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Czy grozi nam regres w sprzeda¿y karpia w Polsce?
Wstêp

badañ statystycznych prowadzonych przez IRS, przy

Specyfika zbytu karpia powoduje, ¿e o sukcesie finansowym wiêkszoœci hodowców decyduje g³ównie newralgiczna dla tego gatunku sprzeda¿ grudniowa. W 2018 roku
du¿e perturbacje wystêpuj¹ce w trakcie sprzeda¿y

zastosowaniu kwestionariusza RRW-22.

Uwagi na temat produkcji i sprzeda¿y
karpia konsumpcyjnego w 2018 roku

œwi¹tecznej spowodowa³y, ¿e w gospodarstwach stawowych pozosta³o rekordowo du¿o niesprzedanego karpia,

5 tys. ton2) w po³¹czeniu z niez³ym zimowaniem materia³u

natomiast uzyskana œrednia cena zbytu by³a ni¿sza ni¿

obsadowego dawa³y podstawy do prognozowania wysokiej

w poprzednim sezonie. Jednym z efektów s³abej sprzeda¿y

produkcji karpia towarowego jesieni¹ 2018 roku (Lirski,

by³o zak³ócenie planowanych obsad stawów towarowych

Myszkowski 2018 i 2019). Wynik koñcowy chowu stawo-

w wielu obiektach. W 2019 roku znacz¹ce powierzchni sta-

wego zale¿ny jest od wielu czynników, w tym sytuacji hydro-

wów towarowych zamiast kroczkiem b¹dŸ ciê¿kim narybkiem obsadzone zosta³y niesprzedanym karpiem handlo-

logicznej w zlewniach, termiki wody, stanu epizootycznego
obsad ryb itd. Korzystna dla ciep³olubnego karpia termika

wym. W efekcie przynios³o to w kilku regionach kraju nadwy¿kê poda¿y materia³u obsadowego nad popytem.

wody, trudna, ale jeszcze kontrolowana przez wiêkszoœæ
u¿ytkowników stawów sytuacja wodna w g³ównych krajo-

Zg³aszan¹ w trakcie tegorocznych ju¿ spotkañ bran¿owych

wych centrach chowu stawowego, zaowocowa³y w od³o-

wyj¹tkowo s³ab¹ sprzeda¿ karpia do konsumpcji w 2019

wach jesiennych bardzo wysok¹ produkcj¹ karpia handlo-

roku potwierdzaj¹ liczne oferty zbytu, tak¿e w okresie letnim1. Informacje na temat poziomu uzyskiwanych aktualnie

wego, przekraczaj¹c¹ rzadko uzyskiwany w Polsce poziom

hurtowych cen zbytu nie napawaj¹ optymizmem. Opisy-

jedynie piêciokrotnie, w latach 2000–2002, w 2014 r.

wane symptomy pogarszaj¹cej siê sytuacji na rynku karpia
powinny byæ wnikliwie przeanalizowane przez hodowców

i w ostatnim sezonie w 2018 r. Wed³ug badañ statystycznych3 w 2018 roku od³owiono ok. 20,8 tys. ton karpia, co

i organizacje rybackie. Problemy rynkowe nie powinny byæ

jest drugim co do wielkoœci rezultatem w XXI wieku w krajo-

traktowane przez bran¿ê jako tradycyjne, cyklicznie wystê-

wej akwakulturze. Niestety, sprawdzi³ siê scenariusz

puj¹ce w poprzednich latach perturbacje, ale jako symptom

zawarty w znanym powiedzeniu „nie sztuka wyproduko-

pog³êbiaj¹cych siê z roku na roku zmian tego rynku.
W artykule przedstawiono nieostateczne jeszcze dane

waæ, sztuka sprzedaæ”, gdy¿ po ostatniej kampanii grudniowej pozosta³a rekordowa iloœæ niesprzedanego karpia.

na temat produkcji i sprzeda¿y karpia uzyskane w ramach

Wed³ug danych z kwestionariuszy RRW-22 hodowcy zbyli

Wysoka produkcja kroczka karpia w 2017 roku (ponad

20 tys. ton. W ostatnich dwóch dekadach zdarzy³o siê to

jedynie ok. 16,5 tys. ton, co oznacza, ¿e nie znaleziono
odbiorców na ok. 4,3 tys. ton karpia (20,6% produkcji ogólnej). Rezultaty sprzeda¿y karpia handlowego w ostatnim
dziesiêcioleciu przedstawiono w tabeli 1.
WskaŸniki charakteryzuj¹ce sprzeda¿ karpia zawarte
w tabeli 1 jednoznacznie wskazuj¹, ¿e w Polsce w 2018
roku pozosta³o znacznie wiêcej karpia (4,3 tys. ton) ni¿
w pozosta³ych dziewiêciu latach (od 1,0 tys. ton do 2,0 tys.
ton). Znacz¹co wy¿szy by³ równie¿ udzia³ niesprzedanych
karpi w produkcji ogólnej, po raz pierwszy w ostatnim dziesiêcioleciu przekroczy³ on poziom 20%.
Ci¹g dalszy na stronie 20

Fot. 1. Sortowanie karpia.
1
2
3

http://www.pankarprybacy.pl/forumrybacy2011/phpBB3/viewforum.php?f=3&sid=634bc3c2722754a5bb32bb0e1002d937
Polska akwakultura w 2017 roku. Badania statystyczne IRS przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22
Badania statystyczne IRS przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22 (dane nieostateczne)
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TABELA 1

Iloœci niesprzedanego karpia konsumpcyjnego (tys. ton) oraz jego udzia³ w produkcji ogólnej (%) w latach 2009-2018*
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Iloœæ niesprzedanego karpia (tys. ton) (sprzeda¿ od 01.01. do 31.12)

1,2

1

1

1,9

2

1,9

1,5

1,2

1,5

4,3

Udzia³ karpia niesprzedanego w produkcji ogólnej (%)

10,1

5,6

6,7

11

10,6

9,5

8,6

9,4

8

20,6

*Polska akwakultura w latach 2009-2018 roku – badania statystyczne IRS przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22. Wyniki dla 2018 roku nieostateczne.

S³aba sprzeda¿ po³¹czona by³a równie¿ ze spadkiem
œrednich cen zbytu (bez VAT) do poziomu 10,66 z³/kg4, podczas gdy rok wczeœniej uzyskano œredni¹ cenê 11,0 z³/kg.
Opisane powy¿ej fakty spowodowa³y, ¿e krajowy rynek
karpia wch³on¹³ w 2018 roku ok. 20,4 tys. ton, zmniejszaj¹c
siê w porównaniu z poprzednim sezonem o ok. 0,8 tys. ton
(4,0%). Wielkoœæ rynku karpia w poszczególnych latach jest
liczona wg formu³y: [(sprzeda¿ produkcji krajowej + wielkoœæ
importu + sprzeda¿ karpia z poprzedniego sezonu) – wielkoœæ eksportu]. Na spadek wielkoœci rynku w 2018 roku
w porównaniu z poprzednim sezonem wp³yw mia³a g³ównie
ni¿sza o ok. 0,4 tys. ton sprzeda¿ produkcji krajowej oraz
mniejszy o ok. 0,8 tys. ton import karpia. Eksport karpia
pozosta³ na niemal niezmienionym poziomie ok. 0,5 tys. ton.

Wp³yw wielkoœci produkcji krajowej na
sprzeda¿ i ceny zbytu
W 2018 roku wielkoœæ poda¿y karpia z krajowej produkcji niemal ca³kowicie zaspokaja³a popyt, import uzupe³nia³
grudniow¹ ofertê, gdy¿ czêœæ krajowej produkcji zosta³a
sprzedana w okresie wiosenno-letnim. W dalszym ci¹gu
podstawowym czynnikiem cenotwórczym karpia w Polsce
jest wielkoœæ produkcji tego gatunku w kraju (Hryszko, Lirski
2013). Dla dwóch zmiennych: wielkoœæ produkcji/ceny
zbytu, w latach 1997-2012 wspó³czynnik korelacji osi¹ga³
wartoœæ (-0,88), co oznacza, ¿e prawie zawsze zwiêkszeniu
produkcji karpia w Polsce towarzyszy³ jednoczesny spadek
cen, jakie krajowi hodowcy byli w stanie otrzymaæ za sprzedane ryby. Zale¿noœæ ta obowi¹zywa³a równie¿ w ostatnim

Co mog³o spowodowaæ gorsz¹ ni¿
zwykle sprzeda¿ karpia?

sezonie, w którym du¿y w porównaniu z poprzednim sezonem wzrost produkcji karpia o 13,5% prze³o¿y³ siê na obni¿enie siê cen hurtowych o 3,1%.

Podanie przyczyn zawirowañ na rynku karpia wymaga
dog³êbnej analizy wielu faktów, w niniejszym artykule
przedstawione zostan¹ niektóre z nich.

Wp³yw importu karpia na ceny zbytu
i sytuacjê rynkow¹
Polska dysponuj¹c najwiêkszym rynkiem karpia w Unii
Europejskiej jest jednoczeœnie obok Niemiec g³ównym
importerem tego gatunku (Lirski i Hryszko 2013). Sytuacja
taka potêguje siln¹ konkurencjê cenow¹ zarówno wœród
hodowców w kraju, jak i w handlu miêdzynarodowym. Udzia³
importu w zaopatrzeniu rynku krajowego wynosi³ w pierwszych latach XXI wieku zazwyczaj 5-10%, rosn¹c skokowo
do 20-25% w latach 2010-2011 oraz w 2016 roku. Import stanowi coraz wiêksze zagro¿enie dla rodzimych hodowców,
wype³nia jednak równie¿ lukê poda¿ow¹ powstaj¹c¹ po rozpoczêciu przez sieci dyskontowe intensywnych akcji sprzeda¿owych oraz przyczynia siê do rozwoju przetwórstwa karpia. W 2018 roku import stanowi³ ok. 14,0% krajowej produkcji karpia handlowego. Analiza rynkowa wskazuje, ¿e ceny
oferowane przez importerów dostosowuj¹ siê poziomem do
cen krajowych, z uwzglêdnieniem odpowiedniego poziomu
dyskonta. Wzrost ceny zbytu o jednostkê wp³ywa³ na wzrost
ceny importowej o 0,83 z³/kg (Hryszko 2018).
W 2018 roku po kilku latach trendu wzrostowego import
karpia zmniejszy³ siê w porównaniu z poprzednim sezonem

Fot. 2. Zmechanizowana od³ówko-p³uczka w Zatorze.
4
5

o 20,5% osi¹gaj¹c wielkoœæ 2,96 tys. ton5. Tradycyjnie
dominowa³ import z Czech (79,0% wolumenu), kolejne

Œrednia cena wa¿ona wg badañ statystycznych przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22 (dane nieostateczne)
Dane Ministerstwo Finansów
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Fot. 3. Staw karpiowy.

Fot. 4. Staw karpiowy.

miejsca zajê³y Wêgry (16,1%) oraz Litwa (4,9%). Œrednia

zacje prozwierzêce natychmiastowe wprowadzenie zakazu

cena importowanego karpia wynios³a 8,50 z³/kg, natomiast

obrotu ¿ywymi rybami przeznaczonymi do celów spo¿yw-

w poprzednim sezonie 7,98. Ró¿nica pomiêdzy cen¹ karpia

czych oraz zakazu transportu i przetrzymywania wszelkich

krajowego i importowanego w 2018 roku wynios³a 20,3%,

ryb bez dostatecznej iloœci wody umo¿liwiaj¹cej pe³ny

natomiast w poprzednim roku 27,5%. Powy¿sze nieosta-

metabolizm tlenowy, swobodn¹ zmianê pozycji cia³a i pe³ne

teczne dane importowe sugeruj¹, ¿e du¿e problemy przy

zanurzenie (El¿anowski 2019) mo¿e przynieœæ w 2019 roku

grudniowym zbycie karpi oddzia³ywa³y równie¿ na decyzje
importerów, powoduj¹c w efekcie zmniejszenie iloœci przy-

dezorganizacjê rynku karpia. Nie neguj¹c potrzeby zachowania dobrostanu ryb, problematykê chowu stawowego

wo¿onego karpia.

nale¿y równie¿ widzieæ w kontekœcie specyfiki technologii
chowu oraz jako element tak zwanej ma³ej retencji wodnej,

Wp³yw akcji medialnych na sprzeda¿ karpia
¿ywego
Pomimo zmieniaj¹cej siê z roku na rok proporcji sprzeda¿y ¿ywego karpia na korzyœæ karpia przetworzonego, sta-

niezmiernie istotnej przy dramatycznie pogarszaj¹cym siê
bilansie wody w Polsce. Niezbêdny jest równie¿ czas
potrzebny do wprowadzenia zmian w kraju produkuj¹cym
najwiêcej karpia w UE.

nowi ona w dalszym ci¹gu bardzo wa¿ny element rynku

Celem strategicznym ca³ego sektora akwakultury

tego gatunku, podobnie jak w oœciennych krajach, w tym

niskointensywnej powinno byæ mo¿liwie szybkie zbudowa-

w Czechach i na Litwie. Towarzysz¹cy od wielu ju¿ lat szum

nie nowoczesnego, odpowiadaj¹cego oczekiwaniom kon-

medialny przy sprzeda¿y ¿ywego karpia w Polsce, w ostat-

sumentów stabilnego i jednoczeœnie solidnego rynku karpia

nim sezonie uleg³ du¿emu wzmocnieniu i ewidentnie

i gatunków mu towarzysz¹cych. Wymaga to nowego spoj-

wp³yn¹³ na decyzje zakupowe klientów, zmniejszaj¹c popyt

rzenia na kwestie sprzeda¿y ryb, rozszerzenia oferty handlowej o nowe produkty, promocji, marketingu i wielu jeszcze innych dzia³añ.

na karpia. Akcje wielu organizacji prozwierzêcych lobbuj¹cych za wprowadzeniem ca³kowitego zakazu sprzeda¿y ¿ywych ryb6, epatowanie konsumentów drastycznymi
scenami w trakcie sprzeda¿y7 oraz rozpropagowanie sentencji wyroku S¹du Najwy¿szego w sprawie ochrony karpi
podczas ich sprzeda¿y8 przyspieszy³y zachodz¹ce ju¿ od
lat zmiany preferencji konsumenckich.

Na zakoñczenie
Niesprzedanie znacz¹cej czêœci produkcji karpia towarowego w 2018 roku oznacza du¿e, wielomilionowe straty
dla ca³ego sektora oraz przynosi niepokój co do przysz³oœci
poszczególnych gospodarstw. Postulowane przez organi-

6
7
8
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