Znacząco pogorszyło 
się saldo wymiany handlowej branży 
rybnej i ponownie było ujemne. Wpływ na 

to miała zdecydowanie wyższa dynamika 
wzrostu cen importowanych surowców 
niż eksportowanych produktów goto-
wych. Deprecjacja złotego względem 
głównych walut spowodowała, że dyna-
mika zmian wartości handlu zagranicz-
nego wyrażona w walucie narodowej 
była znacząco wyższa.  Wzrostowy 
trend handlu zagranicznego obserwo-
wany od początku akcesji Polski do 
Unii Europejskiej został zahamowany 
w I półroczu 2022 r. Agresja Rosji na 
Ukrainę zdynamizowała obserwowane 
od trzeciego kwartału 2021 r. wysokie 
tempo wzrostu cen surowców rybnych 
i innych czynników produkcji, wysoką 
inflację, niepewność gospodarczą oraz 
deprecjację złotego wobec innych walut. 
Skutkuje to pogorszeniem sytuacji mate-
rialnej gospodarstw domowych i prowa-
dzi do spadku popytu na rynku krajowym 
i głównych zagranicznych rynkach zbytu.

W październiku 2022 r. przetwór-
stwem ryb w Polsce zajmowało się 
240 podmiotów z uprawnieniami do 
handlu produktami rybnymi na obsza-
rze UE, z czego 222 było aktywnych. 
W 2021 r. wolumen produkcji przetwo-
rów rybnych w zakładach zatrudnia-
jących więcej niż 10 osób nie zmienił 
się w porównaniu z rokiem poprzednim 
i wyniósł 615 tys. ton. Wzrost cen zby-
tu oraz zmiany w strukturze produkcji 
spowodowały, że wartość sprzedanych 
przez te podmioty wyrobów wyniosła 
14,45 mld zł i była o 6% wyższa niż 
rok wcześniej. W 2021 r. zwiększono 
przede wszystkim podaż mięsa oraz ryb 
świeżych i mrożonych (o 24%) oraz ryb 
wędzonych (o 15%), co zrekompenso-
wało znaczący spadek produkcji wyro-

bów wysokoprzetworzonych (o 13%). 
Zmniejszony import i połowy krajowe, 
spadek eksportu oraz popytu wewnętrz-
nego na niektóre produkty wpłynęły na 
ograniczenie produkcji w zakładach prze-
mysły rybnego w I półroczu 2022 r. o ok. 
6%. Zakładając utrzymanie podobnych 
tendencji w drugiej połowie roku, moż-
na szacować, że w całym 2022 r. prze-
twórnie rybne wyprodukują ok. 584 tys. 
ton produktów, tj. o ok. 5% mniej niż 
w roku poprzednim. Wartość produkcji 
sprzedanej może się zwiększyć o ok. 9% 
do 15,80 mld zł. Sytuacja ekonomiczno-
-finansowa przedsiębiorstw przemysłu 
przetwórstwa rybnego w 2021 r. była 
dobra, natomiast w I półroczu 2022 r. 
uległa zdecydowanemu pogorszeniu. 

W okresie trzech kwartałów 2021 r. 
ceny detaliczne produktów rybołówstwa 
rosły w umiarkowanym stopniu, ale od 
listopada wzrost ten znacząco przyspie-
szył i jest kontynuowany w 2022 r. Łącz-
nie w 2021 r. ceny ryb, owoców morza 
oraz ich przetworów wzrosły w porówna-
niu z 2020 r. o 4,5%, wobec 4,2% wzro-
stu rok wcześniej. Wzrost ten był wyższy 
niż żywności i napojów bezalkoholowych 
ogółem, ale niższy od wskaźnika inflacji. 
Ryby znacząco potaniały względem mię-
sa drobiowego, ale podrożały w relacji 
do wieprzowiny. We wrześniu 2022 r. 
podwyżki cen produktów rybnych wy-
niosły już 20,8% (w porównaniu z wrze-
śniem roku poprzedniego). Wzrostowe 
tendencje cen obserwowano także na 
pozostałych poziomach rynku, tj. cen 
pierwszej sprzedaży ryb bałtyckich i ryb 
słodkowodnych oraz cen zbytu w zakła-
dach przetwórczych.   
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The global1market, including the 
domestic market for fish and fishery 
products, was its recovery phase in 
2021 following the effects of economic 
lockdowns introduced during the first 
waves of the pandemic, and the process 
of adapting to the social and economic 
changes that had taken place around 
the globe at that time continued. One of 
the effects is the currently recorded infla-
tion. After a period of decline in demand, 
there was a step growth, which, together 
with the limited possibilities of increasing 
production of certain groups of products 
and increased energy commodity prices, 
resulted in changes in prices, including 
food prices, not recorded in the past 
decade. Following Russia’s aggression 
against Ukraine, inflationary factors and 
general economic uncertainty have in-
creased significantly.

Domestic supply of fish, seafood and 
their preserves amounted to 541 thou-
sand tons in 2021 (in fish equivalent 
live weight) and was 6% higher than in 
the previous year. Volume of domestic 
catches decreased by 5%, and the de-
crease concerned both Baltic fisheries 
and the supply of freshwater fish from 
aquaculture, as well as professional and 
amateur fishing. The growth dynamics of 
1 Figures and ratios throughout the report have been cal-
culated on the basis of absolute data expressed more 
precisely than stated in the publication. Due to rounding 
of data, in some cases, totals of components may differ 
from the given values “in total”.

imports (7%) was much higher than that 
of exports (4%), which more than com-
pensated for smaller catches (net imports 
increased by 17%). The self-sufficiency 
index decreased by 5 percentage points, 
up to 45%. It is estimated that in 2022 the 
market supply of fish and seafood may 
decrease by approx. 5%, as compared to 
2021 and amount to 516 thousand tons.

Domestic catches in 2021 were 
marked by worsening problems in sea 
fisheries and the first decline in aqua-
culture fish production in many years. 
In 2021, total national catches amounted 
to 242.7 thousand tons, of which the Bal-
tic catches accounted for 51% of the total 
volume, the catch of fish in freshwater 
and aquaculture production 23%, and 
deep-sea catches 26%. The practical 
cessation of the possibility of catching 
cod due to their very low stocks and 
little chance to improve this situation 
in the coming years, and reduced her-
ring quotas resulted in the reduction 
of fish landings in Baltic ports for the 
third consecutive year and amounted to 
123.1 thousand tons (6% less than the 
year before). Herring catches decreased 
by 27%, sprat catches increased by 10% 
and by 1% for flounders. The use of 
fishing quotas in 2021 was: sprat 99%, 
herring 96%, cod 35% and salmon 79%.

In 2021, total production of fish in 
aquaculture as well as professional 

and amateur (fishing) catches of fresh-
water fish amounted to 57.1 thousand 
tons and were 10% lower than a year 
earlier. Fish production in aquaculture 
decreased by 12% to 44.2 thousand 
tons. The decreased production con-
cerned all basic groups of fish, including 
carps the most (by 18%). Salmonids 
production decreased by 7%, and the 
production of other fish species by 5%. 
Value of sold fish and eggs intended for 
consumption and produced in domes-
tic aquaculture, despite a significantly 
lower volume, increased to nearly PLN 
600 million. Professional catches in the 
fishing districts decreased by 10% and 
amounted to 1.8 thousand tons, with 
unchanged estimates of angling catches 
(by 11.0 thousand tons).

It is estimated that in 2022 the Baltic 
catches may be lower than in 2021 by 
approx. 17% and will amount to 103 thou-
sand tons. This will be influenced by 
a significant reduction in landings of most 
basic fish species, except for sprat. It is 
expected that supply to the market of 
freshwater fish from domestic catches 
and production will be slightly lower 
than a year earlier and will amount to 
approx. 56.5 thousand tons. A decrease 
in deep-sea catches is also expected 
(by 17%). As a consequence, the volume 
of domestic catches in 2022 will amount 
to approx. 211 thousand tons and will 
be lower than last year by approx. 13%.

 2

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

Specification 2018 2019  2020 2021 2022 E 
Sea catches 204.2 195.2 191.9 185.6 154.5

including: Baltic 154.6 146.0 130.4 123.1 102.5
deep sea 49.6 49.2 61.5 62.5 52.0

Freshwater catches and aquaculture 58.5 59.8 63.1 57.1 56.5
Total national catches 262.7 255.0 255.0 242.7 211.0
Imports 925.1 936.6 968.1 1039.0 990.0
Exports 687.8 688.4 713.1 741.0 685.0
Supply of consumer fish to the domestic market 500.0 503.2 510.0 540.7 516.0

E –estimation 
Source: Study of IAFE NRI based on data from the National Marine Fisheries Research Institiute, 
Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, Ministry of Agriculture and Rural 
Development, Inland Fisheries Institute and Ministry of Finance. 
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In 2021, the balance consumption of fish 
and seafood in Poland was 14.18 kg/capita 
(in fish equivalent live weight) and was 
6.4% higher than the year before. The 
higher growth rate of consumption in re-
lation to supply resulted from the decline 
in the population in Poland in the ana-
lyzed period. Consumption is dominated 
by sea fish (80%), the consumption of 
which increased by 8%, as compared to 
2020. Freshwater fish (16%, consumption 
decrease by 5%) and seafood (4%, con-
sumption increase by 21%) play a much 
smaller role. Among the main fish spe-
cies consumed in Poland, the demand for 
blue grenadier (94%), hake (34%), pollock 
(23%) and saithe (9%) increased the most 
in 2021, with a decrease in consumption 
of e.g., salmon (23%), cod (13%), sprat 
(9%) and tuna (8%). The most frequently 
consumed species is herring, the con-
sumption of which in 2021 increased by 
3% to 2.82 kg/capita. Household expend-
iture on the purchase of fish and seafood 
in 2021 amounted to PLN 144.8/capita and 
was 11% higher than in the previous year.  
It is estimated that the consumption of 
fishery products may decrease by ap-
proximately 4% in 2022.

In 2021, as in the previous year, de-
spite general economic problems result-
ing from the pandemic, very good results 
were recorded in foreign trade in fishery 
products. Exports volume amounted to 
600 thousand tons (by weight of prod-
ucts) and was slightly higher than the 
year before (increase by 1%), while its 
value increased by 4% to EUR 2.53 bil-
lion. Imports volume increased by 5% to 
685 thousand tons, with an 11% increase 
in expenditure on the purchase of fish, 

seafood and their preserves (up to EUR 
2.55 billion). The trade balance in the 
fish industry deteriorated significantly 
and was again negative. This was due 
to the significantly higher growth rate 
of the prices of imported raw materials 
than of exported finished products. Due 
to depreciation of the zloty against the 
main currencies, dynamics of changes 
in the value of foreign trade expressed 
in the national currency was significantly 
higher. The upward trend in foreign trade 
observed since the beginning of Poland’s 
accession to the European Union was 
halted in the first half of 2022. Russia’s 
aggression towards Ukraine accelerated 
the high growth rate of prices of fish raw 
materials and other production factors, 
high inflation, economic uncertainty and 
depreciation observed since the third 
quarter of 2021 zloty against other cur-
rencies. This results in a deteriorated 
financial situation of households and 
leads to a decline in demand on the do-
mestic and main foreign markets.

In October 2022, 240 entities author-
ized to trade fish products in the EU were 
involved in fish processing in Poland, 
222 of which were active. In 2021, the 
production volume of fish products in 
plants employing more than 10 people 
did not change, as compared to the previ-
ous year and amounted to 615 thousand 
tons. Due to increased selling prices and 
changes in the production structure, the 
value of the products sold by the enti-
ties amounted to PLN 14.45 billion and 
was by 6% higher than in the previous 
year. In 2021, supply of fresh and frozen 
meat and fish (by 24%) and smoked fish 
(by 15%), in particular, increased, which 

compensated for a significant decrease 
in the production of highly processed 
products (by 13%). Reduced imports and 
domestic catches, a decline in exports 
and internal demand for some products 
contributed to the reduction of production 
in fish industry plants in the first half 
of 2022 by approx. 6%. Assuming that 
similar trends are to be maintained in the 
second half of the year, it can be estimat-
ed that throughout 2022, fish processing 
plants will produce approx. 584 thousand 
tons of products, i.e., approx. 5% less 
than in the previous year. Value of sold 
production may increase by approx. 9%, 
to PLN 15.80 billion. The economic and 
financial situation of enterprises in the 
fish processing industry in 2021 was 
good, while in the first half of 2022 it 
deteriorated significantly.

During the three quarters of 2021, 
retail prices of fishery products grew 
moderately, but since November this 
increase has significantly accelerated 
and continues into 2022. Overall, pric-
es of fish, seafood and their preserves 
increased in 2021, as compared to 2020 
by 4.5%, against 4.2% a year earlier. 
The increase was higher than that of 
food and non-alcoholic beverages in 
general, but lower than the inflation rate. 
Fish became significantly cheaper, as 
compared to poultry meat, but more ex-
pensive than pork. In September 2022, 
price increases of fish products amounted 
to 20.8% (as compared to September in 
the previous year). Upward trends in pric-
es were also recorded on other market 
levels, i.e., first sale prices of Baltic fish 
and freshwater fish and selling prices in 
processing plants.
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