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W 2020 r. według danych GUS 
(Przedwynikowy szacunek z 30 wrze-
śnia) produkcja owoców w Polsce 
była większa w porównaniu z rokiem 
poprzednim o 8,8% i wyniosła 4,3 mln 
ton. Zbiory jabłek wzrosły o 10,4% do 
3,4 mln ton. Spośród pozostałych owo-
ców, najbardziej w stosunku do bardzo 
niskich zbiorów w 2018 r. zwiększyła się 
produkcja malin (o 61,2%). Utrzymała 
się silna tendencja wzrostowa zbiorów 
borówek wysokich. Mniejsza niż w 2019 r. 
była tylko produkcja truskawek (z po-
wodu wiosennej suszy), a także śliwek, 
czereśni i aronii. Zbiory warzyw grunto-
wych wzrosły o 4,5% do 4,03 mln ton. 
Zwiększyła się produkcja większości 
gatunków warzyw strefy umiarkowa-
nej, w tym głównie warzyw kapustnych 
i korzeniowych. Decydujący był wzrost 
plonowania późnych odmian tych wa-
rzyw. Niekorzystne warunki pogodowe 
w przeważającym okresie wegetacji 
zadecydowały o zmniejszeniu plonów 
i zbiorów warzyw ciepłolubnych – pomi-
dorów, ogórków, papryki i bakłażanów. 
Nieznacznie mniejsza była produkcja wa-
rzyw uprawianych pod osłonami. Udział 
warzyw spod osłon w łącznej produkcji 
warzyw zmniejszył się z 23,3 do 22%. 
Rozwiązania administracji państwowej 
ułatwiające przekraczanie granicy przez 
pracowników sezonowych (głównie 
z Ukrainy) zadecydowały o braku istot-
nych problemów ze zbiorem owoców 
(i warzyw) w Polsce. Produkcja owoców 
wzrosła w większości krajów UE, nato-
miast zmniejszyła się produkcja warzyw, 
w tym pomidorów przemysłowych.

Wzrost zbiorów spowoduje zwięk-
szenie z 940 tys. ton w sezonie 2019/20 
do ok. 1 mln ton w sezonie 2020/21 
produkcji przetworów owocowych. Pro-
dukcja zagęszczonego soku jabłkowego 
wzrośnie z 225 do 280 tys. ton, a soków 
zagęszczonych wytwarzanych z owoców 
jagodowych i wiśni pozostanie na pozio-
mie ok. 35 tys. ton. Produkcja owoców 
mrożonych zwiększy się z 380 do 387 tys. 
ton, a decydujące będzie zwiększenie 
produkcji mrożonych malin. Produkcja 

przetworów warzywnych wzrośnie z 1,26 
do 1,35 mln ton. Najbardziej zwiększy się 
(o 12% do 650 tys. ton) produkcja mrożo-
nych warzyw dominujących w produkcji 
przetworów w Polsce. Utrzyma się ten-
dencja wzrostowa produkcji przetworów 
pomidorowych, głównie keczupu i sosów 
pomidorowych, wytwarzanych w dużym 
stopniu z importowanego koncentratu 
pomidorowego. Łączna produkcja soków 
pitnych, nektarów i napojów owocowych 
i owocowo-warzywnych wzrośnie z 2,13 
do 2,20 mln ton, a najbardziej zwiększy 
się produkcja soków jabłkowych, zarówno 
odtwarzanych z soku zagęszczonego, jak 
i bezpośrednio tłoczonego z tych owoców 
(NFC – Not From Concentrate). W I po-
łowie 2020 r. wyniki finansowe przedsię-
biorstw przemysłu owocowo-warzywnego 
były lepsze niż w I połowie 2019 r., co 
umożliwiało prawidłową realizację kam-
panii skupu surowca. Mniejsza była jednak 
aktywność inwestycyjna podmiotów prze-
twórstwa. Stopa inwestowania była niższa 
niż w I półroczu 2019 r. Spadek nakładów 
inwestycyjnych w 2020 r. wynikał w dużym 
stopniu z pandemii COVID-19, gdyż wielu 
producentów wstrzymało się z realizacją 
nowych inwestycji.

W sezonie 2020/21 łączne wpływy 
z eksportu owoców i ich przetworów 
mogą się zwiększyć w porównaniu z se-
zonem poprzednim o 3,5% do 2,04 mld 
euro. Decydujące będzie zwiększenie 
wartości eksportu przetworów owoco-
wych, głównie soków zagęszczonych 
i owoców mrożonych. Przeciętne ceny 
owoców obniżą się z 0,63 do 0,58 euro/
kg, a ceny przetworów wzrosną z 1,19 
do 1,21 euro/kg. Wzrośnie także o 2,5% 
do 971 mln euro wartość eksportu wa-
rzyw świeżych i ich przetworów. Większy 
będzie wolumen i wartość eksportu wa-
rzyw strefy umiarkowanej i ich przetwo-
rów. Przeciętne ceny zarówno warzyw 
świeżych, jak i ich przetworów nie będą 
znacząco wyższe niż w sezonie 2019/20. 
Wartość eksportu pieczarek i ich przetwo-
rów wzrośnie z 484,2 do 489 mln euro. 
Wpływy z eksportu tych produktów sta-
nowiły będą, tak jak w sezonie 2019/20, 

REASUMPCJA

ok. 50% łącznych wpływów z eksportu 
produktów warzywnictwa.

W sezonie 2020/21 import owoców 
południowych (łącznie z orzechami) może 
wynieść 1,58 mln ton, wobec 1,56 mln ton 
w sezonie poprzednim. Przywóz owo-
ców strefy umiarkowanej zwiększy się 
ze 110 do 120 tys. ton. Wzrośnie import 
gruszek, śliwek i żurawin, a spadnie ja-
błek. Zmniejszy się natomiast import prze-
tworów owocowych. Decydujące będzie 
obniżenie przywozu soków zagęszczo-
nych – głównie soku pomarańczowego 
i jabłkowego. Z powodu wzrostu cen więk-
szości produktów łączna wartość importu 
owoców wzrośnie bardziej niż wolumen 
przywozu – o 3,7% do 1,70 mld euro. 
Wzrost cen spowoduje też zwiększenie 
o ponad 3% do 820 mln euro wartości 
przywozu przetworów owocowych. Wzrost 
cen importowych wielu produktów od-
zwierciedlał wzrost kosztów związanych 
z logistyką obrotów światowych w okresie 
pandemii COVID-19. Udział owoców strefy 
umiarkowanej i ich przetworów w łącznej 
wartości importu owoców i ich przetworów 
pozostanie na poziomie ok. 20%. W se-
zonie 2020/21 mniejszy niż w sezonie 
poprzednim będzie wolumen przywozu 
większości warzyw świeżych. W wyniku 
wzrostu przywozu przetworów pomido-
rowych zwiększy się import przetworów 
warzywnych. Wartość importu produktów 
warzywnictwa spadnie o 4,0% do 1,08 mld 
euro. Łączna wartość importu owoców, 
warzyw i ich przetworów (razem z pie-
czarkami) zwiększy się z 3,60 do 3,65 mld 
euro, a eksportu z 3,40 do 3,50 mld euro. 
Ujemne saldo handlu całą tą grupą towa-
rową obniży się z 207,3 do 154 mln euro.

W wyniku wzrostu zbiorów spadły 
ceny skupu większości gatunków owo-
ców i warzyw. Najbardziej, wobec rela-
tywnie wysokich po zbiorach 2019 r., 
obniżyły się ceny warzyw – głównie 
kapustnych, korzeniowych oraz cebuli. 
Wyższe były ceny skupu śliwek, czereśni, 
porzeczek czarnych, a także uprawianych 
w gruncie pomidorów, ogórków i papryki. 
W 2020 r. wyższe niż w roku poprzed-
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nim były ceny skupu uprawianych pod 
osłonami pomidorów i ogórków.

Przeciętne ceny detaliczne owoców, 
warzyw i ich przetworów w sezonie 
2020/21 będą niższe niż w sezonie po-
przednim, a w największym stopniu obniżą 
się ceny jabłek oraz warzyw kapustnych. 
W wyniku obniżenia cen zwiększy się 

konsumpcja produktów ogrodnictwa. Na-
leży sądzić, że czynnikiem sprzyjającym 
wzrostowi spożycia owoców i warzyw 
będą właściwości „prozdrowotne” tych 
produktów, co jest bardzo istotne w sy-
tuacji pandemii COVID-19.

Wpływ brexitu na poziom i wartość 
eksportu owoców, warzyw i ich przetwo-

rów widoczny będzie w sezonie 2021/22. 
Cła w przywozie między innymi tych 
produktów stosowane będą przez Wielką 
Brytanię od lipca 2021 r. Wielka Brytania 
jest liczącym się odbiorcą z Polski: soków 
zagęszczonych, przecierów owocowych, 
mrożonych owoców i warzyw, ogórków 
konserwowych, a także pieczarek i owo-
ców borówki wysokiej.

SUMMARY

In 2020, according to GUS data 
(Preliminary estimate of 30 Septem-
ber), the production of fruit in Poland 
was higher by 8.8%, when compared 
to the previous year, and amounted to 
4.3 million tonnes. The harvest of apples 
increased by 10.4% to 3.4 million tonnes. 
As regards other fruit, the production of 
raspberries increased most in relation to 
the very low harvest in 2018 (by 61.2%). 
The strong upward trend in the harvest of 
northern highbush blueberries was con-
tinued. Lower than in 2019 was only the 
production of strawberries (due to spring 
drought), so was the production of plums, 
cherries and chokeberries. The harvest 
of ground vegetables increased by 4.5% 
to 4.03 million tonnes. The production of 
most temperate zone vegetable species 
increased, including mainly brassica and 
root vegetables. The increase in yielding 
of late varieties of those vegetables was 
decisive. Adverse weather conditions 
during the predominant growing season 
resulted in the lower yields and harvest 
of thermophilic vegetables – tomatoes, 
cucumbers, peppers and eggplants. The 
production of vegetables grown under 
cover was slightly lower. The share of 
vegetables grown under cover in the 
total production of vegetables decreased 
from 23.3% to 22%. The state admin-
istration solutions making it easier for 
seasonal workers (mainly from Ukraine) 
to cross the border resulted in the lack 
of significant problems with the harvest 
of fruit (and vegetables) in Poland. The 
production of fruit increased in most 
EU countries, with the decrease in the 
production of vegetables, including in-
dustrial tomatoes.

The increase in the harvest will re-
sult in increasing, from 940 thousand 
tonnes in the 2019/20 season to about 
1 million tonnes in the 2020/21 sea-
son, the production of processed fruits. 
The production of concentrated apple 
juice will increase from 225 thousand 
tonnes to 280 thousand tonnes and 
the production of concentrated juices 
made of berries and sour cherries will 
remain at a level of about 35 thousand 
tonnes. The production of frozen fruit will 
increase from 380 thousand tonnes to 
387 thousand tonnes and the production 
of frozen raspberries will be decisive. 
The production of processed vegetables 
will increase from 1.26 million tonnes 
to 1.35 million tonnes. The production 
of frozen vegetables dominate in the 
production of processed vegetables 
in Poland will increase most (by 12% 
to 650 thousand tonnes). The upward 
trend in the production of tomato prod-
ucts, mainly ketchup and tomato sauc-
es made to a large extent of imported 
tomato concentrate, will be continued. 
The total production of drinking juices, 
nectars and fruit and fruit-vegetable 
drinks will increase from 2.13 million 
tonnes to 2.20 million tonnes, with the 
largest increase in the production of 
apple juices, both reconstituted from 
concentrated juice and squeezed direct-
ly from these fruit (NFC – Not From Con-
centrate). In the first half of 2020, the 
financial results of fruit and vegetable 
companies were better than in the first 
half of 2019, which enabled the proper 
implementation of raw material purchase 
campaigns. However, the investment 
activity of processing entities was lower. 

The investment rate was lower than in 
the first half of 2019. The decrease in 
capital expenditure in 2020 resulted 
mainly from the COVID-19 pandemic, 
as many producers suspended making 
new investments.

In the 2020/21 season, the total 
revenues from the export of fruit and 
their products may increase by 3.5% 
to EUR 2.04 billion, when compared to 
the previous season. Decisive will be the 
increase in the export value of processed 
fruits, mainly concentrated juices and 
frozen fruit. The average prices of fruit 
will fall from EUR 0.63 to EUR 0.58/kg 
while the prices of fruit products will rise 
from EUR 1.19 to EUR 1.21/kg. The ex-
port value of fresh vegetables and their 
products will also increase by 2.5% to 
EUR 971 million. The export volume and 
value of temperate zone vegetables and 
their products will increase. The average 
prices of both fresh vegetables and their 
products will not be significantly higher 
than in the 2019/20 season. The export 
value of champignons and their products 
will increase from EUR 484.2 million to 
EUR 489 million. Just like in the 2019/20 
season, the revenues from the export 
of these products will account for about 
50% of the total revenues from the export 
of vegetable products.

In the 2020/21 season, the import 
of southern fruit (including nuts) may 
amount to 1.58 million tonnes, when 
compared to 1.56 million tonnes in the 
previous season. The import of temperate 
zone fruit will increase from 110 thousand 
tonnes to 120 thousand tonnes. The 
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import of pears, plums and cranberries 
will increase, while that of apples will 
decrease. On the other hand, the import 
of processed fruits will decrease. Deci-
sive will be the decrease in the import 
of concentrated juices – mostly orange 
and apple juice. Owing to the rise in the 
prices of most products, the total import 
value of fruit will increase more than 
the import volume – by 3.7% to EUR 
1.70 billion. The rise in the prices will also 
result in increasing, by more than 3% to 
EUR 820 million, the import value of fruit 
products. The rise in the import prices 
of many products will reflect the rise in 
the costs related to the logistics of world 
trade during the COVID-19 pandemic. 
The share of temperate zone fruit and 
their products in the total import value 
of fruit and their products will remain at 
a level of about 20%. In the 2020/21 
season, the import volume of most fresh 
vegetables will be lower than in the previ-
ous season. As a result of the increased 
import of tomato products, the import of 
vegetable products will increase. The 

import value of vegetable products will 
decrease by 4.0% to EUR 1.08 billion. 
The total import value of fruit, vegetables 
and their products (including champi-
gnons) will increase from EUR 3.60 billion 
to EUR 3.65 billion and the export value 
will increase from EUR 3.40 billion to 
EUR 3.50 billion. The negative balance 
of trade in this entire commodity group 
will decrease from EUR 207.3 million to 
EUR 154 million.

The increased harvest resulted in the 
fall in the buying-in prices of most fruit 
and vegetable species. The largest fall, 
when compared to the relatively high pric-
es following the 2019 harvest, referred 
to the prices of vegetables – mostly of 
brassica and root vegetables as well as 
onion. The buying-in prices of plums, 
cherries, blackcurrants, as well as of 
ground-grown tomatoes, cucumbers and 
peppers were higher. In 2020, the buy-
ing-in prices of tomatoes and cucumbers 
grown under cover were higher than the 
year before.

The average retail prices of fruit, veg-
etables and their products in the 2020/21 
season will be lower than in the previous 
season, with the largest fall in the pric-
es of apples and brassica vegetables. 
As a result of the fall in the prices, the 
consumption of horticultural products 
will increase. It should be assumed that 
a factor conducive to the increased con-
sumption of horticultural products will 
be the “health-promoting” properties of 
these products, which is very important in 
the situation of the COVID-19 pandemic.

The impact of Brexit on the export 
volume and value of fruit, vegetables 
and their products will be visible in the 
2021/22 season. Import customs duties 
for, inter alia, these products will be ap-
plied by the United Kingdom as from July 
2021. The United Kingdom is an impor-
tant customer of the following products 
from Poland: concentrated juices, fruit 
purees, frozen fruit and vegetables, pick-
led cucumbers as well as champignons 
and northern highbush blueberries.
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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 
• 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.

Oceny i komentarze prezentowane w Analizach Rynkowych są opracowywane na podstawie najlepszych 
i sprawdzonych źródeł informacji, i są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów.

Nie mogą więc być podstawą roszczeń podmiotów za skutki podejmowanych decyzji, 
które każdy podejmuje na własne ryzyko i koszt. 

Wykorzystując informacje zawarte w publikacji prosimy o podanie źródła.
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