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Pozna  

Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce  

Production and export of processed fruit and vegetables in 
Poland 

Abstract. The aim of his paper was to present changes in the amount and structure of fruit and 

vegetable processing industry production and export in Poland, in years 1993-2005. Both the 

production of processed vegetables and processed fruit has increased in the analyzed period. About 

62% of the processed fruit was exported and in case of the processed vegetables it was about 46%. 
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Synopsis. Celem pracy by o przedstawienie zmian w wielko ci i strukturze produkcji oraz eksportu 

przetworów z owoców i warzyw w Polsce w latach 1993-2005. W analizowanym okresie zwi kszy a 

si  zarówno wielko  produkcji przetworów z owoców jak i z warzyw. Do rozwoju przetwórstwa 

owocowo-warzywnego w Polsce przyczyni  si  niew tpliwie eksport, którego udzia  w produkcji 

przetworów owocowych si ga  62%, a przetworów warzywnych 46%. 

S owa kluczowe: przemys  przetwórczy, przetwory owocowe, przetwory warzywne 

Wst p 

Przetwórstwo owoców i warzyw jest wa n  ga zi  przemys u w Polsce. Wed ug 

danych GUS [Rocznik… 2006] warto  produkcji sprzedanej tej bran y wynosi a 7893,7 

mln z , co stanowi o 8,7% produkcji sprzedanej ogó u artyku ów spo ywczych i napojów, a 

1,7% warto ci produkcji sprzedanej sektora przetwórstwa przemys owego2. W 

przetwórniach owocowo-warzywnych w 2005 roku zatrudnionych by o przeci tnie 28 tys. 

osób, czyli prawie 10% zatrudnionych w produkcji artyku ów spo ywczych i napojów, a 

oznacza o to 1,7% przeci tnego zatrudnienia w przetwórstwie przemys owym2.  

Produkcj  przetworów owocowych i warzywnych zajmowa o si  w Polsce oko o 1,5 

tys. podmiotów, z czego blisko 70% to mikrofirmy, zatrudniaj ce mniej ni  10 osób, a 

tylko 11% przedsi biorstw zatrudnia o wi cej ni  50 osób [G sowski 2004; Nosecka 2004]. 

Moce przerobowe 90% zak adów przetwórczych nie przekracza y tysi ca ton produktów 

rocznie, natomiast firmy wytwarzaj ce co najmniej 10 tys. ton przetworów owocowo-

warzywnych rocznie stanowi y zaledwie 5% liczby wszystkich przedsi biorstw tej bran y 

[G sowski 2004]. Udzia  kapita u zagranicznego w bran y przetwórstwa owoców i warzyw 

wynosi  oko o 60%, co sprawi o, e poziom technologiczny wi kszo ci zak adów ( rednich 

i du ych) nie odbiega  od tego poziomu w krajach Europy Zachodniej [Nosecka 2004].  

W czasie kilkunastu ostatnich lat dokona o si  wiele zmian w ca ym przemy le 

spo ywczym, w tym równie  w przetwórstwie owoców i warzyw. Pocz tek lat 

                                                 
1 Dr in .,  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Pozna , tel. (61)848 71 29, e-mail: sylw@au.poznan.pl 
2 Dane dotycz  podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 49 osób [Rocznik… 2006]. 
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dziewi dziesi tych by  korzystny dla tej bran y, która uzyskiwa a wysok  rentowno  i 

by a w stosunkowo dobrej sytuacji ekonomicznej. Kolejne lata po 1992 roku przynios y 

wysok  ujemn  rentowno , a poprawa sytuacji ekonomicznej w ca ej bran y przemys u 

owocowo-warzywnego nast pi a po 2001 roku [Urban 2005].  

Pomimo nienajlepszej sytuacji finansowej bran y, przetwórstwo owocowo-warzywne 

w Polsce rozwija o si  pr nie, mi dzy innymi dzi ki odpowiedniej bazie surowcowej. 

Wed ug Noseckiej [2006] dostawy do przetwórstwa stanowi y rednio 65-70% zbiorów 

owoców i ponad 60% ich produkcji towarowej. Tak e dokonuj ce si  w ostatnich czasach 

zmiany nawyków ywieniowych Polaków mia y niew tpliwie wp yw na wzrost popytu na 

przetwory owocowe i warzywne.  

Celem pracy by o przedstawienie zmian w wielko ci i strukturze produkcji oraz 

eksportu przetworów z owoców i warzyw w Polsce w latach 1993-2005.  

Produkcja i eksport przetworów owocowych 

Produkcja przetworów owocowych w latach 2000-2005 wynosi a rednio prawie 700 

tys. ton, wobec 500 tys. ton w okresie 1993-1999 (tabela 1). Zwi kszy a si  zatem o 40%. 

W ród przetworów owocowych dominowa y mro onki. Ich udzia  w masie produktów 

wynosi  45% przeci tnie w latach 2000-2005 i w a ciwie nie zmieni  si  w stosunku do 

udzia u w okresie poprzednim. Stosunkowo du y udzia  mia y tak e soki zag szczone, 33% 

w okresie 2000-2005 wobec 24% w latach 1993-1999. Udzia  d emów oraz marmolad, 

powide , past i przecierów wynosi  odpowiednio 8% i 9% w latach 2000-2005. W 

przypadku d emów nieznacznie zwi kszy  si  w porównaniu do okresu poprzedniego, 

natomiast marmolad, powide , past i przecierów zmniejszy  si  z 13% w latach 1993-1999. 

Relatywnie niewielki udzia  w strukturze produkcji przetworów owocowych mia y 

kompoty (1%-2%, a tak e susze (1% i mniej).  

Tabela 1. Produkcja przetworów owocowych, tys. ton/rok 

Table 1. Production of the processed fruit, thousand ton/year 

Produkt 
rednia  

1993-1999 

Struktura  

1993-1999 

rednia  

2000-2005 

Struktura  

2000-2005 

Soki zag szczone ( cznie z warzywnymi) 118,5 24% 230,9 33% 

D emy 32,8 7% 58,7 8% 

Marmolady, powid a, pasty i przeciery 63,8 13% 59,4 9% 

Kompoty 8,0 2% 7,7 1% 

Mro onki 217,1 44% 313,3 45% 

Susze 3,7 1% 2,9 0,4% 

Pozosta e 47,7 10% 18,6 3% 

Razem przetwory 491,6 100% 691,4 100% 

Soki pitne, nektary i napoje owocowe i owocowo-

warzywne 
391,0 - 1088,7 - 

ród o: [Rynek… 1997-2006] oraz  obliczenia w asne 

Wielko  produkcji przetworów owocowych w analizowanych okresach zwi kszy a 

si  w przypadku soków zag szczonych i d emów prawie dwukrotnie, a mro onek prawie o 
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po ow . Zmniejszy a si , chocia  niewiele, przeci tna wielko  produkcji marmolad, 

powide , past i przecierów, kompotów oraz suszy. Najwi kszy, bo prawie trzykrotny wzrost 

produkcji nast pi  w przypadku soków pitnych, nektarów i napojów. Ich produkcja z 

nieca ych 400 tys. ton rednio w latach 1993-1999 zwi kszy a si  do ponad tysi ca ton 

rednio w okresie 2000-2005. Soków i napojów produkowano w tym okresie du o wi cej 

ni  wynosi a wielko  produkcji pozosta ych grup przetworów owocowych cznie.  

Tabela 2. Eksport przetworów owocowych, tys. ton/rok 

Table 2. Export of processed fruit, thousand ton/year 

Produkt 
rednia  

1993-1999 

Struktura  

1993-1999 

rednia  

2000-2005 

Struktura  

2000-2005 

Soki zag szczone i pitne 119,84 37% 272,13 49% 

- w tym koncentrat jab kowy 101,09 - 200,40 - 

Mro onki 185,43 57% 242,27 44% 

Susze 1,99 1% 2,03 0,4% 

D emy, marmolady, przeciery 6,27* 2% 21,43 4% 

Przetwory gotowe w puszkach 7,52* 2% 16,95 3% 

Owoce tymczasowo zakonserwowane 4,73* 1% 1,63 0,3% 

Razem przetwory 326,99 100% 556,45 100% 

* od 1994 roku. 

ród o: jak w tab. 1 

Eksport przetworów owocowych w latach 2000-2005 wynosi  przeci tnie 556 tys. ton 

i zwi kszy  si  w porównaniu do wcze niejszego okresu o 70% (tabela 2). W strukturze 

eksportu pod wzgl dem wagi dominuj ce znaczenie mia y dwie grupy przetworów: soki 

zag szczone i pitne oraz mro onki. Udzia  soków wynosi  prawie 50% i zwi kszy  si  

znacz co w porównaniu z okresem 1993-1999. W ród eksportowanych soków dominuj cy 

udzia  mia  koncentrat jab kowy. W drugim z okresów stanowi  wagowo 70% tej grupy 

przetworów owocowych wobec 85% w latach wcze niejszych. Z kolei udzia  mro onek 

wynosi  44% i obni y  si  w porównaniu do okresu wcze niejszego. Relatywnie ma y w 

eksporcie przetworów owocowych by  udzia  produktów wysoko przetworzonych, tzn. 

d emów, marmolad i przecierów oraz przetworów gotowych w puszkach. W ostatnim 

okresie wynosi  on odpowiednio 4% i 3% i zwi kszy  si  w porównaniu do lat 

wcze niejszych. Z kolei udzia  suszy i owoców tymczasowo zakonserwowanych stanowi  

u amek procenta w wielko ci eksportu przetworów owocowych i nieznacznie zmniejszy  

si  w porównaniu do lat 1993-1999.  

W ród przetworów owocowych eksportowanych z Polski wagowo najwy szy, bo 

ponad trzykrotny wzrost mia  miejsce w przypadku d emów, marmolad i przecierów. 

Ponad dwukrotnie zwi kszy  si  eksport przetworów gotowych w puszkach oraz soków 

zag szczonych i pitnych. Niewiele zwi kszy  si  eksport mro onek i suszy, natomiast w 

okresie 2000-2005 wyeksportowano prawie trzykrotnie mniej owoców tymczasowo 

zakonserwowanych w porównaniu do lat 1993-1999. 

Eksport by  g ównym przeznaczeniem przetworów owocowych wyprodukowanych w 

Polsce. W okresie 2000-2005 a  62% produkcji (bez soków i napojów) zosta o sprzedane 

za granic . Dla porównania, w okresie wcze niejszym by o to 56%. Spo ród przetworów 

owocowych eksport mia  dominuj ce znaczenie w przypadku mro onek i suszy. W latach 
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2000-2005 udzia  eksportu w stosunku do wielko ci produkcji mro onek wynosi  77%, a w 

okresie wcze niejszym by  jeszcze wi kszy, bo stanowi  85% produkcji. W przypadku 

suszy wyeksportowano 71% produkcji w ostatnich latach, natomiast 54% rednio w latach 

1993-1999. Przetworami owocowymi, które w wi kszo ci trafia y na krajowy rynek, by y 

soki (zag szczone i pitne) i napoje, dla których eksport stanowi  oko o 21% produkcji w 

ostatnich latach i nieznacznie zmniejszy  si  w porównaniu do okresu wcze niejszego 

(24%). Zwi kszy  si  natomiast udzia  eksportu w produkcji d emów, marmolad i 

przecierów. W latach 2000-2005 wynosi  18% wobec 6% w okresie 1993-1999.  

Produkcja i eksport przetworów warzywnych 

Wielko  produkcji przetworów warzywnych w latach 2000-2005 wynosi a 

przeci tnie 722 tys. ton i by a dwa razy wi ksza ni  w okresie 1993-1999 (tabela 3). W 

strukturze produkcji dominowa y mro onki, których wagowy udzia  w ostatnim okresie 

wynosi  48% i zwi kszy  si  niewiele wobec 45% w latach 1993-1999. Udzia  konserw w 

latach 2000-2005 wynosi  16% i zwi kszy  si  w porównaniu do poprzedniego okresu, 

udzia  marynat nie zmieni  si  i w obydwu analizowanych okresach wynosi  przeci tnie 

12%, natomiast udzia  keczupu i sosów pomidorowych zmniejszy  si  z 13% w latach 

1993-1999 do 9% w okresie 2000-2005. Udzia  koncentratu pomidorowego w strukturze 

produkcji przetworów warzywnych wynosi  4% i zmniejszy  si  z 6% w okresie 1993-

1999. Relatywnie niewielki udzia  w produkcji mia y kwaszonki (2%) oraz susze warzywne 

(2-3%).  

Tabela 3. Produkcja przetworów warzywnych, tys. ton/rok 

Table 3. Production of the processed vegetable, thousand ton/year 

Produkt 
rednia  

1993-1999 

Struktura  

1993-1999 

rednia  

2000-2005 

Struktura  

2000-2005 

Konserwy 45,43 12% 117,63 16% 

Marynaty 46,56 12% 88,12 12% 

Kwaszonki 7,76 2% 14,92 2% 

Susze warzywne 8,60* 2% 24,02 3% 

Koncentrat pomidorowy 24,60* 6% 30,50 4% 

Mro onki 170,27 45% 347,60 48% 

Keczup i sosy pomidorowe 49,08* 13% 67,67 9% 

Pozosta e przetwory 28,83 8% 31,08 4% 

Razem przetwory 380,23 100% 721,53 100% 

Soki pitne 60,04 - 40,08** - 

* od 1996 roku, ** jednogatunkowe 

ród o: jak w tab. 1 

Chocia  udzia  mro onek warzywnych nie zmieni  si  mocno mi dzy analizowanymi 

okresami, to wielko  ich produkcji uleg a podwojeniu, ze 170 tys. ton do prawie 350 tys. 

ton. Jeszcze bardziej, bo dwu- i pó krotnie zwi kszy a si  produkcja konserw, a prawie 

trzykrotnie produkcja suszy warzywnych. Prawie dwukrotnie zwi kszy a si  produkcja 

marynat i kwaszonek, natomiast zaledwie o po ow  produkcja keczupu i sosów 
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pomidorowych. Niewiele zmieni a si  natomiast wielko  produkcji koncentratu 

pomidorowego. Nie mo na natomiast porówna  zmian w produkcji soków pitnych z uwagi 

na ró nic  w prezentowaniu tych danych. Dla okresu 2000-2005 podana zosta a tylko 

produkcja soków pitnych jednogatunkowych, przez co zapewne jest ona o 1/3 mniejsza w 

porównaniu do okresu wcze niejszego.  

Tabela 4. Eksport przetworów warzywnych, tys. ton/rok 

Table 4. Exports of the processed vegetable, thousand ton/year 

Produkt 
rednia  

1993-1999 

Struktura  

1993-1999 

rednia  

2000-2005 

Struktura  

2000-2005 

Mro onki i mro one przetwory 

gotowe 
111,30 70% 257,68 78% 

Susze 6,93 4% 11,87 4% 

Marynaty 16,59 10% 20,92 6% 

- w tym ogórki konserwowe 11,93 - 11,73 - 

Kwaszona kapusta 12,70 8% 12,72 4% 

Konserwy i warzywa tymczasowo 

zakonserwowane 
10,74 7% 18,77 6% 

Przeciery i pasty ( cznie z keczupem) 0,76 0,5% 6,42 2% 

Razem przetwory 159,27 100% 328,37 100% 

ród o: jak w tab. 1 

Wielko  eksportu przetworów warzywnych wynosi a w latach 2000-2005 rednio 328 

tys. ton i zwi kszy a si  w porównaniu do okresu 1993-1999 ponad dwukrotnie (tabela 4). 

W strukturze eksportu warzyw dominowa y mro onki. Ich wagowy udzia  wynosi  78% i 

zwi kszy  si  w porównaniu do lat 1993-1999 o 8%. Znaczenie pozosta ych przetworów w 

eksporcie by o du o mniejsze. W przypadku marynat i warzyw tymczasowo 

zakonserwowanych by o to po 6%, a ich udzia  w strukturze eksportu przetworów 

warzywnych nieznacznie si  zmniejszy  w porównaniu do okresu 1993-1999. Równie  

niewielki, bo 4% udzia  mia y susze i kapusta kwaszona. Z kolei udzia  past i przecierów 

wynosi  zaledwie 2% w latach 2000-2005, jednak e zwi kszy  si  wyra nie w porównaniu 

do okresu wcze niejszego. 

Wzrost eksportu przetworów warzywnych dokona  si  dzi ki prawie dwu- i 

pó krotnemu zwi kszeniu eksportu mro onek. Prawie dwukrotnie zwi kszy  si  eksport 

suszy i konserw oraz marynat innych ni  ogórki konserwowe. Eksport ogórków 

konserwowych w a ciwie si  nie zmieni , podobnie jak kapusty kwaszonej. Natomiast 

ponad o miokrotnie zwi kszy a si  wielko  eksportu past i przecierów.  

Przetwory warzywne produkowane w Polsce trafia y g ównie na rynek krajowy. 

Udzia  eksportu w produkcji wynosi  46% w latach 2000-2005 wobec 42% w okresie 

poprzednim. Nie dotyczy to jednakowo wszystkich grup przetworów warzywnych. W 

przypadku mro onek 74% produkcji zosta o wyeksportowane w okresie 2000-2005, a w 

latach 1993-1999 by o to 65%. Do  wyra nie zmniejszy  si  w ostatnim okresie udzia  

eksportu suszy w odniesieniu do produkcji. W latach 2000-2005 wynosi  49%, natomiast w 

okresie wcze niejszym, a  81%. Zmniejszy  si  równie  udzia  eksportu w produkcji 

konserw i marynat. W przypadku marynat wynosi  24% wobec 36% w latach 1993-1999, 
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natomiast udzia  eksportu konserw w latach 2000-2005 wynosi  16% wobec 24% w okresie 

wcze niejszym.  

Podsumowanie 

Rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce umo liwi  wzrost produkcji 

przetworów. Zwi kszy a si  zarówno wielko  produkcji przetworów z owoców jak i z 

warzyw. Produktami o najwi kszej dynamice wzrostu produkcji by y soki owocowe, 

zarówno te zag szczone jak i soki pitne i napoje, ponadto konserwy i susze warzywne. 

Du e tempo wzrostu produkcji charakteryzowa o d emy i mro onki owocowe, a tak e 

przetwory z warzyw: marynaty, kwaszonki, mro onki oraz keczup i sosy pomidorowe. Na 

prawie nie zmienionym poziomie w obydwu okresach by a produkcja koncentratu 

pomidorowego. Na znaczeniu traci a produkcja kompotów, marmolad, powide , pulp i 

przecierów oraz suszy owocowych.  

W asortymencie eksportowanych przetworów dominowa y mro onki owocowe i 

warzywne oraz soki zag szczone i pitne. W analizowanym okresie zwi kszy  si  eksport 

zarówno przetworów z owoców jak i warzyw. Nale a y do nich zarówno grupy produktów 

o ma ym udziale w eksporcie, takie jak d emy, marmolady, przeciery, przetwory gotowe w 

puszkach, susze i konserwy warzywne, marynaty, pasty i przeciery z warzyw, ale równie  

du ym wzrostem eksportu charakteryzowa y si  soki zag szczone i pitne oraz mro onki 

warzywne.  

Do rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce przyczyni  si  

niew tpliwie eksport, którego udzia  w produkcji przetworów owocowych si ga  62%, a 

przetworów warzywnych 46%. W ród przetworów produkowanych g ównie dla 

zagranicznych odbiorców wymieni  nale y mro onki i susze zarówno z owoców jak i z 

warzyw, których eksport stanowi  ponad 70% wielko ci produkcji.  
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