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TRUDNY CZAS
Kto jak kto, ale przetwórcy owoców i warzyw mają w tym roku wiele powodów do 

narzekań. Wydaje się, że spadły na nich wszystkie możliwe plagi: susza, potencjalnie 
słaba jakość surowców czy ograniczenia w dostawie prądu...

Ale zacznijmy od początku. Tak naprawdę problem z  tegoroczną suszą zaczął się 
dużo wcześniej niż w upalnym i  suchym lipcu, a dokładnie od niewielkich opadów 
śniegu w  zimie, a  następnie opóźnionej, a  do tego suchej wiośnie. Następnie pol-
scy rolnicy borykali się z zaskakująco wysokimi temperaturami w lipcu i sierpniu, co 
w efekcie doprowadziło do suszy rolniczej. Z kolei w następstwie tego, część z zakła-
dów przetwórczych w  drugiej połowie sierpnia przez kilkadziesiąt godzin miało do 
czynienia z ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej. A nietrudno sobie chyba 
wyobrazić, co oznacza brak prądu dla np. producenta mrożonek.

Te wszystkie zjawiska i czynniki zapewne nie pozostaną bez wpływu na cały sektor 
przetwórstwa owocowo-warzywnego. Czego obawiają się przetwórcy? Kilku rzeczy... 
Trudniejszego dostępu do owoców i warzyw, a także jakości tych surowców. A  jeśli 

surowca słabej jakości będzie mało, to tu troski dotyczą również ceny tych surowców, 
która może być znacząco wyższa,niżoczekiwano.

Część przetwórców otwarcie przyznaje, że z  pewną nieśmiałością patrzy w  przy-
szłość, liczą się z trudnościami w pozyskaniu surowców, szczególnie malin oraz kala-
fiorów, brokułów, a także porów. Jednak ceny produktów rolnych, w tym ceny owoców 
i warzyw, zależą od wielu czynników, przede wszystkim od sytuacji popytowo-poda-
żowej, nie tylko w  kraju, ale i  na rynkach światowych. Również sytuacja polityczna 
wpływa na kształtowanie się cen. Obecnie ceny większości gatunków owoców i wa-
rzyw są wyższe od ubiegłorocznych, jednak nie są wyższe od średnich cen wielolet-
nich, a w wielu wypadkach są niższe od cen z sezonu 2013 r. Na razie jest więc jeszcze 
za wcześnie, by oceniać potencjalne straty, zwłaszcza że przyroda jeszcze może prze-
cież „nadrobić” stracony przez upały czas.

Małgorzata Burzec-Lewandowska, propertynews.pl
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statu tylko w październiku i listopadzie eksport koncentratu wzrósł ze stu ton w 2013 r. 
do 10 tys. ton rok później. Rośnie także sprzedaż na rynku lokalnym. W 2014 r. sprzedaż 
jabłek na krajowym rynku wzrosła o ponad 20 proc. Prawdziwy jabłkowy szał trwał 
przez pierwsze miesiące rosyjskiego embarga. W  tym okresie producenci notowali 
wzrosty sprzedaży sięgające 30-40 proc. 

Głównymi odbiorcami były sieci handlowe. Wszystko to wsparte kampaniami pro-
mującymi zdrowy tryb życia. Według GUS, produkcja jabłek w 2014 r. wyniosła ok. 3,2 
mln ton i była o 3,7 proc. wyższa od bardzo dużej produkcji z poprzedniego roku i aż 
o blisko 50 proc. wyższa odśredniejzlat2006-2010. Warto pamiętać, że polski sektor 
produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw to nie tylko produkcja jabłek. Polska jest 
także liderem wśród krajów Unii Europejskiej w produkcji wiśni, agrestu, malin i kapu-
sty. Polskie rolnictwo zapewnia bezpieczeństwo żywności nie tylko dla naszego kraju, 
ale ma także wkład w zabezpieczenie żywnościowe w całej UE. Wartość krajowej pro-
dukcji stawia nasz kraj na 7 pozycji wśród krajów Wspólnoty, jest czwartym produ- 
centem mleka i mięsa drobiowego, trzecim co do wielkości producentem zbóż i cukru. 
Jednym z  największych w  Europie producentów i  przetwórców rzepaku. I  wreszcie 
Polska jest liderem w produkcji jabłek, wiśni, porzeczek, agrestu i malin. Kapusty, mar-
chwi, buraków czerwonych. Zajmuje czołowe miejsce w produkcji truskawek, ogór-
ków i cebuli.

Polska zyskała znaczącą pozycję producenta i eksportera produktów rolno-spożyw-
czych w  skali rynku światowego. Jesteśmy pierwszym w  świecie eksporterem mro-
żonych owoców, zagęszczonych soków z owoców miękkich i drugim w świecie eks-
porterem zagęszczonego soku jabłkowego. W ostatnich latach staliśmy się drugim, po 
Chinach eksporterem jabłek.

Tomasz Starzyk, ekspert Bisnode Polska

za 9,3 mld euro. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. stanowi to wzrost 
o blisko 480 mln euro, czyli o 5,5 proc. Co ważne, wraz ze wzrostem wartości eksportu 
rośnie liczba odbiorców. Oprócz krajów Unii Europejskiej polska żywność eksportowa-
na jest do ponad 70 krajów na świecie. W tym znaczny wzrost odnotowano w krajach 
Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki.

Dane szczególnie cieszą polskich producentów i  przetwórców artykułów owoco-
wo-warzywnych. Sektor wspierany finansowo przez Unię Europejską (UE) ustrzegł 
się załamania. Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie w słowach ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Marka Sawickiego, który pod koniec lipca br. przyznał, że na 500 tysięcy 
ton jabłek, przeznaczonych do wycofania w całej UE, Polska dostała pulę 296 tys. ton. 
W przypadku pomidorów, marchwi, papryki, ogórków, na 103 tys. ton, przeznaczo-
nych do wycofania, Polska otrzymała jedną trzecią puli. W sumie rolnikom wypłacono 
już z tego tytułu za ubiegły rok ponad 184 mln zł.

Znaczne rekompensaty wypłacane rolnikom nie powinny dziwić. Bowiem faktem 
jest, że polski eksport jabłek po wprowadzeniu przez Rosjan embarga w br. spadł. Tyl-
ko w pierwszych czterech miesiącach o blisko 20 proc. Przyczyną spadku była przede 
wszystkim mniejsza sprzedaż do krajów pozaunijnych. Łącznie o ponad połowę. Gdy-
by jednak wyłączyć ze statystyk Rosję, to wartość eksportu na rynki krajów trzecich 
zwiększyłaby się aż o 47 proc. w skali roku. Jednocześnie zanotowano 15 proc. wzrost 
sprzedaży na Białoruś, o 493 proc. do Egiptu i 22 proc. wzrost sprzedaży w Kazachsta-
nie. Sporo jabłek trafiło również do Serbii. Zainteresowana jabłkami jest Afryka Pół-
nocna. Niewykluczone, że dla polskich jabłek swoje rynki otworzą Chiny i Wietnam.
Wyjściem na ratowanie biznesu okazał się eksport koncentratu jabłkowego; wzrósł on 
stukrotnie. Pozwoliło to w pewnym stopniu ominąć embargo. Według danych Euro-

Paradoksalnie mimo wciąż obowiązującego rosyjskiego embarga jest 
coraz bardziej prawdopodobne, że w tym roku Polska sprzeda żywność 

na rekordowym poziomie 25 mld euro. W tym od stycznia do końca maja 
wyeksportowano rolno-spożywczych produktów

DOBRY
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 ZAWARTOŚĆ RANKINGU
»  Zestawienie największych firm produkujących przetwory owocowo-warzywne działających  

     na polskim rynku.

»  Pełny przegląd rynku przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce.

»  Obraz sytuacji finansowej firm z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego.  
    O miejscu na liście zdecydowała suma przychodów. W przypadku 270 firm uwzględniono
    dane finansowe za rok 2013, z kolei lista 80 powstała w oparciu o dane za rok 2014.

»  Informacje o kondycji przedsiębiorstw z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego.

»  Podsumowanie sytuacji na rynku przetwórstwa owocowo-warzywnego. 
    i prognozy eksperta

»  Podsumowanie rynku i prognozy eksperta

Termin publikacji rankingu: październik 2015
Ranking dostępny w formie elektronicznej (plik pdf )
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Laureaci zestawienia największych przetwórców owoców i warzyw zostali wytypowani 

przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska. Proces wyłonienia 

zwycięzców przebiegał dwustopniowo. W pierwszej fazie Bisnode Polska na podstawie 

know-how wytypowała największe spółki z sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Jednocześnie działające w sektorze produkcji żywności. W drugim etapie spośród tej grupy 

wyłoniono te przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach wykazywały się największym 

rocznym przychodem ze sprzedaży. W efekcie uzyskaliśmy listę największych pod względem 

przychodów firm z sektora owocowo-warzywnego.
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 JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO RANKINGU?

 KONTAKT

    WYBIERZ ROCZNY ABONAMENT STREFY PREMIUM
Strefa Premium Portalu Spożywczego to miejsce stworzone dla decydentów, menedżerów i specjalistów sektora FMCG. Zamawiając 
abonament, zyskają Państwo dostęp do informacji i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy.
W Strefie Premium oferujemy branżowe rankingi i zestawienia,  ekskluzywne wywiady, analizy, raporty, podsumowania rynkowe, 
przedruki artykułów z  czasopisma „Rynek Spożywczy”, aktualne i  archiwalne notowania cen na rynkach hurtowych i  w  sieciach 
detalicznyc

Roczny abonament obejmuje wszystkie rankingi i opracowania Rynku Spożywczego.
Więcej informacji i cennik na: www.portalspozywczy.pl/premium

    WYKUP DOSTĘP TYLKO DO TEGO RANKINGU

ZŁ 800 ZŁ BRUTTO

  KONTAKT@PORTALSPOZYWCZY.PL  32 209 13 03
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