
Branża nadal atrakcyjna 
Polski sektor przetworów owocowo-warzyw-
nych, mrożonek, dań w słoikach czy w pusz-
kach jest bardzo rozdrobniony, nadal działa na 
nim wielu producentów lokalnych. Dlatego 
procesy konsolidacyjne w branży przetwór-
stwa warzywno-owocowego wreszcie ruszą, 
szczególnie że mamy wiele segmentów w tej 
branży, gdzie brakuje ewidentnych liderów 
rynkowych. Ale to właśnie w tym należy upa-
trywać potencjału do łączenia sił i tworzenia 
silnych grup o zdywersyfikowanym portfolio 
produktowym.
Dowodem na to są działania liderów rynku, np. 

grupa Agros Nova cały czas poszukuje możliwości konsolidacyjnych, 
chcąc poszerzyć portfolio o nowe kategorie. Na rynku słychać pogłoski, 
że największe koncerny działające w Polsce, takie jak Unilever, Nestlē, 
Maspex czy Heinz także intensywnie poszukują możliwości rozwoju 
biznesu na naszym rynku, m.in. przejmując istniejące marki. Zwłaszcza 
że cały czas jest na czym oko zawiesić, bo na naszym rynku działa wiele 
zdrowych, rentownych i atrakcyjnych spółek z branży przetwórstwa 
owocowo-warzywnego.
Czy ostatnie kryzysowe miesiące i cieńsze portfele konsumentów 
mocno odbiły się na firmach przetwarzających owoce i warzywa? 

Zdania są podzielone. Część przedsiębiorców narzeka na ceny i dostęp 
do surowców. Najbardziej pesymistycznie pierwszą połowę 2013 r. 
wspominają producenci bakalii i firmy przetwarzające ogórki (surowca 
było mało i jest o ponad 100 proc. droższy niż przed rokiem). Biorąc 
pod uwagę fakt, że dla wielu mniejszych, polskich przetwórni ogórek to 
flagowa pozycja w portfolio, można się spodziewać negatywnych wieści 
i słabych wyników finansowych. Problemem jest również utrzymujący 
się spadek popytu i utrudniony dostęp do kredytów. 
Mimo wszystko jednak część przetwórców w zaciskaniu pasa przez 
polskich konsumentów upatruje sukcesu. Z prostego powodu – Polacy 
coraz chętniej gotują w domu, by nie wydawać pieniędzy na jedzenie 
w restauracjach. Największymi optymistami są producenci mrożonek, 
którzy liczą na to, że rynek będzie rósł w kolejnych latach o kilka proc.  
Generalnie jednak firmy przetwarzające warzywa i owoce wierzą w sens 
inwestowania w nowe produkty, w innowacje, zdają sobie również spra-
wę, że krajowy rynek nie jest z gumy, dlatego świadomie i intensywnie 
szukają nowych rynków zbytu, również poza granicami Polski, gdzie 
polskie przetwory cieszą się coraz lepszą sławą.
Nam, jako obserwatorom tego rynku, ale i konsumentom, pozostaje 
tylko życzyć wszystkim owocnych zbiorów i inwestycji.

Magda Brzózka
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