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Eksport owoców z Polski - najnowsze dane
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 11 listopada 2019

Wpływy z eksportu owoców z Polski oraz ich przetworów w pierwszej połowie
tego roku były niższe niż rok temu (953,2 mln EUR). Nieznacznie wzrósł
natomiast import (1152,2 mln EUR). Ujemne saldo obrotów świeżymi owocami
i ich przetworami pogłębiło się ze 152,8 do 199,0 mln EUR. Głównie w wyniku
spadku wartości eksportu jabłek – podaje IERiGŻ.
Eksport owoców z Polski w pierwszym półroczu tego roku wzrósł o 32 proc. w porównaniu
z analogicznym okresem 2018 roku. Wyniósł 760,7 tys. ton, jego wartość obniżyła się do 292,5
mln EUR (-10 proc.).
Eksport jabłek – po wysokich ubiegłorocznych zbiorach zwiększył się do 642,3 tys.
ton. Wpływy ze sprzedaży spadły natomiast o 15 proc. (194,3 mln EUR). Najważniejszym rynkiem
zbytu tych owoców pozostały kraje UE (39 proc. wolumenu sprzedaży). Zwiększył się udział krajów
WNP (38 proc.). Z czego obniżyło się znaczenie Białorusi (25 proc.), wzrosło Kazachstanu (10 proc.).
Wzrósł również udział pozostałych krajów (24 proc.), w tym Egiptu (11 proc.).
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Eksport owoców z Polski
O niemal 30 proc. w górę poszła sprzedaż gruszek (27,6 tys. ton). Największym odbiorcą tych
owoców pozostała Białoruś (80 proc. łącznego wolumenu sprzedaży). Eksport truskawek spadł
z 5,6 do 3,8 tys. ton. Wpłynęły na to utrzymujące się duże zapotrzebowanie krajowych zakładów
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przetwórczych i mniejsze ubiegłoroczne zbiory. W dół poszybował wywóz czereśni, czarnych
i czerwonych porzeczek oraz malin. Wzrosła natomiast sprzedaż wiśni, agrestu i borówek.
– Średnie ceny w eksporcie owoców świeżych obniżyły się z 0,56 do 0,38 EUR/kg. Wysoka
podaż w większości krajów europejskich zadecydowała o spadku cen jabłek – z 0,49 do 0,30
EUR/kg. Mniejsze były też ceny wiśni, śliwek i czarnych porzeczek. Ceny gruszek wzrosły
z 0,34 do 0,38 EUR/kg. Zwiększyły się również ceny truskawek (z 1,31 do 1,46 EUR/kg),
malin, czereśni i czerwonych porzeczek – informuje Anna Bugała z IERiGŻ.

Wywóz przetworów owocowych

Eksport owoców z Polski w pierwszym półroczu tego roku wzrósł o 32 proc.

Eksport przetworów owocowych w pierwszej połowie tego roku wzrósł do 607,9 tys. ton
(+34 proc.). Jego wartość (w efekcie spadku cen) nieznacznie zwiększyła się do 660,7 mln EUR.
Najwięcej sprzedaliśmy za granicę soków (44 proc.) oraz mrożonek (35 proc.).
– Średnie ceny eksportowe przetworzonych owoców spadły z 1,44 do 1,09 EUR/kg.
Zmniejszyły się też ceny owoców mrożonych – zwłaszcza wiśni (z 1,47 do 0,85 EUR/kg)
i czereśni (z 1,81 do 0,95 EUR/kg), a także konserw owocowych (z 2,27 do 2,03 EUR/kg) –
zauważa Anna Bugała z IERiGŻ.

Import owoców w górę
Wielkość jak i wartość importu owoców świeżych w pierwszej połowie tego roku wzrosły
(odpowiednio 789,3 tys. ton i 791,7 mln EUR). Zwiększył się import zwłaszcza klementynek,
owoców awokado, pomarańczy, winogron i truskawek. Zmalały średnie ceny w imporcie owoców
świeżych (z 1,01 do 1,00 EUR/kg). Zwiększyły się natomiast średnie ceny w imporcie przetworów
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owocowych (z 1,57 do 1,60 EUR/kg).
Zarówno wielkość jak i wartość importu przetworów owocowych pozostały na podobnym poziomie co
w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Wyniosły odpowiednio 224,7 tys. ton i 360,5 mln EUR.

Co dalej? Prognoza
Eksport owoców z Polski w II półroczu 2019 r.
Zdaniem Anny Bugały z IERiGŻ, w drugim półroczu 2019 r. w relacji do II półrocza 2018 r. wartość
eksportu owoców i ich przetworów, przy spadku wolumenu sprzedaży, może pozostać na poziomie
ok. 1 mld EUR. Zwiększyć się ma wielkość i wartość importu owoców świeżych, obniżyć przetworów
owocowych.
– Wartość sprzedaży owoców i ich przetworów w całym 2019 r., w porównaniu z rokiem
poprzednim, może być o ok. 6 proc. większa, zaś wartość importu utrzyma się na poziomie
zbliżonym do 2018 r. Ujemne saldo handlu zagranicznego wynieść może ok. 390 mln EUR,
wobec 304 mln EUR w 2018 r. – czytamy w biuletynie IERIGŻ „Handel zagraniczny produktami
rolno-spożywczymi”.
Źródło: IERiGŻ
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