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RYNEK NAPOJÓW I JEGO WPŁYW NA 
PRZETWÓRSTWO
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Woda mineralna

Soki, nektary, napoje

Napoje Gazowane cola

Napoje Gazowane owocowe

Woda aromatyzowana

Herbaty Mrożone

Energetyki

Źródło: : Nielsen, Total Poland, sales volume MAT DEC 2017

Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce 2017 (w 1000 L)



Źródło: : Nielsen, Total Poland, sales volume in 2018 
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STRUKTURA RYNKU SNN – 2018R.

Soki

Nektary

Napoje

Struktura rynku soków, nektarów i napojów (SNN) 
(wolumen)



NEKTAR z owoców i warzyw

• zawiera od 25 do 100% soku/przecieru owocowego lub warzywnego (w zależności 
od rodzaju owoców/warzyw)

• BEZ konserwantów oraz barwników i aromatów innych niż z owoców z których jest 
produkowany

• wartościowy i w pełni naturalny produkt 
• otrzymany przez dodanie wody i cukru i/lub miodu oraz czasem kwasu 

cytrynowego do soku/przecieru owocowego lub warzywnego
Jeżeli do soku zawierającego 100% wsadu owocowego zostanie dodany np. miód, 
produkt ten będzie również nazwany nektarem

Nektary produkuje się często z owoców o smaku zbyt kwaśnym i cierpkim, z których 
100% sok byłby niesmaczny, jak np. z wiśni, czarnych porzeczek czy aronii lub też sok 
byłby za gęsty jak np. z bananów
Nektary jabłkowe, pomarańczowe, grejpfrutowe zawierają min. 50% soku 
owocowego, nektary z czarnych porzeczek min. 25% i wiśniowe min. 35%.

NEKTAR



• Napoje owocowe i warzywne zawierają min. 20% dodatku soku lub przecieru 
owocowego i/lub warzywnego. 

• Napoje owocowe i warzywne są bogate w składniki odżywcze pochodzące z 
owoców lub warzyw. 

• Napoje owocowe i warzywne w olbrzymiej większości są pasteryzowane –
bez dodatku konserwantów. 

• Do wszystkich napojów można dodawać dozwolone dodatki do żywności, ale 
smak i barwa zwykle pochodzi z soku/przecieru z owocu/warzywa.

Z niektórych owoców nie produkuje się soków i nektarów, gdyż byłyby zbyt 
kwaśne, np. cytryna, limetka, dlatego produkowane są z nich napoje. 

NAPÓJ OWOCOWY/WARZYWNY 
z min. 20% soku/przecieru

NAPÓJ
OWOCOWY



• Zagęszczony sok otrzymuje się z wytłoczonego soku z owoców lub warzyw poprzez odparowanie 
znaczącej ilości wody (ok. 6-krotne zmniejszenie objętości)  pod zmniejszonym ciśnieniem i w 
obniżonej temperaturze, celem zachowania wartości odżywczej i organoleptycznej. 

• Jest to PEŁNOWARTOŚCIOWY NATURALNY produkt – skoncentrowany owoc w płynie

• W Polsce przetwarzaniem owoców na zagęszczony sok zajmuje się 51  Zakładów

• Większość zagęszczonego soku jest eksportowana, ale krajowy rynek wchłania znaczącą ilość około 
40 tys. ton co odpowiada  ca 280 tys. ton owoców

• Całość jest zużywana do produkcji soków, nektarów i napojów.

Ok. 90% światowego spożycia napojów na bazie jabłka jest wytwarzane z zagęszczonego soku 
jabłkowego (ZSJ) - Źródło: Canadean/Dohler.

Co to takiego jest „koncentrat” soku  (zagęszczony sok)?



üPolska jest obecnie największym w Unii Europejskiej
producentem zagęszczonego soku z jabłek (ZSJ).

üPolska to również drugi na świecie, po Chinach
producent zagęszczonego soku 
z jabłek (ZSJ).

üRocznie produkujemy ok. :

ü300 tys. ton  zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ);

ü4o tys. ton zagęszczonych soków z owoców kolorowych.

Źródła danych: IERiGŻ-PIB, KUPS

Pozycja polskiego przetwórstwa 
na świecie



Skutki podwyższonego VAT z 5% na 23%  
na nektary i napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub 

warzywnego odczują:

polscy sadownicy, polscy producenci nektarów 
i napojów owocowych/warzywnych oraz konsumenci. 



Wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje i nektary owocowe/warzywne 
spowoduje:

Dane dotyczące konsumpcji europejskiej oraz analiza zachowań konsumenckich oparta na 
badaniach przeprowadzanych przez uznane ośrodki potwierdzają, że zmniejszone spożycie 
napojów owocowych nie przekłada się na spożycie soków 100%, czy wody. 

Zmianę struktury spożycia nektarów i napojów z owoców 
i warzyw na rzecz napojów tańszych tj. napojów bez udziału 
soku/przecieru lub z bardzo niską zawartością. 
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Wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje i nektary owocowe/warzywne 
spowoduje:

Fiskalny wzrost obciążenia polskiej branży produkcji nektarów i napojów, a za tym idący 
wzrost pośredniego obciążenia konsumentów przy obecnej strukturze spożycia to kwota 450 
mln PLN. 

Fiskalny charakter proponowanej zmiany ustawy 
pomimo zapewnień Ministerstwa Finansów w 
uzasadnieniu do projektu ustawy i przekazach 
medialnych o ich niefiskalnym charakterze.
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Wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje i nektary owocowe/warzywne 
spowoduje:

Tego typu innowacyjne działanie, w kontekście podniesienia stawki VAT, stanie się dla polskich 
producentów całkowicie nieopłacalne.  

Wzmocnienie trendu wprowadzania napojów o obniżonej 
zawartości soku ze sztucznymi dodatkami i zatrzymanie 
trendu prozdrowotnego tj. podnoszeniu w ostatnich latach przez 
producentów zawartości soku w napojach. Pozwala to na obniżanie dodatku cukru, 
celem wypełnienia zaleceń Unii Europejskiej i Narodowego Programu Zdrowia 
wdrażanego przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie reformulacji żywności, mającej 
służyć m.in. walce z otyłością.
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Wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje i nektary owocowe/warzywne 
spowoduje:

Nieopłacalność produkcji tradycyjnych i cennych 
żywieniowo produktów, takich jak nektar/napój z 
czarnych porzeczek,  nektar/napój z wiśni, czy aronii. 

4

Z  tych owoców, z uwagi na wysoką kwasowość, nie można wyprodukować soku 100% bez 
dodatku cukru (taki produkt nie nadawałby się do picia). 



PLAN  PODWYŻSZENIA STAWKI VAT NA NAPOJE i NEKTARY Z OWOCÓW I WARZYW Z MIN. 
20% WSADU SOKU/PRZECIERU Z 5 % DO 23 % JEST 

CAŁKOWICIE NIEZROZUMIAŁY 

W KONTEKŚCIE PLANU ZMNIEJSZENIA STAWEK VAT na 5% DLA 
PRODUKTÓW Z WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ CUKRU np.  ciastka, wafle itd., a także 

produktów, które zawierają tłuszcze, sól jak chipsy, krakersy…



KLĘSKA W ROLNICTWIE: JAK ZMIANY W VAT 
POGORSZĄ PROBLEMY POLSKICH 

SADOWNIKÓW?



Polska
Włochy Francja

Polska
Włochy Hiszpania 

PolskaWielka 
Brytania  Hiszpania 

Polska
Wielka 
Brytania  Niemcy

Hiszpania
Polska

Niemcy 

Polska

Miejsce Polski w produkcji owoców w UE



Struktura produkcji owoców w Polsce
(Dane aktualne na wrzesień 2016)

Źródło: IERiGŻ

Jabłka stanowią podstawę produkcji 
większości nektarów i napojów w Polsce. 

Aronia, czarna porzeczka stanowią ponad ¼ produkcji 
owoców jagodowych w Polsce. 
Zarówno czarna porzeczka, aronia i wiśnia są 
wykorzystywane do produkcji nektarów i napojów.
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jagodowych 

Porzeczka czarna Truskawka
Malina Borówka wysoka
Porzeczka kolorowa Aronia
Agrest
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innych niż jagodowe
Jabłka
Wiśnie
Śliwki
Czereśnie
Gruszki
Brzoskwinie i Morele

Struktura upraw owoców w Polsce w 2016 r.



Owoce i przetworzone owoce w Unii Europejskiej 
(kg / osobę/rok)

Warzywa i przetworzone warzywa w Unii Europejskiej 
(kg / osobę/rok) 

Źródło: Faostat (FAO Statistics Division 2014)

Konsumpcja warzyw i owoców w Europie 

Bardzo niska 
konsumpcja owoców
w Polsce



Rosnąca konkurencja na rynku owoców z Chin, Iranu ,Turcji, Ukrainy, Mołdawii

Problemy z eksportem np. embargo w Rosji, ograniczone możliwości eksportu do 
Azji

Niska konsumpcja owoców i warzyw oraz przetworów w UE, w tym w Polsce

Stagnacja na rynku soków, nektarów i napojów owocowych/warzywnych na 
korzyść napojów gazowanych, napojów piwnych bezalkoholowych i wody 

Problemy ze sprzedażą owoców, w tym jabłek, spowodowane nadprodukcją 

BARIERY rynku owoców i warzyw



Zagospodarowanie KAŻDEJ  TONY krajowych owoców i warzyw 
jest sprawą priorytetową 

Zagospodarowanie w postaci nektarów i napojów z owoców i warzyw 
(min. 20 % wsadu owocowego i warzywnego)

Bariera zapotrzebowania rynków światowych na owoce i ich przetwory (zwłaszcza ZSJ) 
połączona ze spadkiem ich zużycia do napojów w Polsce wygeneruje dużą nadwyżkę 

i wywoła dalsze napięcia na nasyconym krajowym rynku  owoców.



Wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje i nektary owocowe/warzywne  
spowoduje:

Będzie to spowodowane spadkiem konsumpcji ze względu na wrażliwość cenową konsumentów 
w kontekście tego typu produktów oraz zmniejszeniem zawartości owoców/warzyw w napojach 
do średniej europejskiej czyli do ok. 10%. 

Według aktualnych danych ilość skupywanych owoców i warzyw, spadnie o ok. 190.000 ton, z 
czego 123.500 ton przypadnie na jabłka.

5 Ograniczenie zapotrzebowania polskiego  przemysłu 
napojowego na owoce i warzywa z polskich upraw o 
75%.



Zmniejszenie zapotrzebowania na owoce i warzywa  

165 000 ton 

53 110 ton 

13 650 ton

12 710 ton 

3 130 ton 

Spadek 

o ok. 75%

123 500 ton 

39 830  ton

10 240 ton

9 530 ton 

2 350 ton 

Obecne zapotrzebowanie: Spadek zapotrzebowania o:



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


