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Według danych GUS z września pro-
dukcja owoców w Polsce w 2016 r. wy-
niosła, 4,5 mln ton, wobec 4,1 mln ton 
w roku poprzednim. Zwiększyły się zbio-
ry niemal wszystkich owoców, poza tru-
skawkami, a najbardziej w relacji do bar-
dzo małych w 2015 r. wzrosła produkcja 
malin. Zbiory warzyw gruntowych zwięk-
szyły się z 3,8 do 4,4 mln ton. W najwięk-
szym stopniu wzrosły zbiory warzyw ka-
pustnych, korzeniowych oraz ogórków. 
Ocenia się, że produkcja warzyw spod 
osłon wzrosła z 1,0 do 1,02 mln ton. 
Wzrostowi zbiorów owoców i warzyw 
w Polsce towarzyszył spadek produk-
cji w większości krajów UE. We Wspól-
nocie najbardziej zmniejszyły się zbiory 
pomidorów przemysłowych oraz brzo-
skwiń i nektaryn. Zmalała też produk-
cja jabłek i gruszek. Większe w sezonie 
2016/17 będą natomiast zbiory owo-
ców cytrusowych.

Wzrost zbiorów spowoduje zwiększe-
nie łącznej produkcji przetworów owoco-
wych i warzywnych z 2,32 mln ton w se-
zonie 2015/16 do 2,40 mln ton w sezonie 
2016/17. Najbardziej zwiększy się pro-
dukcja mrożonek, dominujących w pro-
dukcji przetworów w Polsce. Nie zmieni 
się jedynie produkcja soków zagęszczo-
nych, produkowanych z owoców kolo-
rowych, a mniejsza może być produkcja 
zagęszczonego soku jabłkowego. Sta-
bilna pozostanie produkcja koncentratu 
soku jabłkowego wytwarzanego z surow-
ca krajowego, ale obniży się import kon-
centratu mieszanego z sokiem wytwa-
rzanym z jabłek polskich. Łączna pro-
dukcja soków pitnych, nektarów oraz 
napojów owocowych i owocowo-wa-
rzywnych zwiększy się z 1,75 do rekor-
dowego poziomu 1,83 mln ton. Decydu-
jący będzie wzrost produkcji soków tło-
czonych bezpośrednio z owoców i wa-
rzyw – głównie soku jabłkowego. W se-
zonie 2016/17 wyniki finansowe przed-
siębiorstw przemysłu owocowo-warzyw-
nego nie powinny być gorsze niż w sezo-
nie poprzednim. W I połowie 2016 r. sy-
tuacja finansowa tej branży była dobra, 
ale poziom podstawowych wskaźników 

finansowych (rentowność brutto i netto, 
nadwyżka operacyjna, akumulacja kapi-
tału, płynność finansowa) zmniejszył się 
w porównaniu z I połową 2015 r.

Wolumen eksportu świeżych owo-
ców i warzyw, w sezonie 2016/17 wy-
nieść może 1,76 mln ton, wobec 1,67 mln 
ton w sezonie poprzednim. Zwiększy się 
zagraniczna sprzedaż niemal wszystkich 
gatunków warzyw (w tym najbardziej ka-
pusty, marchwi i buraków), a spośród 
owoców: śliwek, malin i czereśni. Eksport 
jabłek utrzymać się może na poziomie 
ok. 1 mln ton. Wielkość eksportu jabłek 
zależała jednak będzie od skali sprzeda-
ży do Białorusi, która po wprowadzeniu 
przez Rosję embarga na przywóz z UE 
owoców i warzyw świeżych, mrożonych 
i suszonych, została czołowym odbior-
cą z Polski nie tylko tych owoców, ale 
wielu innych produktów ogrodniczych. 
Istotny wzrost eksportu jabłek na inne 
rynki zbytu, w tym głównie do Chin, In-
dii, Wietnamu czy do krajów Afryki Płn. 
i Bliskiego Wschodu nie nastąpi w krót-
kiej perspektywie czasowej. Łączny eks-
port przetworów owocowych i warzyw-
nych wynieść może 1,67 mln ton, wo-
bec 1,60 mln ton w sezonie poprzednim. 
Zwiększy się zagraniczna sprzedaż nie-
mal wszystkich przetworów, a największy 
będzie wzrost eksportu mrożonych owo-
ców i warzyw oraz soków pitnych (sprze-
dawanych w opakowaniach masowych). 
Wzrośnie również, w wyniku sprzedaży 
zapasów z sezonu 2015/16 eksport za-
gęszczonego soku jabłkowego.

Obniżą się ceny eksportowe więk-
szości owoców, warzyw i ich przetwo-
rów. Najbardziej, w relacji do bardzo wy-
sokich w sezonie 2015/16, spadną ceny 
przetworów z malin. Obniżą się również 
ceny niemal wszystkich gatunków wa-
rzyw i ich przetworów, przetworów z wi-
śni i agrestu (głównie mrożonek) oraz 
z aronii (sok zagęszczony). Niższe będą 
ceny jabłek oraz zagęszczonego i pitne-
go soku jabłkowego. Na niskim pozio-
mie z trzech poprzednich sezonów pozo-
staną ceny przetworów produkowanych 

z porzeczek czarnych. Wzrosną jedynie 
ceny eksportowe przetworów z truska-
wek, porzeczek czerwonych, mrożonych 
kalafiorów, brokułów i mrożonych warzyw 
strączkowych, a także keczupu i sosów 
pomidorowych (w następstwie wzrostu 
cen surowca w ich produkcji, tj. pocho-
dzącego głównie z importu koncentra-
tu pomidorowego). Spadek cen importo-
wych większości produktów ogrodnictwa 
i ich przetworów spowoduje zmniejsze-
nie łącznych wpływów z eksportu pro-
duktów tej grupy towarowej z 2,51 do 
2,41 mld euro, a łącznie z pieczarka-
mi i ich przetworami z 2,95 do 2,86 mld 
euro. Będzie to stanowiło 11,6% war-
tości eksportu produktów sektora rol-
no-spożywczego, wobec 12,3% w se-
zonie 2015/16.

Import owoców południowych, sta-
nowiących ponad 90% łącznego wolu-
menu przywozu owoców świeżych, po-
zostanie na poziomie ok. 1,35 mln ton. 
Zwiększy się import owoców cytruso-
wych, a spadnie (z powodu wysokich 
cen importowych) przywóz brzoskwiń, 
nektaryn oraz owoców kiwi. Nie zmieni 
się znacząco import bananów. Import 
owoców strefy umiarkowanej (głównie 
jabłek, gruszek, truskawek, śliwek) wy-
niesie, tak jak w sezonie 2015/16, ok. 
100 tys. ton (ok. 2% zbiorów krajowych). 
Wzrost zbiorów spowoduje zmniejszenie 
importu niemal wszystkich gatunków wa-
rzyw. W grupie przetworów owocowych 
i warzywnych zwiększy się przywóz prze-
tworów z orzechów arachidowych, a tak-
że mrożonego szpinaku, mrożonej kuku-
rydzy, suszonych winogron, przetworów 
z owoców cytrusowych (zwłaszcza kon-
serw) oraz konserwowych oliwek i ma-
rynowanej papryki. Łączna wartość im-
portu owoców, warzyw i ich przetworów 
spadnie z 2,67 do 2,59 mld euro, a do-
datnie saldo obrotów handlu zagranicz-
nego produktami tej grupy towarowej 
zmniejszy się z 281 do 266,5 mln euro, 
a bez pieczarek i ich przetworów ujem-
ne saldo handlu pogłębi się ze 149 do 
174 mln euro.

REASUMPCJA
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SUMMARY

W sezonie 2016/17 podstawowym 
rynkiem zbytu owoców, warzyw i ich 
przetworów pozostaną kraje UE. W sezo-
nie poprzednim udział krajów UE w pol-
skim eksporcie tych produktów wyniósł 
79%, wobec 76% w sezonie 2014/15. 
Udział krajów WNP, z powodu rosyj-
skiego embarga i relatywnie niskich cen 
w eksporcie do Białorusi, wyniósł 13%, 
wobec 16,5% w sezonie 2014/15 i 30% 
w sezonie 2013/14. Udział pozostałych 
krajów pozostał na poziomie ok. 8%.

Ceny skupu niemal wszystkich owo-
ców i warzyw były w 2016 r. niższe niż 

w roku poprzednim. Wzrosły jedynie 
ceny truskawek, porzeczek kolorowych, 
a także kalafiorów i brokułów. W sezo-
nie 2016/17 ceny skupu zarówno ja-
błek deserowych, jak i kierowanych do 
przetwórstwa mogą być o ok. 20% niż-
sze niż w sezonie poprzednim. Opłacal-
ność produkcji niemal wszystkich owo-
ców i warzyw (poza porzeczkami czer-
wonymi i truskawkami) znacząco się po-
gorszyła. W 2016 r. nieopłacalna była 
produkcja wiśni (trzeci rok z rzędu), po-
rzeczek czarnych (czwarty rok z rzędu), 
aronii, a także warzyw kapustnych i ce-

buli. W sezonie 2016/17 nieopłacalna 
może być produkcja jabłek.

Przeciętne ceny detaliczne owoców, 
warzyw i ich przetworów będą niższe niż 
w sezonie 2015/16. Spośród produktów 
strefy umiarkowanej, najbardziej spad-
ną ceny jabłek, kapusty i cebuli. Niż-
sze mogą być również ceny większości 
produktów innych stref klimatycznych – 
głównie owoców cytrusowych. W wyniku 
spadku cen wzrośnie konsumpcja więk-
szości produktów ogrodniczych – przede 
wszystkim jabłek i warzyw. 

According to CSO data from Septem-
ber, fruit production in Poland in 2016 re-
ached 4.5 million tonnes compared to 
4.1 million tonnes in the previous year. 
Crops of nearly all fruit, except for straw-
berries, increased and, in relation to very 
poor crops in 2015, production of rasp-
berries increased the most. Field vege-
table crops increased from 3.8 to 4.4 mil-
lion tonnes. The increase was the largest 
in the case of brassica, root vegetables 
and cucumbers. It is estimated that pro-
duction of vegetables grown under co-
ver rose from 1.0 to 1.02 million tonnes. 
The increase in crops of fruit and vege-
tables in Poland was accompanied by 
a decline in production in most EU co-
untries. Crops of industrial tomatoes, pe-
aches and nectarines dropped the most 
in the Community. Production of apples 
and pears decreased as well. However, 
crops of citrus fruit will be better in the 
2016/17 season. 

The increase in crops will rise total 
production of fruit and vegetable pre-
serves from 2.32 million tonnes in the 
2015/16 season to 2.40 million tonnes 
in the 2016/17 season. Production of fro-
zen fruit and vegetables, which prevail 
with regard to production of preserves in 
Poland, will increase the most. Only pro-
duction of juice concentrates from colo-
urful fruit will remain the same and pro-
duction of apple juice concentrate may 

be lower. Production of apple juice con-
centrate from domestic raw materials will 
remain stable, but imports of concentra-
te mixed with juice from Polish apples 
will decrease. Total production of juice, 
nectars as well as fruit and fruit and ve-
getable drinks will rise from 1.75 to 1.83 
million tonnes which will be a record. The 
increase in production of juice pressed 
directly from fruit and vegetables – ma-
inly apple juice, will be decisive. In the 
2016/17 season, financial results of bu-
sinesses in the fruit and vegetable indu-
stry should not be worse than in the pre-
vious season. In the former half of 2016, 
the financial situation of the industry was 
good, but the level of basic financial in-
dicators (gross and net profitability, ope-
rating surplus, capital formation, finan-
cial liquidity) was lower than in the for-
mer half of 2015.

The fresh fruit and vegetable exports 
volume will increase and may reach 1.76 
million tonnes in the 2016/17 season 
compared to 1.67 million tonnes in the 
previous season. Foreign sales of nearly 
all vegetable species (above all, cabba-
ge, carrots and beets) and, among fruit, 
of plums, raspberries and sweet cher-
ries will increase. Apple exports are li-
kely to stay at about 1 million tonnes. 
However, the apple exports volume will 
depend on the scale of sales to Belarus 
which, following the introduction of the 

Russian embargo on imports of fresh, 
frozen and dried fruit and vegetables 
from the EU, has become the leading 
recipient of not only the fruit, but also of 
many other horticultural products from 
Poland. A significant increase in exports 
of apples to other selling markets, ma-
inly to China, India, Vietnam or to North 
African and Middle Eastern countries will 
not occur in the short run. Total exports 
of fruit and vegetable preserves may 
reach 1.67 million tonnes compared to 
1.60 million tonnes in the previous se-
ason. Foreign sales of nearly all prese-
rves will increase, while exports of fro-
zen fruit and vegetables and juice (sold 
in bulk packages) will increase the most. 
As a result of sales of the stock from the 
2015/16 season, exports of apple juice 
concentrate will increase as well.

Export prices of most fruit, vegeta-
bles and their preserves will decrease. 
Prices of raspberry preserves will drop 
the most in relation to very high levels in 
the 2015/16 season. Prices of nearly all 
species of vegetables and their prese-
rves, sour cherry and gooseberry prese-
rves (mainly frozen) and chokeberry pre-
serves (juice concentrate) will decrease 
as well. Prices of apples as well as apple 
juice concentrate and apple juice will be 
lower. Prices of blackcurrant preserves 
will remain low as in the previous three 
seasons. Only export prices of strawber-
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ry, redcurrant, frozen cauliflower, broc-
coli and frozen legume preserves as well 
as ketchup and tomato sauces will incre-
ase (as a result of an increase in prices 
of raw materials for their production, i.e. 
derived mainly from imports of tomato 
concentrate). A decline in import prices 
of most horticultural products and the-
ir preserves will reduce the total inco-
me from exports of this commodity gro-
up from EUR 2.51 to 2.41 billion and, if 
champignons and their preserves are 
included, from EUR 2.95 to 2.86 billion. 
It will constitute 11.6% of the value of 
agri-food sector product exports com-
pared to 12.3% in the 2015/16 season.

Southern fruit imports, which make 
up over 90% of the total volume of fresh 
fruit imports, will remain at about 1.35 
million tonnes. Imports of citrus fruit will 
grow, while imports of peaches, necta-
rines and kiwi fruit will decrease (due to 
high import prices). Imports of bananas 
will not change significantly. Imports of 
temperate zone fruit (mainly apples, pe-
ars, strawberries, plums) will reach, as 
in the 2015/16 season, about 100 tho-
usand tonnes (about 2% of domestic 
crops). The increase in crops will lead 

to a drop in the imports of nearly all ve-
getable species. Among fruit and vege-
table preserves, imports of peanut pre-
serves as well as frozen spinach, frozen 
maize, dried grapes, citrus fruit preserves 
(especially canned) and canned olives 
and pickled pepper will increase. Total 
value of imports of fruit, vegetables and 
their preserves will decrease from EUR 
2.67 to 2.59 billion and the positive ba-
lance of foreign trade in this commodi-
ty group will decrease from EUR 281 to 
266.5 million, and, if champignons and 
their preserves are not included, the ne-
gative balance will deteriorate from EUR 
149 to 174 million.

In the 2016/17 season, EU countries 
will remain the primary selling market for 
fruit, vegetables and their preserves. In 
the previous season, the share of EU co-
untries in the Polish exports amounted 
to 79% compared to 76% in the 2014/15 
season. Due to the Russian embargo and 
relatively low prices of exports to Bela-
rus, the CIS states’ share reached 13% 
compared to 16.5% in the 2014/15 se-
ason and 30% in the 2013/14 season. 
The other countries’ share remained at 
about 8%.

Buying-in prices of nearly all fruit and 
vegetables were lower in 2016 than in 
the previous year. Only prices of straw-
berries, colourful currants as well as cau-
liflower and broccoli increased. In the 
2016/17 season, buying-in prices of both 
dessert apples and apples for proces-
sing may be lower than in the previo-
us season by 20%. Profitability of pro-
duction of nearly all fruit and vegetables 
(except for redcurrants and strawberries) 
significantly deteriorated. In 2016, pro-
duction of sour cherries was unprofitable 
(for the third consecutive year), so was 
production of blackcurrants (for the fo-
urth consecutive year), chokeberries as 
well as brassica vegetables and onion. 
In the 2016/17 season, production of ap-
ples may be unprofitable. 

Average retail prices of fruit, vege-
tables and their preserves will be lower 
than in the 2015/16 season. Among tem-
perate zone products, prices of apples, 
cabbage and onion will fall the most. Pri-
ces of most products from other climatic 
zones – mainly citrus fruit, may be lower 
as well. Due to the price fall, consump-
tion of most horticultural products – ma-
inly apples and vegetables, will increase.
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Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU OWOCÓW I WARZYW:

Bożena Nosecka

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (45) • kwiecień 2017,
2. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (44) • kwiecień 2017,
3. Rynek mleka (52) • kwiecień 2017,
4. Rynek ryb (26) • kwiecień 2017,
5. Rynek zbóż (52) • maj 2017,
6. Rynek drobiu (51) • maj 2017,
7. Rynek mięsa (52) • maj 2017,
8. Rynek rzepaku (51) • maj 2017,
9. Rynek cukru (44) • czerwiec 2017,
10. Rynek wyrobów tytoniowych (4) • czerwiec 2017,
11. Rynek owoców i warzyw (50) • czerwiec 2017,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (46) • wrzesień 2017,
13. Rynek mleka (53) • wrzesień 2017.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio 
na stronie http://ierigz.waw.pl/publikacje.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się 
telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 w godzinach 8:00-16:00. 

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3. 

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2016 r. wynosi 42 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać na adres:
• Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 

Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa 
• e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433

W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.
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Ł Prenumerata Analizy (2 numery) w 2016 roku wynosi 42 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować 

do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego,

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-47-57
e-mail: dw@ierigz.waw.pl     http://www.ierigz.waw.pl
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