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Wst�p 

 Handel zagraniczny (a g�ównie eksport) to swego rodzaju „silnik” nap�dza-
j�cy wzrost gospodarki, a poziom konkurencyjno�ci mi�dzynarodowej jest „pali-
wem” do owego „silnika” (Misala 2011)1. Ta istotna rola handlu zagranicznego 
w rozwoju gospodarczym (i w rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki) 
podkre�lana by�a ju� przez przedstawicieli merkantylizmu, a nast�pstwie „klasy-
ków” ekonomii politycznej, a zarazem teorii handlu mi�dzynarodowego (g�ównie 
Smith, Ricardo oraz Mill) i pó�niej przedstawicieli teorii neoklasycznych (zw�asz-
cza Heckcher-Ohlin-Samuelson) i badaczy wspó�czesnych (m.in. Vernon, 
Krugman, Lindner). Wszyscy teoretycy i badacze zajmuj�cy si� problematyk� 
handlu zagranicznego zajmowali si� poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jakie 
s� przyczyny przewag poszczególnych gospodarek (sektorów, firm) nad innymi. 
 Najogólniej, co podkre�laj� niemal wszyscy teoretycy i badacze problemów 
handlu zagranicznego, a jednocze�nie szeroko rozwini�tego nurtu bada	 „poda�o-
wych” nad konkurencyjno�ci� bytów gospodarczych, pozycja na rynkach zagra-
nicznych zale�y przede wszystkim od poziomu kosztów i/lub zró�nicowania pro-
duktów, czyli oferowania produktów ta	szych lub lepszych (m.in. Porter 1980, 
Adamowicz 1999, Wo� 2001, Wzi�tek-Kubiak 2003). Koszty i jako�
 produktów 
zale�� od ogromnej liczby czynników, a g�ównie � technologii stosowanych w celu 
poprawy produktywno�ci czynników produkcji, skali produkcji i poda�y, ale te� 
czynników zewn�trznych (nak�ady na dzia�alno�
 badawczo-rozwojow�, polityka 
kredytowa czy dochodowa). S� to tzw. czynniki kontrolowane przez konkuruj�ce 
podmioty (firmy, sektory, gospodarka) tzn. w du�ym stopniu od nich zale�ne2. 
Czynniki niekontrolowane to przede wszystkim dost�pno�
 do zasobów natural-
nych. W literaturze przedmiotu wszystkie czynniki kontrolowane okre�la si� te� 
mianem czynników aktywnych czyli instrumentów konkurowania zwi�zanych 
z wykorzystaniem potencja�u konkurencyjnego (i rozwojem eksportu) mierzonym 
na wszystkich poziomach dzia�alno�ci gospodarczej. Aktywnymi (kontrolowany-
mi) czynnikami wzrostu eksportu i poprawy konkurencyjno�ci na rynku mi�dzyna-
rodowym analizowanymi od strony „popytowej” s� przede wszystkim: promocja, 
reklama, marketing, logistyka sprzeda�y, sprawno�
 jednostek handlowych, ale te� 
umiej�tno�
 dostosowania rozmiarów i struktury poda�y do preferencji konsumen-
tów i zmieniaj�cej si� koniunktury na rynkach (m.in. Sulmicki 1997). Czynniki 
bierne, niekontrolowane ujmowane od strony popytowej to przede wszystkim 
kszta�towanie si� popytu i poda�y na zagranicznych rynkach zbytu, ale te� wp�ywa-

������������������������������������������������������������
1 J. Misala, Mi�dzynarodowa konkurencyjno�� gospodarki narodowej, PWN, Warszawa 2011, s. 20. 
2 Podzia� na czynniki kontrolowane i niekontrolowane wprowadzili Reiljan, Hinrikus i Ivanov, 
za W. Poczt� [w:] Wybrane aspekty konkurencyjno�ci rolnictwa, IERiG�-PIB, 2011, s. 24. 



8 

j�ca na poziom zapotrzebowania w okre�lonych krajach polityka handlowa innych 
krajów czy ugrupowa	 uczestnicz�cych w obrotach �wiatowych.  

Czynniki decyduj�ce o rozwoju eksportu mo�na te� podzieli
 na cenowe 
i pozacenowe (m.in. Bosak 2000). Ceny stanowi� skumulowany efekt wspó�dzia�a-
nia czynników decyduj�cych o poziomie kosztów (czynniki pozacenowe to g�ów-
nie szeroko poj�te dzia�ania jednostek gospodarczych, polityki pa	stwa w zakresie 
zarz�dzania i marketingu). Znaczenie czynników pozacenowych (m.in. Abbott 
i Bredahl 1994) jest szczególnie istotne w odniesieniu do produktów gotowych do 
spo�ycia (zu�ycia), do których nale�� w bran�y rolno-spo�ywczej produkty spo-
�ywcze wysoko przetworzone ale te� przeznaczone do bezpo�redniej konsumpcji 
produkty rolne (przede wszystkim owoce i warzywa). Przewagi kosztowo-cenowe 
i dzia�ania powoduj�ce zmniejszenie kosztów, maj� podstawowe znaczenie w po-
prawie pozycji konkurencyjnej i wzrostu eksportu surowców rolniczych oraz pro-
duktów spo�ywczych o ni�szym stopniu przetworzenia. 

Celem opracowania by�o okre�lenie mo�liwo�ci zwi�kszenia polskiego eks-
portu wybranych produktów ogrodniczych i ich przetworów przede wszystkim 
z punktu widzenia kszta�towania si� relacji popytowo-poda�owych w czo�owych 
krajach importerach tych produktów w �wiecie. Ze wzgl�du na brak odpowiednich 
danych statystycznych dotycz�cych spo�ycia produktów ogrodniczych, popyt na 
rynkach zbytu mierzono g�ównie wielko�ci� importu obj�tych analiz� produktów 
i tendencjami w ich przywozie. Badano te� poziom cen oferowanych przez g�ów-
nych odbiorców �wiatowych oraz wielko�
 poda�y i ceny czo�owych dostawców na 
wytypowanych g�ównych rynkach zbytu. Szczególn� uwag� po�wi�cono sytuacji na 
rynku krajów UE i krajów WNP, tj. g�ównych odbiorców polskich produktów 
ogrodniczych. Badanie zmian wielko�ci eksportu i importu, poziomu sald handlu 
zagranicznego i samowystarczalno�ci produkcji pozwoli�o na okre�lenie szans i za-
gro�e	 na rynkach zbytu ze strony czo�owych konkurentów Polski, na �wiatowym 
i europejskim rynku zbytu, wytypowanych do badania produktów ogrodniczych. 
 Analiz� sytuacji na rynku �wiatowym poszerzono o regulacje celne na 
rynkach zbytu i system organizacji sprzeda�y eksportowej produktów ogrodni-
czych w Polsce w porównaniu z niektórymi krajami UE.  

W pracy nie badano wp�ywu importu na rozwój krajowej produkcji ogrodni-
czej, bowiem w odniesieniu do niemal wszystkich produktów ogrodniczych i ich 
przetworów udzia� importu w ich produkcji krajowej nie przekracza 10%. Podsta-
wowym czynnikiem wzrostu produkcji artyku�ów tego sektora, zw�aszcza w �wietle 
braku tendencji wzrostowej zapotrzebowania na rynku krajowym s� mo�liwo�ci 
i szanse zwi�kszenia sprzeda�y na zagranicznych rynkach zbytu.  
 W opracowaniu dokonano analizy sytuacji popytowo-poda�owej i cenowej na 
�wiatowym rynku niemal wszystkich podstawowych owoców i warzyw �wie�ych ze 
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szczególnym uwzgl�dnieniem produktów dominuj�cych w produkcji i eksporcie 
polskim (jab�ka, pieczarki, kapusta) lub charakteryzuj�cych si� du�� dynamik� 
wzrostu eksportu (kapusta w�oska i peki	ska, pomidory). Spo�ród przetworów owo-
cowych i warzywnych analizie poddano jedynie trzy grupy produktów dominuj�-
cych w produkcji i eksporcie przetworów, tj. zag�szczony sok jab�kowy oraz mro�o-
ne owoce i warzywa, przy czym najwi�cej uwagi po�wi�cono koncentratowi soku 
jab�kowego, którego Polska jest drugim w �wiecie producentem i eksporterem3. 
 Sytuacj� na rynku poszczególnych produktów badano w g�ównych krajach im-
porterach i eksporterach przy wykorzystaniu metod statystycznej analizy tendencji 
rozwojowych (�rednioroczne tempo wzrostu) analizy zmian salda handlu zagranicz-
nego oraz udzia�u w rynku �wiatowym, a w odniesieniu do eksporterów tak�e ich po-
zycj� na poszczególnych rynkach zbytu. Analiz� obj�to lata 1997-2011 z podzia�em 
na trzy okresy pi�cioletnie, tj. 1997-2001, 2002-2006 i 2007-2011. Ze wzgl�du na do-
st�pno�
 danych statystycznych informacje dotycz�ce produkcji w �wiecie obejmuj� 
lata 1996-2010, spo�ycia lata 2002-2009, a importu do krajów UE lata 1999-2011. 
 Analiza sytuacji na rynku �wiatowym i europejskim dokonana zosta�a w opar-
ciu o dane Faostat, Eurostat, USDA, AIJN (European Fruit Juice Association), AMI 
(Agarmarkt Informations-Gessellachaft mbH), a na rynku polskim w oparciu o dane 
GUS, Centrum Informatycznego Handlu Zagranicznego (CIHZ) i Centrum Anali-
tycznego Administracji Celnej (CAAC). Ponadto korzystano z taryf celnych wybra-
nych krajów i ich ugrupowa	 oraz dost�pnej literatury dotycz�cej organizacji ekspor-
tu w Polsce i niektórych krajach UE. 

I. Struktura rzeczowa i podstawowe tendencje w produkcji, eksporcie 
i spo�yciu owoców, warzyw i ich przetworów w Polsce 

Udzia� owoców i warzyw w towarowej produkcji ro�linnej �rednio w latach 
2007-2011 wyniós� 28%. Wy�szy by� jedynie udzia� zbó� (32%). W ��cznej warto-
�ci polskiego eksportu rolno-spo�ywczego produkty sektora ogrodniczego stanowi-
�y w tych latach 16%, a w imporcie 17% (w 90% s� to produkty innych stref klima-
tycznych). W eksporcie wy�szy by� jedynie udzia� mi�sa i jego przetworów. Saldo 
handlu zagranicznego wszystkimi owocami i warzywami strefy umiarkowanej oraz 
ich przetworami jest zdecydowanie dodatnie. W warto�ci produkcji przemys�u spo-
�ywczego, przetwory owocowe i warzywne stanowi�y 19% (drugie miejsce po 
produktach przemys�u mi�snego i mleczarskiego). W spo�yciu artyku�ów rolnych 

������������������������������������������������������������
3 Szczegó�owa analiza sytuacji na �wiatowym rynku poszczególnych gatunków mro�onych 
owoców i warzyw, ale te� pozosta�ych przetworów owocowych i warzywnych przedstawiona 
b�dzie w kolejnym opracowaniu dotycz�cym wp�ywu sytuacji na rynku �wiatowym na rynek 
produktów ogrodniczych i jego mo�liwo�ci rozwojowe w Polsce, które przygotowane b�dzie 
w 2014 r. 
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i spo�ywczych produkty sektora ogrodniczego zajmuj� czwarte miejsce po mi�sie, 
przetworach zbo�owych i nabiale. 

1. �wie�e owoce 

W strukturze produkcji, eksportu i spo�ycia owoców �wie�ych w Polsce 
dominuj� jab�ka. �rednio w latach 2007-2011 jab�ka stanowi�y 71% �rednich zbio-
rów owoców i 55% warto�ci produkcji towarowej tych produktów. W wolumenie 
eksportu owoców (bez reeksportu owoców po�udniowych) udzia� jab�ek wyniós� 
86%, a w warto�ci eksportu 64%. W spo�yciu owoców strefy umiarkowanej jab�ka 
stanowi�y 52%, a w spo�yciu ogó�em tych produktów 36%. Spo�ród pozosta�ych 
owoców, najwi�kszy w strukturze zbiorów, by� �rednio w latach 2007-2011 udzia� 
porzeczek (6,4%), truskawek (5,8%) i wi�ni (5,4%). �liwki i maliny stanowi�y od-
powiednio 3,0 i 2,8%. �czny udzia� pozosta�ych owoców (gruszki, agrest, borów-
ka, brzoskwinie, morele, czere�nie, orzechy) wyniós� 6,3%. W wolumenie eksportu 
owoców (oprócz jab�ek) istotne znaczenie mia�y maliny i truskawki – odpowiednio 
3,4 i 2,2%, a w warto�ci sprzeda�y zagranicznej 10,1 i 5,7%. W spo�yciu owoców 
strefy umiarkowanej ��czny udzia� owoców jagodowych wynosi� 18,7%, w tym 
truskawek oko�o 10%. 
 

Rys. 1. Struktura wolumenu produkcji, spo�ycia i eksportu owoców  
�rednia z lat 2007-2011 w procentach 

Produkcja Eksport* Spo�ycie** 

 
* bez reeksportu owoców po�udniowych 
** bez owoców cytrusowych i bananów 
*** szacunek w�asny 
�ród�o: Na podstawie danych GUS oraz CAAC. 
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W latach 1997-2011 najwy�sze by�o tempo wzrostu produkcji malin – 8,1%. 
Tempo wzrostu zbiorów jab�ek wynios�o 2,1%, a porzeczek 1,2%. Ujemne by�o 
�rednioroczne tempo rozwoju produkcji truskawek i agrestu (-0,1 i -7,1%) oraz 
gruszek (-1,7%) i �liwek (-1,4%). Najbardziej zwi�ksza� si� w tych latach eksport 
jab�ek – �rednioroczny rozwoju wolumenu eksportu wyniós� 7,6%, a warto�ci 
sprzeda�y zagranicznej 15,7%4. Ujemne by�o tempo rozwoju wolumenu eksportu 
porzeczek, truskawek i malin, cho
 dodatnie by�o tempo wzrostu warto�ci eksportu 
tych owoców. Ujemne tempo eksportu malin wynika�o g�ównie ze wzrostu zapo-
trzebowania na te owoce na rynku wewn�trznym, a truskawek (przemys�owych) 
i porzeczek ze spadku popytu na zagranicznych rynkach zbytu. 

W latach 1997-2011 tendencj� spadkow� wykazywa�o spo�ycie niemal 
wszystkich gatunków owoców, a najbardziej obni�a�o si� spo�ycie jab�ek (3,7% �red-
nioroczne). Spowodowane to by�o wzrostem konsumpcji owoców po�udniowych  
i owocowych przetworów, g�ównie soków i nektarów, ale te� generalnie zmian� mo-
delu konsumpcji w kierunku wzrostu spo�ycia tzw. fast food. Spadek spo�ycia wywo-
�a� presj� na zwi�kszenie zagospodarowania produkcji wi�kszo�ci owoców (g�ównie 
jab�ek) poprzez eksport. Zmniejszenie konsumpcji na rynku wewn�trznym i wynika-
j�cy st�d w du�ym stopniu wzrost eksportu zadecydowa�o o zwi�kszeniu udzia�u 
sprzeda�y zagranicznej w poda�y rynkowej jab�ek z 10% w latach 1997-2001 do 26% 
w latach 2007-2011. Udzia� eksportu w zbiorach wi�ni utrzyma� si� na poziomie ok. 
4%, truskawek na poziomie ok. 6%, a malin ok. 20%. Udzia� eksportu w poda�y ryn-
kowej porzeczek spad� z 15 do 5%, a �liwek wzrós� z 5 do 14%. Eksportowane owoce 
jagodowe, wi�nie ale te� �liwki przeznaczane s� g�ównie do przetwórstwa. 

2. �wie�e warzywa 

W produkcji warzyw dominuje kapusta i marchew. �rednio w latach 2007- 
-2011 udzia� tych warzyw w zbiorach wyniós� odpowiednio 22,2% i 16,0%. Udzia� 
pomidorów (gruntowych i spod os�on) wyniós� 12,7%, cebuli 12,3%, a ogórków 
9,4%. W produkcji licz� si� te� buraki 
wik�owe (6,3%) i kalafiory (4,2%). 
W warto�ci produkcji podstawowe znaczenie maj� pomidory (ok. 23%) i ogórki 
(17%). Udzia� cebuli wyniós� 10%, kapusty 12%, marchwi ok. 8%, kalafiorów 4%, 
a broku�ów 2%. W eksporcie dominuj� cebula i pomidory � odpowiednio 28,4 
i 18,4% wolumenu eksportu i 22,0 i 31,1% warto�ci sprzeda�y zagranicznej. Udzia� 
kapusty bia�ej i czerwonej wyniós� odpowiednio 14,2 i 6,7%, marchwi 7,2% i 3%, 
ogórków 3,4 i 4,1%, kalafiorów 4,9% i 5,0%, a pozosta�ych warzyw kapustnych 
(kapusta w�oska, peki	ska) 11,8 i 10,1%. W spo�yciu dominuj� pomidory i ogórki 

������������������������������������������������������������
4 Wysokie by�o tempo wzrostu eksportu gruszek, ale wynika�o to przede wszystkim ze zwi�k-
szenia reeksportu tych owoców, sprowadzanych g�ównie z krajów UE.  
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(32,9%). Udzia� kapusty i marchwi wyniós� odpowiednio 13,6 i 12,5%, cebuli 
11,1%, buraków 5,9%, a kalafiorów i broku�ów 3,7%. 

 
Rys. 2. Struktura wolumenu produkcji, spo�ycia i eksportu warzyw  

�rednia z lat 2007-2011 w procentach 

Produkcja Eksport Spo�ycie 

 
*szacunek w�asny 
�ród�o: Na podstawie GUS oraz CAAC. 
 

W latach 2002-2011, spo�ród warzyw „podstawowych” wzrasta�y jedynie 
zbiory pomidorów i ogórków spod os�on – odpowiednio 5,1 i 6,6% �redniorocz-
ne5. Zbiory kapusty obni�a�y si� w tempie 3,8% rocznie, buraków 3,3%, cebuli 
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������������������������������������������������������������
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nego Spisu Rolnego z 2002 r. wykaza�y, �e szacunki zbiorów warzyw gruntowych w latach 
poprzednich by�y znacznie zawy�one, a warzyw spod os�on by�y niedoszacowane. 
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Udzia� eksportu w poda�y rynkowej wi�kszo�ci warzyw stale ro�nie. �rednio 
w latach 2007-2011 eksport stanowi� 12% poda�y pomidorów, 13% poda�y kapusty, 
8% marchwi i 12% kalafiorów, wobec odpowiednio 5, 9, 7 i 8% w latach 2002- 
-2006. W poda�y ogórków wska�nik ten zwi�kszy� si� z 2 do 3%, a cebuli z 17 do 
18%. Niewielki wzrost tego wska�nika na rynku cebuli spowodowany by� spadkiem 
zapotrzebowania na polska cebul� na rynkach zagranicznych. Zmniejszenia spo�ycia 
nie zrekompensowa� wzrost popytu na warzywa sektora przetwórczego. 

W Polsce dynamicznie rozwija si� produkcja i eksport pieczarek. �rednio 
w latach 1997-2011 zbiory pieczarek zwi�ksza�y si� w tempie 5,1% rocznie, a ich 
eksport w tempie a� 33% rocznie. Udzia� eksportu w poda�y rynkowej �rednio 
w latach 2007-2011 wyniós� a� 62%, wobec zaledwie 7% w latach 1997-2001. 

3. Przetwory owocowe i warzywne 

W produkcji przetworów owocowych i warzywnych dominuj� zag�szczone 
soki owocowe (g�ównie sok jab�kowy) oraz mro�one owoce i warzywa. �rednio 
w latach 2007-2011 w wolumenie produkcji przetworów owocowych i warzyw-
nych zag�szczone soki owocowe stanowi�y 14,3%, w tym zag�szczony sok jab�-
kowy 11%. Udzia� mro�onych owoców wyniós� 17,7%, a mro�onych warzyw 
27,5%. W warto�ci sprzeda�y przetworów, soki zag�szczone stanowi�y 17%, mro-
�one owoce 18%, a mro�one warzywa 19%. W produkcji mro�onych owoców do-
minuj� mro�one truskawki, maliny i wi�nie (75% wolumenu i warto�ci produkcji), 
a w produkcji mro�onych warzyw – mro�ona cebula, marchew, kalafiory i mro�o-
ne warzywa str�czkowe (��cznie 70% wolumenu i warto�ci produkcji). Dominacja 
w produkcji przetworów soków zag�szczonych i mro�onek ma �cis�y zwi�zek 
z ukszta�towan� struktur� polskiego eksportu przetworów owocowych i warzyw-
nych. Soki i mro�onki, z uwagi na rozbudowan� baz� surowcow� i przetwórcz� 
oraz relatywnie niskie koszty produkcji, ju� w latach siedemdziesi�tych by�y 
przedmiotem zainteresowania odbiorców zagranicznych, g�ównie z krajów Europy 
Zachodniej i wykorzystywane by�y w produkcji przetworów wy�ej przetworzo-
nych w krajach importerach.  

�rednio w latach 2007-2011 udzia� zag�szczonych soków owocowych w wo-
lumenie eksportu przetworów owocowych i warzywnych wyniós� 19%, a w warto�ci 
sprzeda�y zagranicznej 25%. Udzia� mro�onych owoców wyniós� odpowiednio 23 
i 28%, a mro�onych warzyw 28 i 15%. Udzia� eksportu w produkcji zag�szczonych 
soków owocowych, w tym zag�szczonego soku jab�kowego przekracza 90%. 
W produkcji mro�onek owocowych wska�nik ten wyniós� w latach 2007-2011 ok. 
82%, a mro�onek warzywnych 64%. Mo�liwo�ci zbytu wszystkich tych produktów 
wyznaczone s� w bardzo du�ym stopniu relacjami popytowo-poda�owymi na ryn-
kach �wiatowych i cenami na rynku mi�dzynarodowym. Wp�ywy z eksportu tych 
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produktów wyznaczaj� w znacz�cy sposób ��czne wp�ywy z eksportu przetworów 
owocowych i warzywnych, ale te� produktów ca�ego sektora ogrodniczego. 
 

Rys. 3. Struktura produkcji i eksportu przetworów owocowych  
�rednia z lat 2007-2011 w procentach 

Produkcja Eksport 

  

�ród�o: Na podstawie GUS i CAAC. 
 

Rys. 4. Struktura produkcji i eksportu przetworów warzywnych  
�rednia z lat 2007-2011 w procentach 

Produkcja Eksport 

  
�ród�o: Na podstawie GUS i CAAC. 
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W latach 1997-2011 produkcja i wolumen eksportu zag�szczonych soków 
owocowych zwi�ksza�y si� w tempie odpowiednio 5,0 i 4,6% rocznie, w tym za-
g�szczonego soku jab�kowego odpowiednio 4,5 i 1,3%. �rednioroczne tempo wzro-
stu produkcji i eksportu mro�onek owocowych wynios�o odpowiednio 7,2 i 1,8%, 
a mro�onek warzywnych 7,3 i 7,4%. �czna produkcja przetworów owocowych ob-
ni�a�a si� w tempie 1,2%, a ich eksport wzrasta� w tempie 3,8%. Produkcja i eksport 
przetworów warzywnych wzrasta�y w tempie odpowiednio 11,5% i 7,2%.  

�czne spo�ycie przetworów owocowych i warzywnych zwi�kszy�o si� 
z 7,6 kg/osob� �rednio w latach 1997-2001 do 9,4 kg/osob� w latach 2007-2011. 
Wzros�o spo�ycie mro�onek warzywnych, konfitur i konserw warzywnych, a spa-
d�a konsumpcja marynat warzywnych i kwaszonej kapusty. Stabilne pozosta�o 
bezpo�rednie spo�ycie owoców mro�onych, a wzros�o ich wykorzystanie w prze-
my�le spo�ywczym. 

Z powodu spadkowej tendencji spo�ycia w kraju, eksport jest i pozo-
stanie wa�nym czynnikiem zagospodarowania owoców i warzyw �wie�ych 
w Polsce. Ró�nice cen skupu produktów przeznaczonych do sprzeda�y za-
granicznej i kierowanych do przetwórstwa powoduj�, �e zagospodarowanie 
�wie�ych produktów ogrodniczych poprzez eksport jest dla producentów 
bardziej op�acalne ni� ich sprzeda� do zak�adów przetwórczych. Zmniejsze-
nie czy nawet stabilizacja eksportu mro�onek (g�ównie owocowych) i soków 
zag�szczonych, przy ograniczonym popycie na rynku wewn�trznym, ozna-
cza� mo�e niewykorzystanie rozbudowanych mocy przetwórczych i pogor-
szenie sytuacji podmiotów przetwórczych, ale te� bilansu w handlu zagra-
nicznym produktami sektora ogrodniczego. 

II. Geograficzna struktura polskiego eksportu owoców i warzyw oraz  
zag�szczonego soku jab�kowego i mro�onek owocowych i warzywnych 

 W latach 2007-2011 udzia� krajów UE-15 w ��cznej warto�ci polskiego eks-
portu owoców, warzyw i ich przetworów wynosi� �rednio 60%, wobec 66% 
w okresie 2002-2006 i 73% w latach 1997-2001. Spadek udzia�u krajów „starej” 
Wspólnoty spowodowany by� wi�kszym wzrostem eksportu do nowych krajów 
cz�onkowskich oraz do krajów WNP (zw�aszcza Rosji). Zmniejszy� si� udzia� 
w eksporcie pozosta�ych krajów – g�ównie krajów EFTA oraz krajów Ameryki P�n. 
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Rys. 5. Struktura geograficzna warto�ci polskiego eksportu owoców,  
warzyw i ich przetworów w procentach 

 

�ród�o: Na podstawie danych CIHZ i CAAC. 
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chy oraz Litwa i S�owacja. Warto�
 eksportu �wie�ych warzyw do krajów WNP 
stanowi�a 24% ��cznej sprzeda�y tych produktów, wobec 13 i 23% w poprzednich 
okresach. Udzia� Rosji wynosi� odpowiednio: 14, 8 i 18%. Zmniejszy�o si� zna-
czenie Bia�orusi, a wzros�o Ukrainy (z 1% w latach 1997-2001 do 7% w latach 
2007-2011). 
 

Rys. 6. Struktura geograficzna warto�ci eksportu �wie�ych owoców i warzyw  
w procentach 

 

�ród�o: Na podstawie danych CIHZ i CAAC. 
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brukselka, pomidory, kalafiory, kapusta). Do Czech Polska eksportuje przede 
wszystkim kapust�, pomidory, ogórki, warzywa korzeniowe, kalafiory i cebul�, 
a do Rosji – kapust�, pomidory, marchew i cebul�.  

Kraje UE-15 (przede wszystkim Niemcy, Wlk. Brytania, Francja i Holan-
dia) �rednio w latach 2007-2011 odbiera�y 72% polskiego wolumenu eksportu 
pieczarek i 81% warto�ci ich sprzeda�y. Udzia� nowych krajach cz�onkowskich 
Wspólnoty (g�ównie Czech, Rumunii i S�owacji) wynosi� odpowiednio 10 i 8%. 
Kraje WNP uczestniczy�y w eksporcie w 17 i 10%, w tym Rosja w 15 i 9%. Rosja 
jest drugim po Niemczech odbiorc� pieczarek z Polski. Spo�ród krajów WNP 
w eksporcie pieczarek z naszego kraju liczy si� te� Bia�oru� i Ukraina (��cznie ok. 
2% polskiego eksportu). 

2. Zag�szczony sok jab�kowy i mro�onki owocowe i warzywne 

Czo�owym odbiorc� polskiego zag�szczonego soku jab�kowego s� Niemcy, 
cho
 ich udzia� zmniejsza� si� i w latach 2007-2011 wynosi� �rednio 62% ��cznej 
warto�ci sprzeda�y, wobec 71% w okresie 2002-2006 i 81% w latach 1997-2001. 
Udzia� pozosta�ych krajów „starej” Wspólnoty (g�ównie Austrii, Wlk. Brytanii 
i Holandii) wynosi� odpowiednio: 33, 24 i 17%. Udzia� UE-12 waha� si� w granicach 
1-2%. Kraje WNP praktycznie nie liczy�y si� w polskim eksporcie tego produktu. 
 
Rys. 7. Struktura geograficzna warto�ci polskiego eksportu zag�szczonego soku 

jab�kowego i mro�onek owocowych i warzywnych w procentach 

 

�ród�o: Na podstawie danych CIHZ i CAAC. 
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W latach 1997-2011 g�ównym odbiorc� polskich mro�onek owocowych 
i warzywnych by�y kraje UE-15. W okresie 2007-2011 ich udzia� w ��cznej warto-
�ci eksportu mro�onek wynosi� �rednio 78%, wobec 79% w okresie 2002-2006 
i 85% w latach 1997-2001. Polskie mro�onki kierowane s� g�ównie na rynek nie-
miecki. Warto�
 eksportu do tego kraju w latach 2007-2001 stanowi�a �rednio 36% 
sprzeda�y mro�onych owoców i 25% sprzeda�y mro�onych warzyw. Spo�ród kra-
jów „starej” Wspólnoty znacz�cymi odbiorcami mro�onek s� tak�e: Francja, Ho-
landia, Wlk. Brytania, Belgia i Szwecja. Udzia� krajów WNP (zw�aszcza Rosji) 
wyniós� 11%, wobec 8 i 5% w poprzednich okresach. Udzia� nowych krajów 
cz�onkowskich UE waha� si� w granicach 6-8%, a pozosta�ych krajów 4-5%. Spo-
�ród krajów UE-12 g�ównymi odbiorcami mro�onek s� Czechy, W�gry i Litwa, 
a z spo�ród pozosta�ych krajów: Norwegia, Szwajcaria, Chiny i Kanada.  

III. �wiatowy rynek owoców i warzyw �wie�ych 

1. Owoce �wie�e 

1.1. Produkcja �wiatowa 

W �wiatowej produkcji owoców, z udzia�em ok. 65% (w latach 2006-2010), 
dominuj� owoce po�udniowe (g�ównie owoce cytrusowe, banany i winogrona). Spo-
�ród owoców strefy umiarkowanej czo�owe miejsce zajmuj� jab�ka i gruszki, których 
��czny udzia� w globalnych zbiorach owoców w �wiecie wynosi 15-16%. �czny 
udzia� pozosta�ych owoców z drzew (�liwki, morele, wi�nie, czere�nie, orzechy w�o-
skie i laskowe) wynosi ok. 3%, a owoców jagodowych (truskawki, maliny, porzecz-
ki, agrest, borówki, jagody) zaledwie 1%. W latach 1996-2010 produkcja wi�kszo�ci 
owoców wykazywa�a tendencje wzrostowe. Najwi�ksze by�o (ok. 4%) �redniorocz-
ne tempo wzrostu produkcji bananów, brzoskwi	 i nektaryn, owoców awokado oraz 
gruszek. Zbiory jab�ek wzrasta�y w tempie 2% rocznie. Tempo wzrostu produkcji 
pozosta�ych owoców strefy umiarkowanej wynosi�o od 1% (wi�nie, czere�nie) do 
6% rocznie (borówka wysoka). Nie zwi�ksza�a si� produkcja porzeczek, a w tempie 
3% �redniorocznie obni�a�y si� �wiatowe zbiory agrestu. W strukturze produkcji wy-
ra�nie wzrasta� udzia� bananów, brzoskwi	, nektaryn oraz gruszek i owoców mango, 
a obni�a� si� jab�ek. Stabilny by� udzia� pozosta�ych owoców. 

Najwi�kszym producentem owoców w �wiecie s� Chiny. �rednio w latach 
2006-2010 udzia� tego kraju w �wiatowych globalnych zbiorach owoców si�ga� 
19%. Chiny dominuj� w produkcji wi�kszo�ci gatunków owoców, a najwi�kszy jest 
udzia� tego kraju w �wiatowych zbiorach: mandarynek, grejpfrutów (ok. 30%), brzo-
skwi	 (49%), jab�ek (44%), gruszek (64%) i �liwek (51%). Spo�ród owoców strefy 
umiarkowanej kraj ten nie liczy si� tylko w �wiatowych zbiorach: czere�ni (1%), wi-
�ni (1%), malin czy borówek. Drugim w �wiecie producentem owoców (z udzia�em 



20 

ok. 11% �rednio w latach 2006-2010) s� Indie. Kraj ten jest czo�owym producentem 
w �wiecie: cytryn, bananów i owoców mango, ale liczy si� te� w zbiorach pomara	-
czy i mandarynek. W grupie owoców strefy umiarkowanej najwi�kszy jest udzia� 
Indii w produkcji jab�ek (ok. 3%). Trzecim najwi�kszym �wiatowym producentem 
owoców jest Brazylia (udzia� w zbiorach 7%). Brazylia jest obok Chin dominuj�cym 
w �wiecie producentem owoców cytrusowych (g�ównie pomara	czy) i liczy si� te� 
w �wiatowej produkcji bananów (7%) oraz jab�ek (2%). USA – czwarty w �wiecie 
producent owoców jest najwi�kszym �wiatowym producentem truskawek (28%) 
i drugim w �wiecie producentem czere�ni (15%). USA liczy si� te� w produkcji 
owoców cytrusowych (9%), brzoskwi	 (6%), winogron (10%), jab�ek (6%), wi�ni 
(10%) i malin (10%). Pierwsz� pi�tk� najwi�kszych w �wiecie producentów owo-
ców z udzia�em ok. 3% zamykaj� W�ochy. Kraj ten jest najwi�kszym w �wiecie pro-
ducentem winogron (12%) i ma znaczenie w �wiatowej produkcji owoców cytruso-
wych (3%), brzoskwi	 (8%), jab�ek (3%), gruszek (4%), czere�ni (6%), truskawek 
(4%). Znacz�cy producenci (udzia� powy�ej 2%) to te�: Hiszpania (licz�cy si� pro-
ducent owoców cytrusowych), Francja, Indonezja, Meksyk, Filipiny i Turcja.  

Udzia� UE w globalnych zbiorach owoców wynosi� w latach 2006-2010 
10,5%. Znaczenie Wspólnoty najwi�ksze jest w �wiatowych zbiorach owoców cy-
trusowych (trzecie miejsce po Chinach i Brazylii), brzoskwi	 (drugie miejsce po 
Chinach), winogron (najwi�kszy udzia� w �wiecie). W zbiorach jab�ek, gruszek, �li-
wek, wi�ni i truskawek UE z udzia�em odpowiednio ok. 17%, 13%, 14%, 24% 
i 27% �rednio w latach 2006-2010 zajmowa�a drugie miejsce w �wiecie po Chinach. 
Wspólnota dominuje w �wiatowej produkcji czere�ni (27%) i zajmuje trzecie miej-
sce w �wiatowej produkcji malin (27%). Kraje WNP, a przede wszystkim Rosja s� 
najwi�kszym w �wiecie producentem wi�ni (34%) i malin (39%). Kraje te licz� si� 
równie� w produkcji czere�ni (czwarte miejsce w �wiecie po krajach UE, Turcji 
i USA), �liwek (czwarte miejsce po Chinach, UE i Serbii), truskawek (trzecie miej-
sce po USA i krajach UE), jab�ek (trzecie miejsce po Chinach, UE i USA) i gruszek 
(trzecie miejsce po Chinach i UE). �czny udzia� krajów WNP w �wiatowej produk-
cji owoców �rednio w latach 2006-2010 wyniós� 2%, w tym w produkcji owoców 
strefy umiarkowanej 6%. 
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Rys. 8. Geograficzna struktura zbiorów owoców w �wiecie w procentach 

 

�ród�o: Na podstawie FAOSTAT. 

 
Udzia� Polski w �wiatowej produkcji owoców w latach 2006-2010 wyniós� ok. 
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O wyst�pieniu tendencji wzrostowej w �wiatowej produkcji gruszek w latach 
1996-2010 zadecydowa� dynamiczny wzrost zbiorów w Chinach. W latach 2006- 
-2010 zbiory gruszek zwi�kszy�y si� w tym kraju, w relacji do �rednich z lat 1996- 
-2000 o 89% do 13,7 mln ton. Nie zmieni�y si� w tych okresach zbiory w krajach 
WNP i w Turcji, a obni�y�y si� w UE, Japonii i Chile. Wzrost zbiorów w Chinach 
(o ok. 60% do 5,3 mln ton) zadecydowa� równie� o zwi�kszeniu �wiatowej produkcji 
�liwek. Produkcja tych owoców wzros�a równie� w latach 2006-2010 w relacji do lat 
1996-2000 w Chile, w krajach WNP, a spo�ród krajów UE – w Hiszpanii i Rumunii. 
W ca�ej UE produkcja �liwek obni�y�a si� w tych okresach o 2% do 1,5 mln ton. 
W latach 2006-2010 w porównaniu z okresem 1996-2000 produkcja czere�ni zna-
cz�co zwi�kszy�a si� w Turcji (o 73%), w USA (o 60%) i krajach WNP (o 41%). 
Obni�y�y si� natomiast zbiory w UE-27 (o ok. 10%). Nie zmieni�a si� znacz�co pro-
dukcja w innych licz�cych si� producentach tych owoców w �wiecie, tj. w Chinach, 
Australii i Indiach. Produkcja wi�ni najbardziej zwi�kszy�a si� w Turcji (o ponad 
60%), w krajach WNP (o 20%) i Iranie (ponad dwukrotnie). Spad�a natomiast 
w USA, a stabilna na poziomie 0,3 mln ton pozosta�a w krajach UE. 

Zbiory truskawek zwi�ksza�y si� w latach 1996-2010 w wi�kszo�ci krajów, li-
cz�cych si� ich producentów w �wiecie, a najbardziej w USA, Turcji, krajach WNP 
(g�ównie Rosji) i Meksyku. W krajach UE produkcja zwi�kszy�a si� w latach 2006- 
-2010 w relacji do lat 1996-2000 o 8%, a decyduj�cy by� wzrost zbiorów w Niem-
czech i Polsce. Nie zmieni�y si� zbiory truskawek w Hiszpanii i W�oszech – czo�o-
wych obok Polski, producentów tych owoców we Wspólnocie. W latach 1996-2010 
wzros�a te� niemal we wszystkich krajach, znacz�cych producentów w �wiecie pro-
dukcja malin. Najbardziej (o niemal 60%) wzros�y zbiory tych owoców w krajach 
WNP (g�ównie w Rosji i Ukrainie). Produkcja w USA zwi�kszy�a si� o 25%, 
a w krajach UE o 8%. Decyduj�cy by� wzrost o ok. 75% zbiorów w Polsce. 
 Produkcja porzeczek w �wiecie zwi�kszy�a si� w latach 2006-2010 w relacji do 
�redniej z lat 1996-2000 o 8% do 700 tys. ton. Decyduj�cy by� wzrost o 84% do 390 
tys. ton produkcji w Rosji. Zwi�kszy�y si� zbiory w Polsce, drugiej po Rosji, 
z udzia�em ok 26%, w latach 2006-2010, produkcji porzeczek w �wiecie. W pozosta-
�ych krajach Wspólnoty (g�ównie w Niemczech) produkcja spad�a a� o 65% do 86 tys. 
ton, a ��czny udzia� Wspólnoty w produkcji �wiatowej spad� z 64 do 39%. Produkcja 
borówki wysokiej wzros�a w tych okresach o 64% do 297 tys. ton. Decyduj�cy by� 
wzrost produkcji w Kanadzie i USA, których udzia� w �wiatowej produkcji wzrós� 
z 77 do 86%. Udzia� UE obni�y� si� z 21 do 11%, w tym Polski z 4 do 2,5%. �wiato-
wa produkcja agrestu spad�a ze 181 do 169 tys. ton, tj. o 7%. Spadek zbiorów dotyczy� 
wszystkich g�ównych producentów w �wiecie (poza Rosj�). Udzia� UE w produkcji 
tych owoców obni�y� si� z 74 do 62%, w tym Polski z 19 do 9%. Popyt na agrest nie-
mal we wszystkich krajach wykazuje systematyczn� tendencj� spadkow�. 
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1.2. G�ówni eksporterzy i importerzy owoców strefy umiarkowanej  

Do obrotów �wiatowych trafia ok. 10-12% �wiatowych zbiorów owoców. 
Spo�ród owoców strefy umiarkowanej wska�nik ten najni�szy jest (5-7%) w od-
niesieniu do owoców �atwopsuj�cych si� (nietrwa�ych), tj. g�ównie �liwek, owo-
ców jagodowych, wi�ni i czere�ni. Udzia� eksportu w �wiatowych zbiorach jab�ek 
wynosi� �rednio w latach 2006-2010 ok. 10%. 

Jab�ka 

Eksporterzy 

Najwi�kszymi w �wiecie eksporterami brutto i netto jab�ek s�: Chiny, USA, 
W�ochy, Francja i Chile. �rednio w latach 2007-2011 ��czny udzia� tych krajów 
w �wiatowym wolumenie eksportu jab�ek wyniós� 53%, a w jego warto�ci ok. 60%. 
W wolumenie eksportu z udzia�em ok. 14% dominuj� Chiny, a w warto�ci sprzeda�y 
W�ochy – 13%. Udzia� Chin w eksporcie �wiatowym dynamicznie si� zwi�ksza� do 
2009 r., kiedy to eksport osi�gn�� poziom 1,2 mln ton. W dwu nast�pnych latach 
eksport z tego kraju wykazywa� tendencje spadkowe z powodu wzrostu zapotrzebo-
wania na rynku wewn�trznym. W 2009 r. udzia� eksportu w produkcji jab�ek w Chi-
nach wyniós� 4%, w 2010 r. 3,3%, a w 2011 r. ok. 3%. Dynamiczn� tendencj� wzro-
stow� wykazuje eksport z W�och i Chile. Przeci�tny wolumen eksportu z obu tych 
krajów w latach 2007-2011 by� wy�szy od notowanego w latach 1997-2001 odpo-
wiednio o 47 i 66% i wyniós� 811 i 773 tys. ton. Eksport brutto z USA zwi�kszy� si� 
w tym okresie o 16%, a eksport netto o 19%. USA w odró�nieniu od pozosta�ych 
krajów nale��cych do grupy pi�ciu najwi�kszych eksporterów brutto jab�ek w �wie-
cie jest równie� licz�cym si� w �wiecie ich importerem. Systematycznie zmniejsza 
si� natomiast eksport jab�ek z Francji (z 784 tys. ton �rednio w latach 1997-2001 do 
685 tys. ton przeci�tnie w latach 2007-2011). W wyniku wzrostu cen eksportowych 
zwi�ksza si� jednak we Francji warto�
 eksportu jab�ek, a w pozosta�ych krajach – 
czo�owych eksporterach w �wiecie warto�
 eksportu ro�nie bardziej ni� jego wolu-
men. Najwi�kszy i rosn�cy jest udzia� eksportu w zagospodarowaniu zbiorów jab�ek 
w Chile (ponad 60% w latach 2006-2010). We Francji i W�oszech wska�nik ten si�-
gn�� niemal 40%, a w USA wynosi 18%. 

W �wiatowym eksporcie brutto (ok. 3% udzia� w wolumenie obrotów mi�-
dzynarodowych) licz� si� równie�: Polska, Belgia, Holandia, Argentyna, Nowa Ze-
landia i RPA. Spo�ród tych krajów w latach 2007-2011 najwi�kszym eksporterem 
brutto i netto jab�ek by�a Polska (odpowiednio 570 i 510 tys. ton). W Polsce w 1997-
-2011 �rednioroczna dynamika wzrostu eksportu brutto tych owoców wynosi�a 12%, 
w Argentynie 0,7%, Nowej Zelandii 0,3%. Spo�ród krajów UE zwi�ksza� si� eksport 
brutto jab�ek z W�och (5% �redniorocznie), Belgii (2%) i Holandii (0,1%). Relatyw-
nie wysoki udzia� w �wiatowym eksporcie brutto Belgii i Holandii wynika w bardzo 
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du�ym stopniu z realizowanego przez nie reeksportu jab�ek. W Polsce, Argentynie 
i RPA udzia� eksportu w zbiorach jab�ek zwi�ksza� si� i w latach 2007-2011 wyniós� 
odpowiednio 27%, 22% i 45%. W Nowej Zelandii wska�nik ten wyniós� ok. 75%, 
a w Belgii ok. 80%. 

W �wiatowym eksporcie jab�ek zwi�ksza si� znaczenie nowych dostawców, 
nie licz�cych si� w obrotach �wiatowych tych owoców w drugiej po�owie lat dzie-
wi�
dziesi�tych. Dotyczy to zw�aszcza: Mo�dawii, Serbii, ale te� Turcji i Indii. 
W Mo�dawii eksport jab�ek �rednio w latach 2007-2011 wyniós� 133 tys. ton, wobec 
10 tys. ton w latach 1997-2001. W Serbii eksport wzrós� z ok. 10 do 77 tys. ton, 
w Turcji z 24 do 52 tys. ton, a w Indiach z 6 do 29 tys. ton. Udzia� wszystkich tych 
krajów w �wiatowym wolumenie eksportu jab�ek wzrós� z 0,8 do 3,8%. Zmniejsza 
si� natomiast eksport tych owoców z Iranu (o 37% do 84 tys. ton). W Iranie rosn�, 
w zagospodarowaniu zbiorów, dostawy na rynek wewn�trzny. 

Unia Europejska, g�ównie w wyniku rosn�cego eksportu z Polski i W�och 
przekszta�ci�a si�, w drugiej po�owie ubieg�ej dekady, z importera netto jab�ek 
w ich eksportera. �rednio w latach 2007-2011 eksport netto jab�ek w UE wyniós� 
a� 402 tys. ton. Przeci�tnie w latach 2002-2006 ujemne saldo handlu wynios�o 26 
tys. ton, a w latach 1997-2001 – 158 tys. ton. Eksportem netto s� tak�e kraje Ame-
ryki P�n. �rednio w latach 2007-2011 wolumen eksportu netto jab�ek z tego konty-
nentu wyniós� 229,5 tys. ton, a warto�
 eksportu 225,1 mln USD, wobec odpo-
wiednio 300,2 tys. ton i 118,7 mln USD w latach 1997-2001. Eksport netto w kra-
jach Ameryki P�d. (Chile, Argentyna, Brazylia) zwi�kszy� si� z 599,9 tys. ton do 
1 021 tys. ton i z 284,9 mln USD do 778,9 mln USD, a w krajach Oceanii obni�y� 
z 352,5 do 308 tys. ton i wzrós� z 222,5 do 259,9 mln USD. Najwy�szy jest wska�-
nik samowystarczalno�ci produkcji w krajach Ameryki P�d. (Chile, Argentyna, 
Brazylia) � 44% w latach 2006-20106. W Ameryce P�n. wska�nik ten wyniós� 
105%, w krajach Oceanii 185%, w krajach UE-27 – 102%, w tym UE-12 – 112%, 
a w krajach UE-15 – 99%. 

Spo�ród indywidualnych eksporterów netto jab�ek najwy�szy i stale rosn�cy 
jest wska�nik samowystarczalno�ci produkcji jab�ek w Nowej Zelandii i Chile. 
W Nowej Zelandii wska�nik ten zwi�kszy� si� z 235% w latach 1996-2000 do 405% 
w latach 2006-2010, a w Chile wzrós� ze 194 do 256%. W Mo�dawii samowystar-
czalno�
 w produkcji jab�ek wzros�a ze 105 do 199%, w RPA ze 108 do 178%, 
w Belgii ze 125 do 140%, w USA ze 111 do 115%, we W�oszech ze 130 do 147%, 
w Polsce ze 109 do 130%, a w Chinach ze 101 do 104%. Obni�y�a si� samowystar-
czalno�
 w produkcji we Francji (o 7 p.p. do 138%) i Holandii (o 8 p.p. do 107%). 
W Iranie i Turcji wska�niki te pozosta�y na poziomie odpowiednio 106 i 101%. 
������������������������������������������������������������
6 Wska�nik samowystarczalno�ci jest ilorazem produkcji i poda�y (produkcja powi�kszona i im-
port i pomniejszona i eksport). 
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Importerzy 

Zdecydowanie najwi�kszym importerem brutto i netto jab�ek w �wiecie jest 
Rosja. Udzia� tego kraju w �wiatowym imporcie tych owoców dynamicznie wzra-
sta i �rednio w latach 2007-2001 w wolumenie przywozu wyniós� a� 16% (1,1 mln 
ton), a w warto�ci przywozu 10%, wobec odpowiednio ok. 7 i 4,5% w latach 1997-
-2001. Wzrost importu wynika ze zwi�kszaj�cego si� spo�ycia przy stabilnych 
zbiorach w tym kraju. Dynamicznie zwi�ksza si� równie� import jab�ek w Ukrai-
nie, przy czym w odró�nieniu do Rosji, przywóz jab�ek do Ukrainy obejmuje za-
równo jab�ka deserowe jak i „przemys�owe”, tj. kierowane do zak�adów przetwór-
czych. Przywóz brutto jab�ek do Ukrainy zwi�kszy� si� z 1,3 tys. ton w latach 
1997-2001 do 175 tys. ton przeci�tnie w latach 2007-2001 (niemal 3% wolumenu 
importu �wiatowego). Dodatnie saldo w Ukrainie przekszta�ci�o si� w ujemne 
w wysoko�ci 127,3 tys. ton i 38,6 mln USD. Spo�ród innych krajów WNP import 
brutto i netto jab�ek wykazuje tendencj� wzrostow� tak�e w Kazachstanie, Bia�oru-
si i Kirgistanie. Kraje te w du�ym stopniu reeksportuj� jab�ka do Rosji. 

W latach 2007-2011 kraje WNP uczestniczy�y w �wiatowym wolumenie 
przywozu jab�ek w ok. 21%, a w jego warto�ci w 13%, wobec 7 i 4,5% w latach 
1997-2001. �czne rozmiary przywozu wzros�y z 0,3 do 1,4 mln ton, a import 
netto zwi�kszy� si� 4-krotnie do 1 152 tys. ton. �cznie w krajach WNP udzia� 
importu w zbiorach jab�ek �rednio w latach 2006-2010 wyniós� 34%, wobec 9% 
w latach 1996-2000, a w poda�y jab�ek wzrós� z 7 do 26%. W Rosji wska�niki te 
zwi�kszy�y si� z 20 do 79% i z 17 do 42%.  

Najwi�kszymi po Rosji importerami brutto i netto jab�ek w �wiecie s� 
Niemcy i Wlk. Brytania. Import w Wlk. Brytanii jest w miar� stabilny, a w Niem-
czech wyra�nie si� obni�a. �rednio w latach 2007-2011 przywóz brutto jab�ek do 
Niemiec w relacji do poziomu z 1997-2001 r. obni�y� si� o 16% do 638 tys. ton, 
a netto o 24% do 527 tys. ton. �czny udzia� obu tych krajów w �wiatowym wo-
lumenie przywozu jab�ek obni�y� si� z 27 do 16%, a w warto�ci przywozu z 31 do 
21%. Brak tendencji wzrostowej w imporcie w obu tych krajach spowodowany 
jest wyra�n� stabilizacj� zapotrzebowania na jab�ka deserowe (a tak�e przemy-
s�owe). W Wlk. Brytanii import przekracza� zbiory jab�ek �rednio w latach 2006- 
-2010 o 95%, wobec 105% w latach 1996-2000. W Niemczech udzia� importu 
w zbiorach obni�y� si� z 80 do 65%. 
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Licz�cymi si� importerami jab�ek s� tak�e Kanada i Meksyk. �czny import 
brutto jab�ek zrealizowany przez oba te kraje zwi�kszy� si� z 266 tys. ton w latach 
1997-2001 do 394 tys. ton �rednio w latach 2007-2011, a warto�
 przywozu wzro-
s�a ponad dwukrotnie do 408 mln USD. Systematycznie zwi�ksza si� równie� im-
port realizowany przez Indonezj�. Kraj ten �rednio w latach 2007-2011 zakupi� na 
rynku �wiatowym 170 tys. ton jab�ek, co oznacza�o trzykrotny wzrost w porówna-
niu z przeci�tnym importem w latach 1997-2001. 

Spo�ród importerów netto najni�szy, na poziomie 28-35%, by� w latach 
1996-2010 wska�nik samowystarczalno�ci w produkcji jab�ek w Wlk. Brytanii. 
W Rosji wska�nik ten obni�y� si� z 83% w latach 1996-2000 do 60% w latach 
2006-2010. W Kanadzie samowystarczalno�
 zmniejszy�a si� z 94 do 74%, 
w Meksyku z 78 do 72%, a na Ukrainie ze 100 do 85%. W Niemczech wska�nik 
ten wzrós� z 57 do 64%. 

Na �wiatowym rynku jab�ek dominuj� rejony i kraje o wyra	nej 
przewadze produkcji nad zapotrzebowaniem krajowym. O rynki zbytu, 
charakteryzuj�ce si� niedoborami jab�ek, którymi s� g�ównie kraje WNP, 
niektóre kraje UE-15, kraje Ameryki P�n., konkuruje du�a liczba dostaw-
ców, z których wi�kszo�� charakteryzuje si� rosn�c� poda�� eksportow� na 
rynek �wiatowy. 
 

Tabela 1. Produkcja i obroty handlu zagranicznego jab�kami w �wiecie 

Wyszczególnienie 

Produkcja Eksport Import 

1996-2000 2006-2010 1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 

tys. 
ton 

tys. 
ton 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

Ogó�em 56 117,0 67 706,0 5 041,1 2 524,3 7 858,0 6 110,6 4 490,5 2 625,9 6 871,0 5 652,0

UE-27 12 112,3 11 310,9 2 561,4 1 262,7 3 329,8 2 721,6 2 719,0 1 602,4 2 927,6 2 787,7

Polska 1 758,3 2 132,2 191,9 32,0 569,8 232,4 21,5 11,1 59,7 36,2

W�ochy 2 151,4 2 220,4 551,7 261,2 811,2 803,4 35,6 24,5 44,6 38,3

Francja 2 290,3 1 873,4 783,6 462,9 684,5 687,5 93,9 59,4 161,2 140,4

Holandia 521,2 374,4 310,2 167,8 367,2 356,8 256,7 155,5 329,0 352,2

Belgia 440,8 341,0 347,4 205,9 281,6 224,6 236,0 172,8 178,5 173,8

Niemcy 957,4 994,1 68,4 35,2 111,3 94,4 759,5 414,1 638,0 608,4

Wlk. Brytania 209,9 243,9 19,1 13,2 29,4 18,7 431,6 387,6 475,2 555,3

Kraje Ameryki P�n. 5 814,4 5 285,7 723,1 424,9 796,9 819,2 422,9 306,2 567,4 594,1

USA 4 835,5 4 334,6 653,2 388,6 763,2 790,9 157,3 112,8 173,4 186,3

Kanada 536,1 398,1 69,6 36,2 33,4 27,9 116,4 83,8 183,9 182,2

Meksyk 442,8 553,0 0,3 0,1 0,3 0,4 149,2 109,6 210,1 225,6

Kraje Ameryki P�d. 2 889,3 3 390,3 688,8 332,3 1 093,9 836,3 88,9 47,4 73,1 57,4

Chile 950,0 1 244,0 465,4 214,1 773,3 614,8 0,1 0,1 0,4 0,4
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cd. tabeli 1 
Argentyna 1 063,9 1 025,4 185,6 99,0 228,2 162,0 8,2 4,5 1,0 0,7

Brazylia 875,4 1 120,9 37,8 19,2 92,4 59,5 80,6 42,8 71,7 56,3

Kraje WNP 3 657,4 4 230,6 39,6 8,9 282,3 97,3 325,8 124,4 1 434,4 710,6

Rosja 1 504,4 1 503,5 1,0 0,5 2,6 1,7 299,3 117,2 1 092,9 589,1

Mo�dawia 331,6 218,7 10,0 2,6 133,3 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ukraina 890,4 752,2 4,2 0,7 47,7 16,6 1,3 0,5 175,0 55,2

Kazachstan 68,1 107,4 5,0 1,1 2,7 1,5 2,9 0,6 41,5 15,4

 Kraje Oceanii 880,0 668,8 352,6 222,6 309,6 262,5 0,1 0,1 1,6 2,6

Australia 319,2 274,4 33,0 22,5 4,0 6,3 0,0 0,0 0,2 0,4

Nowa Zelandia 560,8 394,4 319,6 200,1 305,6 256,2 0,1 0,1 1,4 2,2

Chiny 19 005,1 29 746,2 235,8 83,0 1 100,5 733,8 22,5 9,1 55,4 65,0

RPA 573,9 732,1 89,2 27,7 334,1 245,1 0,0 0,0 0,2 0,2

Iran 2 029,2 2 348,2 134,8 15,1 84,3 71,9 0,0 0,0 1,8 1,8

Turcja 2 420,0 2 469,3 23,9 11,7 51,5 22,0 3,0 1,2 4,1 3,8

Indie 1 254,1 1 840,2 5,9 1,8 29,2 10,9 3,8 2,5 104,0 101,4

Japonia 899,8 845,3 2,9 6,9 22,2 70,4 0,7 0,9 0,1 0,2

Indonezja 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 56,4 32,5 169,8 141,3

�ród�o: FAOSTAT i Comtrade. 
 

Ceny w eksporcie i imporcie jab�ek 

Ceny w obrotach mi�dzynarodowych jab�kami systematycznie wzrastaj�. 
�rednio w latach 1997-2011 przeci�tne ceny w �wiatowym eksporcie tych owo-
ców (na bazie fob) wynios�y 0,78 USD/kg i by�y wy�sze od �redniego poziomu 
z lat 1997-2001 o 56%. 

Spo�ród czo�owych eksporterów najwy�sze w latach 1997-2011 by�o tempo 
wzrostu cen eksportowych jab�ek w Polsce (7% �redniorocznie), w RPA (8%), W�o-
szech (5%) i Chinach (6%). Mniej wzrasta�y ceny w eksporcie jab�ek z Nowej Ze-
landii, Belgii, Argentyny, a zw�aszcza z Mo�dawii i Indii. We wszystkich tych kra-
jach �rednioroczne tempo wzrostu cen tych owoców nie przekracza�o 2%. Najwy�-
sze ceny uzyskuj� eksporterzy z USA i krajów UE-15. W USA �rednio w latach 
2007-2001 ceny przekracza�y 1 USD/kg, a we Francji, Holandii, W�oszech i Niem-
czech wynosi�y ok. 0,9-1,0 USD/kg. Najni�sze ceny p�acone s� eksporterom z Indii, 
Mo�dawii i Turcji – poni�ej 0,4 USD/kg. Ceny w eksporcie z Polski i Serbii �rednio 
w latach 2007-2011 wynosi�y odpowiednio 0,41 i 0,43 USD/kg. Ceny z Chin wynio-
s�y ok. 0,7 USD/kg. Relatywnie wysokie ceny w eksporcie z Chin wynikaj� z domi-
nacji w eksporcie jab�ek deserowych. 

W latach 1997-2011 najbardziej wzrasta�y ceny w imporcie jab�ek realizo-
wanym przez Holandi� i USA (4% �redniorocznie), a najwolniej w przywozie do-
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konywanym przez Wlk. Brytani� (1%) i Rosj� (2%). Najwy�sze ceny p�acone s� 
przez odbiorców z Wlk. Brytanii (ponad 1,2 USD/kg �rednio w latach 2007-2011). 
Ceny w pozosta�ych krajach importerach netto z UE-15 (Niemcy, Holandia, Bel-
gia) waha�y si� w latach 2007-2011 wokó� 0,95-1,07 USD/kg. Poziom 1 USD/kg 
osi�ga�y te� ceny importowe w krajach Ameryki P�n. Przeci�tne ceny w Rosji nie-
wiele przekracza�y 0,5 USD/kg, a w Ukrainie 0,3 USD/kg. Relatywnie niskie ceny 
w imporcie ukrai	skim w znacznym stopniu wynikaj� z du�ego udzia�u w przywo-
zie jab�ek kierowanych do przetwórstwa. Ró�nice przeci�tnych cen importowych 
kszta�towane s� poziomem dochodów konsumentów w poszczególnych krajach, 
ale te� geograficzn� struktur� przywozu. 

Geograficzna struktura przywozu jab�ek na g�ównych rynkach zbytu 

W krajach UE udzia� dostaw od partnerów ze Wspólnoty w pokryciu popy-
tu importowego odbiorców z tego ugrupowania wynosi 73-76%. G�ówni dostaw-
cy z UE to: W�ochy, Francja, Holandia i Belgia. Dostawy z Polski �rednio w la-
tach 2007-2011 stanowi�y 5% wolumenu przywozu do UE i 7% obrotów we-
wn�trznych, wobec odpowiednio 2 i 3% w latach 1999-2001. Czo�owymi do-
stawcami zewn�trznymi s�: Chiny, Nowa Zelandia, RPA, Brazylia i Argentyna. 
W latach 1999-2011 zwi�ksza� si� jedynie przywóz do UE z Chile i Brazylii. Do-
stawy z Chin �rednio w latach 2007-2011 stanowi�y zaledwie 0,7% ogólnego im-
portu jab�ek do UE. Ceny w imporcie niemal z wszystkich krajów dostawców do 
Wspólnoty wykazuj� tendencj� wzrostow� (poza Brazyli� i RPA). Najwy�sze 
ceny uzyskuj� dostawcy z Nowej Zelandii, a najni�sze z Polski i W�gier. Prze-
ci�tne ceny z Polski w latach 2007-2011 stanowi�y ok. 55% �rednich cen w im-
porcie unijnym. W eksporcie polskim do UE, tak jak w w�gierskim, du�e znacze-
nie maj� jab�ka przemys�owe. 

Najwi�kszym dostawc� jab�ek do Rosji i Ukrainy jest Polska. Udzia� naszego 
kraju w rosyjskim imporcie jab�ek zwi�kszy� si� z 11% w latach 1997-2001 do 24% 
w latach 2007-2011. Udzia� Chin pozosta� na poziomie 17%, a Mo�dawii spad� z 13 
do 11%. W imporcie rosyjskim wzrasta udzia� dostaw z Azerbejd�anu (z 4 do 7%), 
W�och (z 4 do 5%), Serbii (z 1 do 5%), Ukrainy (z 3 do 5%), Belgii (z 2 do 4%), 
a obni�a si� z Argentyny (z 6 do 5%), Francji (z 12 do 4%), Holandii (z 5 do 2%). 
Udzia� pozosta�ych krajów w imporcie (m.in. Chile, USA, W�gier, Hiszpanii, RPA, 
Nowej Zelandii) nie przekracza 1%. Ni�sze od p�aconych dostawcom z Polski s� 
tylko ceny jab�ek sprowadzanych do Rosji z Chin, Mo�dawii i Azerbejd�anu. Domi-
nuj�ca pozycja Polski w dostawach na rynek rosyjski wynika zatem w bardzo du�ym 
stopniu z dostosowania polskiej oferty do wymogów tego rynku zbytu, ale te� z wie-
loletnich powi�za	 handlowych i znajomo�ci jab�ek produkowanych w Polsce przez 
konsumentów w Rosji. 
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G�ównym dostawc� jab�ek do USA jest Chile, Kanada i Nowa Zelandia, a do 
Indonezji Chiny. 

Gruszki 

 Polska jest importerem netto gruszek, a ujemne ilo�ciowe saldo handlu tymi 
owocami by�o w latach 2007-2011 wy�sze od �redniego z lat 1997-2011 2,3-krotnie 
i wynios�o 10 tys. ton. Analiza sytuacji na �wiatowym rynku tych owoców jest wa�-
na g�ównie dla wytypowania g�ównych rynków zbytu i mo�liwych do uzyskania cen 
gruszek reeksportowanych z naszego kraju. 
 Najwi�kszymi w �wiecie eksporterami brutto i netto gruszek s� Belgia, Ho-
landia, W�ochy, USA, Argentyna, Chile, Chiny i RPA. �czny udzia� tych krajów 
w wolumenie poda�y gruszek na rynek mi�dzynarodowy �rednio w latach 2007- 
-2011 wyniós� niemal 85%, a w warto�ci eksportu 83%. Spo�ród tych krajów naj-
szybciej zwi�ksza� si� w latach 1997-2011 eksport z Chin i RPA (ponad 10% 
�redniorocznie), a najwolniej z USA (1,3%). Przeci�tny wolumen eksportu gru-
szek z Holandii w latach 2007-2011 by� wy�szy w relacji do przeci�tnego z lat 
1997-2001 dwukrotnie i wyniós� 334 tys. ton. Eksport z Argentyny wzrós� o 56% 
do 453 tys. ton, z Chin ponad trzykrotnie do 431 tys. ton, a z RPA prawie pi�cio-
krotnie do 178 tys. ton. Tendencji wzrostowej nie wykazywa� eksport z W�och, 
a obni�a� si� eksport z Chile. 
 Pozosta�e kraje, licz�ce si� w eksporcie netto gruszek to Hiszpania, Portu-
galia i Francja. �czny eksport netto z tych krajów, w wyniku spadku sprzeda�y 
w Hiszpanii i Francji, zmniejszy� si� z 304 tys. ton w latach 1997-2001 do 208 
tys. ton w okresie 2007-2011. Tendencj� wzrostow� wykazuje eksport gruszek 
w wielu innych krajach, znacznie mniej licz�cych si� w eksporcie tych owoców. 
Do grupy tej nale�� g�ównie Korea P�d., w której eksport wzrós� z 6,5 tys. ton do 
22 tys. ton w latach 2007-2011, Turcja (wzrost z 12 do 18 tys. ton), Liban (wzrost 
z 7 do 12 tys. ton), Syria (odpowiednio z 2 do 12 tys. ton), a tak�e Tunezja (z 1 do 
7 tys. ton). Eksport brutto zwi�ksza si� tak�e w Polsce i na Litwie, co wynika 
przede wszystkim z realizowanego przez te kraje reeksportu gruszek.  
 Najwi�kszym �wiatowym importerem brutto i netto jest Rosja. Udzia� tego 
kraju w �wiatowym wolumenie importu gruszek �rednio w latach 2007-2011 wy-
niós� a� 16%, a w jego warto�ci 15%. Realizowany przez Rosj� import zwi�kszy� 
si� w tych latach w relacji do przeci�tnego w latach 1997-2001 3,2-krotnie do 381 
tys. ton, a warto�
 przywozu zwi�kszy�a si� 10-krotnie do 349 mln USD. Znacz�-
cymi importerami brutto i netto w �wiecie s� równie�: Francja, Niemcy, Wlk. Bry-
tania, Kanada, Meksyk i Brazylia oraz Indonezja. Spo�ród tych krajów wyra�nie 
zwi�ksza si� przywóz (netto i brutto) jedynie we Francji, Brazylii i Indonezji. Sa-
mowystarczalno�
 Rosji w produkcji gruszek obni�y�a si� z 68% �rednio w latach 
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1996-2000 do 40% w latach 2007-2011. W Wlk. Brytanii wska�nik ten obni�y� si� 
z 19 do 16%, we Francji z 91 do 65%, a w Niemczech wzrós� z 30 do 32%.  
 UE-27 generuje najwi�ksze po Chinach nadwy�ki eksportu nad importem 
gruszek, przy czym dodatnie saldo handlu tymi owocami systematycznie si� 
zwi�ksza i �rednio w latach 2007-2011 by�o niemal trzykrotnie wy�sze ni� w la-
tach 1997-2011 (373 tys. ton). W krajach Ameryki P�d. (Chile, Argentyna i Bra-
zylia) dodatnie saldo handlu wzros�o w tych okresach z 308 do 412 tys. ton. 
W krajach Ameryki P�n. ujemne saldo handlu gruszkami wzros�o z 49 do 71 tys. 
ton, a w krajach WNP z 116 do 398 tys. ton. Poniewa� na �wiatowym rynku gru-
szek nie pojawiaj� si�, nowi, licz�cy si� odbiorcy, na rynku krajów WNP, a prze-
de wszystkim na rynku rosyjskim zaostrza si� konkurencja �wiatowych dostaw-
ców, któr� wygrywaj� kraje oferuj�ce relatywnie najni�sze ceny i prowadz�ce na 
tym rynku aktywne akcje promocyjne. Bardzo ch�onny rynek rosyjski pozwala 
jednak na zwi�kszanie eksportu gruszek na ten rynek z s�siednich krajów (g�ów-
nie z Polski, ale te� Litwy) zajmuj�cych si� reeksportem tych owoców – g�ównie 
z charakteryzuj�cych si� wysokimi nadwy�kami krajów UE-15. 
 Zdecydowanie najwy�sze ceny osi�gane s� przez eksporterów z UE-15, 
w tym zw�aszcza W�ochy. �rednio w latach 2007-2011 ceny w eksporcie z tego 
kraju wynios�y 1,4 USD/kg, wobec �redniego poziomu �wiatowego na poziomie 
0,9 USD/kg. Znacznie ni�sze s� oferty cenowe z krajów Ameryki P�d. – 0,8-0,9 
USD/kg i z Chin – 0,5 USD/kg. Najwy�sze ceny s� p�acone dostawcom eksportu-
j�cym gruszki do importerów z UE. Ceny w imporcie rosyjskim �rednio w latach 
2007-2011 wynios�y 0,9 USD/kg, co stanowi�o 79% przeci�tnych cen importo-
wych w UE-27. 
 Obroty gruszkami w krajach UE w ok. 70% realizowane s� w ramach 
Wspólnoty. G�ównymi dostawcami zewn�trznymi s�: Argentyna, RPA i Chile. 
Spo�ród tych krajów wyra�nie zwi�kszaj� si� jedynie dostawy do UE z RPA. 
Systematycznie rosn� te� dostawy z Chin, cho
 ich udzia� w imporcie unijnym 
by� jeszcze w latach 2007-2011 nieznaczny i wyniós� 1,5%, a w imporcie ze-
wn�trznym 5%. G�ównym dostawc� gruszek do Rosji s�: Belgia, Argentyna, Ho-
landia, Chiny, RPA i Hiszpania. Jeszcze w latach 1997-2001 udzia� Polski 
w rosyjskim imporcie tych owoców wynosi� zaledwie 1,3%, a w latach 2007- 
-2011 ju� 2,4%, a Polska przesun��a si� z jedenastego miejsca na li�cie dostaw-
ców gruszek do Rosji na miejsce siódme. 

�liwki 

 Najwi�kszymi w �wiecie eksporterami brutto i netto �liwek s�: Hiszpania, 
W�ochy, USA, Chile i RPA. �czny udzia� tych krajów w �wiatowym wolumenie 
eksportu �liwek w latach 2007-2011 wyniós� 58%, a w warto�ci poda�y na rynek 
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�wiatowy 63%, wobec odpowiednio 64 i 64% w latach 1997-2001. Spo�ród tych 
krajów bardzo wyra�nie zwi�ksza si� jedynie eksport z RPA (�redni wzrost rocz-
ny w latach 1997-2011 ponad 5%). W grupie mniej licz�cych si� eksporterów 
netto tendencj� wzrostow� wykazuje eksport �liwek z Serbii i Mo�dawii. Nie 
wzrasta natomiast poda� eksportowa z Argentyny, a obni�a si� z Francji, W�gier 
i Rumunii. Równie� w Polsce, uczestnicz�cej w �wiatowym eksporcie �liwek 
w ok. 1%, eksport netto nie zwi�ksza si�, przy czym w eksporcie polskim, podob-
nie jak realizowanym przez Rumuni� czy Mo�dawi�, dominuj� owoce przezna-
czone do dalszego przetwórstwa.  
 Spo�ród krajów wa�niejszych importerów netto ro�nie tylko przywóz �li-
wek do Rosji, Holandii, a tak�e do Chin; obni�a si� do Wlk. Brytanii i Niemiec, 
a w miar� stabilny jest do Brazylii. �rednio w latach 2007-2001 udzia� Chin 
w �wiatowym wolumenie importu wyniós� ok. 3%, a w warto�ci przywozu 3,5%, 
wobec odpowiednio 1 i 0,6% w latach 1997-2001. Spo�ród odbiorców europej-
skich najni�sza, ale rosn�ca jest samowystarczalno�
 w produkcji �liwek w Wlk. 
Brytanii (19% �rednio w latach 2006-2010). Wska�nik ten w Niemczech wzrós� 
z 47% w latach 1996-2000 do 56% w latach 2006-2010, a w Rosji obni�y� si� 
z 93 do 67%. Brak wyra�nej tendencji wzrostowej importu �liwek w wi�kszo�ci 
krajach, licz�cych si� importerów wskazuje na relatywnie stabilne zapotrzebowa-
nie na te owoce na rynku �wiatowym – dotyczy to zarówno odmian deserowych, 
jak i przeznaczonych do przerobu przemys�owego. 
 Tak jak w odniesieniu do innych owoców, najwy�sze ceny w eksporcie 
i imporcie �liwek dotycz� krajów UE-15 oraz krajów Ameryki P�n. i P�d., a najni�-
sze w krajach Europy Wschodniej. Ceny w eksporcie �liwek z Polski �rednio 
w latach 2007-2011 stanowi�y ok. 62% przeci�tnych cen w eksporcie �wiatowym. 
Ni�sze od oferowanych przez Polsk� by�y ceny �liwek eksportowych z Serbii, 
Mo�dawii i Rumunii. Ceny w imporcie rosyjskim �rednio w latach 2007-2011 sta-
nowi�y 60% przeci�tnych cen w przywozie realizowanym przez kraje UE-27 i 65% 
�rednich cen w przywozie �wiatowym. 
 W krajach UE-27 udzia� obrotów zewn�trznych w ogólnym imporcie reali-
zowanym przez Wspólnot� zwi�kszy� si� z 21% w latach 1997-2001 do 28% 
w latach 2007-2011. Decyduj�cy by� wzrost importu z Chile (z 18 do 29 tys. ton) 
i RPA (z 30 do 35 tys. ton). Zwi�ksza si� tak�e, cho
 wci�� jest nieznaczny, przy-
wóz z Serbii. Dostawy z Polski ustabilizowa�y si� w ubieg�ej dekadzie na poziomie 
ok. 7 tys. ton – 2,4% ogólnego importu w UE i 3,3% obrotów wewn�trznych. Ceny 
w przywozie z Polski (i z Rumunii) s� zdecydowanie ni�sze ni� p�acone innym do-
stawcom na rynek unijny, przy czym ceny uzyskiwane przez polskich dostawców 
wykazuj� sta�� tendencj� wzrostow�. Niskie ceny w polskiej ofercie eksportowej 
podyktowane s� dominacj� w sprzeda�y do UE �liwek odmian przemys�owych 
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(g�ównie w�gierek), cho
 ni�sze s� tak�e, ni� w imporcie z innych krajów, ceny 
�liwek odmian deserowych. 
 Czo�owym dostawc� �liwek do Rosji jest Serbia (udzia� 23% w imporcie 
�rednio w latach 2007-2011). Licz�cy si� dostawcy to tak�e: Mo�dawia, Uzbeki-
stan, Polska i Kirgistan. �czny udzia� tych krajów w imporcie rosyjskim wynosi� 
w tym okresie 38%, w tym Polski 8%. Dostawy z pozosta�ych krajów UE stanowi-
�y 20% importu. Ceny �liwek sprowadzanych z Polski, Serbii i innych krajów 
WNP s� zdecydowanie ni�sze w porównaniu z dostarczanymi do Rosji przez kraje 
UE-15, Turcj� czy kraje Ameryki P�d. 

Wi�nie i czere�nie 

 Najwi�kszymi w �wiecie eksporterami netto i brutto wi�ni i czere�ni7 s� USA, 
Chile i Turcja. W latach 2007-2011 ��czny udzia� tych krajów w �wiatowym wolu-
menie eksportu tych owoców wyniós� 50%, a w warto�ci sprzeda�y 64%. Licz�cymi 
si� eksporterami z ��cznym udzia�em ok. 20% w wolumenie eksportu i 10% w jego 
warto�ci s� tak�e: W�gry, Hiszpania, Polska i Serbia. Spo�ród tych krajów najszyb-
ciej zwi�ksza si� eksport wi�ni i czere�ni z Chile (16% �redniorocznie w latach 
1997-2011), Turcji (7%) i Hiszpanii (9%). W USA i w Serbii wska�nik ten przekra-
cza� 6%. Tendencji wzrostowych nie wykazuje eksport z W�gier. W Polsce uczest-
nicz�cej w �wiatowym wolumenie eksportu wi�ni i czere�ni w ok. 4%, �redniorocz-
ne tempo wzrostu eksportu w latach 1997-2011 wynios�o 0,2%. Zwi�ksza si�, cho
 
nadal niewiele znaczy w �wiatowym eksporcie poda� wi�ni i czere�ni z Ukrainy, 
Mo�dawii i Kirgistanu (��czny udzia� w �wiatowym eksporcie w latach 2007-2012 to 
ok. 3%, wobec 0,3% w latach 1997-2001). We wszystkich krajach eksporterach net-
to (poza USA) zwi�ksza si� samowystarczalno�
 w ��cznej produkcji wi�ni i czere-
�ni, a najbardziej ro�nie ten wska�nik i najwy�szy jest w Chile (290% �rednio w la-
tach 2007-2011). W Polsce samowystarczalno�
 w produkcji tych owoców wzros�a 
ze 138% w latach 1996-2000 do 161% w latach 2007-2011. 
 Czo�owym importerem wi�ni i czere�ni w �wiecie jest Rosja. �rednio 
w latach 2007-2011 w porównaniu do przeci�tnego poziomu z lat 1997-2001 im-
port tych owoców do Rosji zwi�kszy� si� a� osiemnastokrotnie do 72 tys. ton, 
a udzia� Rosji w �wiatowym wolumenie importu wzrós� z 2 do 23%, a w warto�ci 
przywozu z 1 do 12%. Samowystarczalno�
 Rosji w produkcji wi�ni i czere�ni 
spad�a z 95 do 53%. Licz�cymi si� importerami netto s� te� Niemcy, Wlk. Bryta-
nia, Holandia i Kanada. �czny udzia� tych krajów w wolumenie �wiatowego im-
portu �rednio w latach 2007-2011 wyniós� 34%, a w warto�ci przywozu 33%. 
W grupie tych krajów tendencj� wzrostow� wykazuje jedynie przywóz do Kana-

������������������������������������������������������������
7 Brak odpowiednich danych nie pozwala na odr�bn� analiz� �wiatowego rynku obu tych ga-
tunków owoców. 
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dy. Wyra�na stabilizacja importu niemal we wszystkich krajach UE i na poziomie 
ca�ej Wspólnoty wskazuje na stabilizowanie si� popytu na te owoce (g�ównie wi-
�nie) na rynku �wiatowym i europejskim. 
 W pokryciu popytu importowego na czere�nie w UE dominuj� dostawy 
z Turcji i innych krajów Wspólnoty – g�ównie Hiszpanii, Austrii, W�och i Grecji. 
Dostawcy z wszystkich tych krajów (poza W�ochami), ale te� z Serbii i krajów 
Ameryki P�n. i P�d. systematycznie si� zwi�kszaj�. Udzia� dostaw z Polski wzrós� 
z 0,1% w latach 1997-2001 do 2% w latach 2007-2011. Ni�sze od cen czere�ni 
sprowadzanych z Polski s� jedynie ceny tych owoców importowanych z W�gier. 
Czere�nie produkowane w naszym kraju ust�puj� walorami smakowymi wytwa-
rzanym w krajach o cieplejszym klimacie. Bardzo stabilny jest przywóz do UE 
wi�ni sprowadzanych g�ównie z W�gier, Polski, Austrii, Serbii i Czech. Udzia� 
dostaw z Polski w przywozie tych owoców do UE obni�y� si� z 13 do 9%. Ceny 
wi�ni importowanych z Polski s� wy�sze od sprowadzanych z Serbii, a zbli�one 
do kupowanych z W�gier i Czech.  
 Najwi�kszym dostawc� czere�ni do Rosji jest Turcja, Kirgistan i Uzbekistan, 
a wi�ni Polska i W�gry. �czne dostawy tych owoców z krajów UE (bez Polski) 
stanowi� zaledwie 7% wolumenu przywozu rosyjskiego. Udzia� Polski w imporcie 
do Rosji wzrós� z 0,1% �rednio w latach 1997-2001 do 7% w latach 2007-2011. 

Truskawki 

 Najwi�ksi eksporterzy truskawek w �wiecie to Hiszpania i USA. �czny udzia� 
obu tych krajów w wolumenie �wiatowego eksportu tych owoców wyniós� w latach 
2007-2011 a� 51%, a w warto�ci sprzeda�y 48%. W UE znacz�cymi eksporterami 
netto s� tak�e Holandia i Belgia, a spoza Wspólnoty: Meksyk, Turcja, Egipt i Maroko. 
Udzia� Polski w �wiatowym eksporcie truskawek nie przekracza 2%.  
 Spo�ród eksporterów netto najbardziej wzrasta eksport z Egiptu i Turcji. 
W obu tych krajach, w du�ym stopniu w oparciu o inwestycje zagraniczne, nie-
zwykle dynamicznie zwi�kszaj� si� nasadzenia i zbiory truskawek, dokonywane 
g�ównie w celu wzrostu eksportu do krajów inwestorów. Jeszcze w latach 1997- 
-2011 Egipt i Turcja uczestniczy�y w �wiatowym wolumenie eksportu truskawek 
w 0,2%, a w latach 2007-2011 ju� w 10%. Zwi�ksza si� te� eksport brutto i netto 
truskawek z USA, Meksyku, Holandii, Belgii i Grecji. Nie ro�nie natomiast eks-
port brutto i netto z Hiszpanii i Maroka. W Hiszpanii, w du�ym stopniu z powodu 
zwi�kszaj�cego si� przywozu z Egiptu i Turcji, rosn� nasadzenia malin kosztem 
truskawek, a w Maroku – zwi�kszaj� si� dostawy truskawek do przetwórstwa.  
 Najwy�sza spo�ród krajów eksporterów jest wci�� samowystarczalno�
 
w produkcji truskawek w Hiszpanii i Grecji odpowiednio 649 i 401% w latach 
2007-2011, wobec 294 i 101% w latach 1996-2000. W Egipcie wska�nik ten 
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wzrós� ze 101 do 126%, w Turcji ze 100 do 108%, w Meksyku ze 127 do 131, 
a w USA ze 103 do 104. Wska�nik ten w Polsce spad� ze 109 do 107%, a w Ma-
roku ze 134 do 113%. Wszystkie kraje po�udniowe Wspólnoty, a tak�e kraje 
Afryki P�n. dysponuj� wysok� poda�� eksportow� truskawek w pierwszej po�o-
wie lat kalendarzowych. Polska i Turcja produkuj� i eksportuj� te owoce w okre-
sie letnim i jesiennym.  
 Rosn�cy eksport z Turcji i Egiptu spowodowany jest w bardzo du�ym 
stopniu relatywnie niskimi cenami w ofercie eksportowej z tych krajów. �rednio 
w latach 2007-2011 ceny truskawek eksportowanych z Turcji stanowi�y zaledwie 
46% przeci�tnych eksportowych cen �wiatowych, a ceny truskawek egipskich 
53%. Najwy�sze s� ceny truskawek oferowanych przez Holandi�, Belgi� ale te� 
USA. Ceny truskawek polskich, mimo i� w ofercie z naszego kraju dominuj� tru-
skawki przeznaczone do przemys�u, s� wy�sze od truskawek deserowych sprze-
dawanych przez Egipt, Turcj� oraz Maroko. 
 Spo�ród krajów UE licz�cymi si� importerami netto s�: Wlk. Brytania, 
Niemcy i Francja. Wyra�n� tendencj� spadkow� wykazuje jedynie import brutto 
i netto w Niemczech. Dynamicznie zwi�ksza si� import truskawek do Rosji oraz 
Kanady. Przywóz do Rosji zwi�kszy� si� z 1,5 tys. ton �rednio w latach 1997- 
-2001 do 32 tys. ton w latach 2007-2011, a w Kanadzie z 44 do 103 tys. ton. Na-
dal jednak udzia� Rosji w �wiatowym imporcie truskawek nie przekracza 5%, 
a Kanady wzrós� z 9 do 15%. Samowystarczalno�
 Rosji w produkcji truskawek 
spad�a z 99% w latach 1996-2000 do 88% w latach 2006-2010. W Kanadzie 
wska�nik ten obni�y� si� z 38 do zaledwie 18%, a we Francji z 56 do 37%. 
W wyniku spadku importu samowystarczalno�
 w Niemczech zwi�kszy�a si� z 40 
do 67%, a w Wlk. Brytanii, w wyniku wzrostu eksportu, z 56 do 68%. Najwy�sze 
ceny uzyskiwane s� przez eksporterów w Wlk. Brytanii, Holandii i W�och. Ceny 
w Rosji �rednio w latach 2007-2011 stanowi�y 80% przeci�tnych cen w imporcie 
realizowanym przez kraje UE-15. 
 Zapotrzebowanie importowe UE-27 w coraz mniejszym, cho
 wci�� 
w bardzo wysokim stopniu (90% w latach 2007-2011), pokrywane jest dostawami 
z krajów eksporterów z tego ugrupowania. W imporcie zewn�trznym wzrastaj� 
dostawy z Egiptu i Turcji. �czny udzia� obu tych krajów w unijnym imporcie 
zwi�kszy� si� z 0,5% w latach 1997-2001 do 3,5% w latach 2007-2011. Udzia� 
dostaw z Maroka wzrós� z 4 do 5%, a z USA z 0,4 do 0,8%. Udzia� dostaw z Pol-
ski obni�y� si� z 4 do 3%. Najwi�kszymi dostawcami truskawek do Rosji s� Tur-
cja i Grecja. �czny udzia� obu tych krajów w rosyjskim imporcie w latach 2007-
-2011 wyniós� a� 64%, a w warto�ci przywozu 60%. Trzecim dostawc�, z udzia-
�em odpowiednio 14 i 13% jest Polska. W imporcie licz� si� te� Belgia, Holandia, 
Hiszpania, Serbia i Egipt. Najbardziej zwi�ksza si� import truskawek z Turcji 
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i Polski. Ni�sze od dostawców z Polski ceny za truskawki uzyskuj� jedynie na 
rynku rosyjskim eksporterzy z Chin. Popyt importowy Kanady niemal w ca�o�ci 
pokrywany jest dostawami z USA i Meksyku. 

Maliny 

 �wiatowe obroty malinami, zarówno deserowymi jak i przeznaczonymi do 
przetwórstwa dokonuj� si� w zasadzie w ramach krajów UE i krajów Ameryki P�n. 
W eksporcie �wiatowym liczy si� jeszcze Serbia, Chile i Gwatemala, z ��cznym 
udzia�em w latach 2007-2011 w wysoko�ci 5%, a w imporcie Rosja, Szwajcaria 
i Norwegia (��cznie 3% udzia� w imporcie �wiatowym). Import do Rosji jest nie-
znaczny (poni�ej 1 tys. ton) z powodu wzrostu produkcji w tym kraju i niewielkie-
go znaczenia malin w konsumpcji owoców. 
 W krajach UE obroty wewn�trzne stanowi� niemal 85% ��cznego importu 
tych owoców, a g�ównymi eksporterami netto s� Polska i Hiszpania zaspakajaj�ce 
potrzeby importowe wi�kszo�ci pozosta�ych krajów – importerów netto ze 
Wspólnoty – g�ównie Niemiec, Austrii i Wlk. Brytanii. Jedynymi licz�cymi si� 
zewn�trznymi dostawcami do UE s� Serbia i Meksyk, których udzia� w ��cznym 
imporcie malin do Wspólnoty systematycznie si� zwi�ksza i �rednio w latach 
2007-2011 wyniós� ok. 13%. Polska i Serbia dostarczaj� do UE niemal wy��cznie 
maliny kierowane do dalszego przetwórstwa. Pozosta�e kraje eksportuj� na rynek 
unijny maliny przeznaczone do konsumpcji bezpo�redniej. St�d te� ceny w im-
porcie do UE z Polski i Serbii s� zdecydowanie ni�sze ni� p�acone pozosta�ym 
dostawcom i �rednio w latach 2007-2011 stanowi�y odpowiednio 35 i 38% prze-
ci�tnych cen importowych we Wspólnocie. Najwy�sze ceny zarówno malin dese-
rowych jak i przemys�owych p�acone s� przez odbiorców z Wlk. Brytanii, Francji 
i W�och. Wska�niki samowystarczalno�ci w produkcji malin bardzo wyra�nie 
obni�aj� si� w krajach importerach netto ze Wspólnoty. W Niemczech wska�nik 
ten obni�y� si� z 74% w latach 1996-2000 do 28% w latach 2006-2010, w Wlk. 
Brytanii z 82 do 55%, we W�oszech z 71 do 32%, a we Francji z 79 do 54%. Po-
pyt na maliny deserowe jest i b�dzie w najbli�szych latach zaspakajany g�ównie 
rosn�cymi dostawami z Hiszpanii, dynamicznie zwi�kszaj�cej produkcj� tych 
owoców. Podstawowym konkurentem Polski w dostawach do UE malin przemy-
s�owych jest Serbia, oferuj�ca jednak wy�sze ceny za te owoce ni� dostawcy 
z naszego kraju. 

Porzeczki, borówki, agrest 

 Bardzo ma�y jest zakres obrotów tymi owocami w �wiecie i niewielka jest 
skala ich importu na rynkach zbytu. G�ównym dostawc� czarnych porzeczek na 
rynek unijny i do Rosji jest Polska i Dania; borówek wysokich: Chile, Argentyna, 
USA i Hiszpania; czerwonych porzeczek: Holandia, Czechy i W�gry; agrestu: 
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Hiszpania, Holandia i Polska. Import z Polski na rynkach zbytu nie wykazuje ten-
dencji wzrostowych. Zwi�ksza si� jedynie import z Polski do UE borówki wyso-
kiej. W dalszym ci�gu przywóz z naszego kraju nie przekracza 5% przywozu tych 
owoców do Wspólnoty. 

2. Warzywa �wie�e 

2.1. Produkcja �wiatowa 

 W �wiatowej produkcji warzyw (bez arbuzów) z udzia�em w latach 2006- 
-2010 ok. 16% dominuj� pomidory. Oko�o 8% stanowi cebula i 7% kapusty (bia�a, 
czerwona, w�oska, peki	ska). W zbiorach �wiatowych licz� si� te� ogórki (6%), 
papryka (3%), sa�ata (3%) i marchew (4%). Udzia� pozosta�ych warzyw nie prze-
kracza 3% produkcji �wiatowej. Zbiory niemal wszystkich gatunków warzyw wy-
kazywa�y w latach 1996-2010 tendencj� wzrostow�, a najwi�ksze by�o �rednio-
roczne tempo wzrostu produkcji ogórków (7%), czosnku (7%), fasoli (6%), cebuli 
(5%) i marchwi (5%). Zbiory pomidorów wzrasta�y w tempie 4% rocznie, a kapust 
w tempie 2% rocznie. 
 Najwi�kszym w �wiecie producentem warzyw s� Chiny. Udzia� tego kraju 
w �wiatowych zbiorach systematycznie si� zwi�ksza i �rednio w latach 2006- 
-2010 wyniós� a� 51%. Chiny dominuj� w �wiatowej produkcji wszystkich ga-
tunków warzyw, a najwi�kszy jest ich udzia� w zbiorach fasoli (75%), czosnku 
(80%), papryki (51%), ogórków (71%) i pieczarek (67%). Drugim w �wiecie pro-
ducentem warzyw s� Indie (udzia� ok. 9% w latach 2006-2010). Indie s� drugim 
w �wiecie producentem kalafiorów (udzia� ok. 30%), cebuli (17%), warzyw dy-
niowatych (19%) i kapust (10%), czwartym w �wiecie producentem fasoli (3%), 
trzecim producentem sa�aty i cykorii (4%) oraz pomidorów (8%). Indie nie licz� 
si� natomiast w �wiatowej produkcji marchwi i innych warzyw korzeniowych 
oraz czosnku, papryki i ogórków. Dwa kolejne kraje o relatywnie du�ym udziale 
w produkcji �wiatowej to USA (udzia� ok. 4%) i Turcja (ok. 3%). USA liczy si� 
g�ównie w �wiatowych zbiorach marchwi (4,5%), cebuli (5%), pomidorów (9%), 
papryki (3%) i pieczarek (6%). Turcja to przede wszystkim licz�cy si� producent 
pomidorów (czwarty producent po Chinach, USA i Indiach), porów (drugi produ-
cent w �wiecie po Indonezji), fasoli (udzia� 3%), cebuli (3%) i ogórków (3%). 
Pi�tym w �wiecie producentem warzyw jest Egipt (2% udzia� w zbiorach global-
nych w latach 2006-2010). O relatywnie du�ym udziale tego kraju w �wiatowej 
produkcji warzyw decyduje wysoka produkcja cebuli (2,5% zbiorów �wiato-
wych), pomidorów (6%) i warzyw dyniowych (3%). 
 Spo�ród krajów europejskich najwi�kszymi producentami warzyw, z udzia-
�em odpowiednio 1,5 i 1,3% w latach 2006-2010, s� W�ochy i Hiszpania. Oba te 
kraje licz� si� w �wiatowej produkcji fasoli (��cznie ok. 2% udzia� w latach 2006- 
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-2010), kalafiorów (4,5%), marchwi (2%), sa�aty (7,5%), warzyw dyniowatych 
(4%), pomidorów (7,5%) i pieczarek (8%). �czny udzia� pozosta�ych krajów UE 
w �wiatowej produkcji warzyw wyniós� ok. 4%, w tym Polski 0,6%. Polska liczy 
si� tylko w �wiatowych zbiorach kapust (2%), kalafiorów (1,5%), marchwi i po-
zosta�ych warzyw korzeniowych (ok. 3%), porów (5%), pieczarek (3%) i fasolki 
szparagowej (3%). W krajach UE Polska jest najwi�kszym producentem kapust 
(23% produkcji we Wspólnocie), drugim producentem marchwi i ogórków 
(udzia� odpowiednio 13 i 18%). W produkcji pieczarek i cebuli zajmujemy w UE 
trzecie miejsce z udzia�em odpowiednio 13 i 12%, a w produkcji kalafiorów 
czwarte miejsce (12%).  
 Zdecydowanie wy�szy, ni� Polski, jest udzia� w �wiatowej produkcji wa-
rzyw krajów WNP. �rednio w latach 2006-2010 udzia� tych krajów w produkcji 
warzyw wyniós� ok. 4%, w tym Rosji 1,4%, a Ukrainy 0,8%. Znaczenie krajów 
WNP istotne jest w �wiatowej produkcji kapusty (10% w latach 2006-2010), mar-
chwi (3%), cebuli (6%), pomidorów i ogórków (6%). 
 W grupie krajów czo�owych producentów kapust w latach 1996-2010 zbio-
ry zwi�ksza�y si� tylko w Chinach (5% �redniorocznie), Indiach (4%) i na Ukrai-
nie (3%). W Chinach produkcja �rednio w latach 2006-2010 by�a wy�sza ni� 
w latach 1996-2000 o 40% (o ponad 9 mln ton). Produkcja w Indiach wzros�a 
o 25%, tj. o 1,2 mln ton, a na Ukrainie o 45% � o ok. 0,5 mln ton. W krajach UE, 
g�ównie z powodu spadku popytu na te warzywa, produkcja wykazuje tendencj� 
spadkow� (-1,8% �rednio w latach 1996-2010). Produkcja obni�a si� te� w Rosji 
(-0,4% �redniorocznie). 
 Zbiory cebuli w latach 1996-2010 wzrasta�y w wi�kszo�ci krajów � licz�-
cych si� producentów w �wiecie, a najbardziej w Chinach i Indiach. �redni roczny 
wzrost produkcji cebuli w Chinach wyniós� 6%, a w Indiach 10%. W krajach WNP 
zbiory zwi�ksza�y si� 4% rocznie, a w krajach UE i USA w tempie 1% rocznie. 
Ros�y te� zbiory w Iranie, Pakistanie i Egipcie, tj. w krajach mniej licz�cych si� 
w zbiorach tych warzyw w �wiecie. Ponad 65% wzrostu wolumenu produkcji 
w �wiecie w latach 2006-2010 w porównaniu z okresem 1996-2000, wynika�o z jej 
zwi�kszenia w Chinach i Indiach. 
 Zbiory pomidorów w Chinach wzrasta�y w latach 1996-2010 w tempie 8% 
rocznie, a w Indiach 5%, a ��czna produkcja w obu tych krajach zwi�kszy�a si� 
w latach 2006-2010 w relacji do przeci�tnej z lat 1996-2000 dwukrotnie do 50 mln 
ton (stanowi�o to 65% ��cznego przyrostu zbiorów tych warzyw w �wiecie). Produk-
cja w USA i Turcji zwi�kszy�a si� w tych okresach o 13% do 13,2 mln ton, w Turcji 
o 27% do 10,3 mln ton, w Egipcie o 48% do 9,1 mln ton, a w Iranie o 72% do 5,3 
mln ton. W krajach WNP zbiory wzros�y o 69% do 8,1 mln ton. Natomiast na po-
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ziomie 17 mln ton pozosta�y zbiory w UE-27. Wzrost produkcji notowano jedynie 
w Hiszpanii i w Polsce. 
 W latach 1996-2011 �rednioroczne tempo wzrostu zbiorów marchwi w Chi-
nach wynios�o 10%, a produkcja w latach 2006-2010 zwi�ksza�a si� w relacji do 
�redniej z lat 1996-2000 niemal trzykrotnie do 13,7 mln ton. Produkcja w UE-27 
wzros�a w tych okresach o 8% do 5,4 mln ton, a w krajach WNP (g�ównie w Uzbe-
kistanie i Ukrainie) o 74% do 4,2 mln ton. Spo�ród krajów UE wzrostowy trend 
produkcji dotyczy� jedynie Niemiec i W�och. Zmniejszy�a si� produkcja marchwi 
w USA i w Japonii. 
 Produkcja kalafiorów w Chinach i Indiach wzrasta�a w latach 1996-2010 
w tempie odpowiednio 5 i 3% �redniorocznie. Wzrost zbiorów w obu tych krajach 
w 95% zadecydowa� o zwi�kszeniu �wiatowej produkcji tych warzyw �rednio 
w latach 2006-2010 w porównaniu z przeci�tn� w latach 1996-2000 i w pe�ni zre-
kompensowa� spadek produkcji w UE-27 (g�ównie we W�oszech i Francji). 
W USA, Meksyku, Pakistanie i w pozosta�ych krajach (o udziale produkcji �wia-
towej nie przekraczaj�cym 2%) produkcja kalafiorów pozosta�a stabilna.  
 Zbiory ogórków zwi�kszy�y si� we wszystkich krajach licz�cych si� w pro-
dukcji tych warzyw (poza USA i Holandi�). Najbardziej (2,5-krotnie) wzros�y 
zbiory w Chinach. W krajach WNP zbiory ogórków – g�ównie w Rosji i na Ukrai-
nie � zwi�kszy�y si� o 59%, a w krajach UE-27 zaledwie o 9% do 2,8 mln ton. 
 Produkcja pieczarek w Chinach zwi�kszy�a si� w latach 2006-2010 w rela-
cji do �redniej z lat 1996-2000 24-krotnie do 4,4 mln ton. W UE-27 zbiory wzro-
s�y o 37% do 1,3 mln ton (a najbardziej we W�oszech � siedmiokrotnie). Nie 
zmieni�y si� zbiory pieczarek w USA (0,4 mln ton). 
 

Rys. 9. Geograficzna struktura produkcji warzyw w �wiecie w procentach 

 
�ród�o: Na podstawie FAOSTAT. 
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2.2. G�ówni eksporterzy i importerzy warzyw 

Do obrotów �wiatowych trafia zaledwie kilka procent �wiatowej produkcji 
warzyw. Produkty te s� przedmiotem konsumpcji w krajach producentach, 
a w odniesieniu do wielu warzyw sezonowych (fasolka szparagowa czy groszek) 
obroty �wiatowe dotycz� g�ównie ich przetworów (przede wszystkim mro�onek 
i konserw). Najmniejszy jest udzia� eksportu w �wiatowej produkcji warzyw 
str�czkowych (ok 3%), a najwy�szy w produkcji cebuli (8%). Cebula jest „�a-
twiejsza” do transportu ni� wi�kszo�
 pozosta�ych warzyw. 

Cebula 

 Najwi�kszym w �wiecie eksporterem cebuli �wie�ej (i suszonej) w �wiecie 
s� Indie. W wyniku bardzo dynamicznego wzrostu eksportu (7% �redniorocznie 
w latach 1997-2011) udzia� Indii w �wiatowym eksporcie tych warzyw wzrós� 
z 9% w latach 1997-2001 do 22% w latach 2007-2011, a udzia� eksportu w zbio-
rach cebuli w Indiach wzrós� z 7 do 10%. Eksport z Chin wzrasta� w tempie 16% 
�redniorocznie, a udzia� tego kraju w �wiatowych obrotach cebul� zwi�kszy� si� 
z 5% �rednio w latach 1997-2011 do 10% w okresie 2007-2011. Udzia� eksportu 
w zbiorach cebuli w Chinach pozosta� jednak nieznaczny, cho
 wzrós� z 1,5 do 
3%. Wi�kszym ni� Chiny eksporterem cebuli jest Holandia, ale bardzo wysokie 
znaczenie tego kraju w �wiatowej poda�y eksportowej (ok 16-17%) spowodowa-
ne jest reeksportem cebuli z innych krajów UE i z krajów pó�kuli p�d. Eksport 
brutto cebuli z Holandii wzrós� z 582 tys. ton w latach 1997-2001 do 944 tys. ton 
w latach 2007-2011, a eksport netto zwi�kszy� si� o 68% do 836 tys. ton.  
 Spo�ród innych krajów licz�cych si� w eksporcie najszybciej ro�nie poda� 
eksportowa z Egiptu (10% �redniorocznie w latach 1997-2001), ale te� Peru 
(15%), a w ostatnich latach równie� z Pakistanu. Udzia� tych trzech krajów 
w �wiatowej poda�y eksportowej cebuli wzrós� z 4,5% w latach 1997-2011 do 
niemal 9% w latach 2007-2011. W Egipcie udzia� eksportu w zbiorach obni�y� si� 
jednak z 20 do 18%, co oznacza, �e szybciej ni� eksportu ro�nie zapotrzebowanie 
rynku wewn�trznego w tym kraju. W Peru udzia� eksportu w produkcji wzrós� 
z 7 do 18%. W Pakistanie eksport nie przekracza 5% zbiorów. Mniejsze jest tem-
po wzrostu eksportu z Meksyku, st�d udzia� tego kraju w �wiatowej poda�y cebuli 
obni�y� si� z 8 do 5%. Zmniejsza si� te� w tym kraju znaczenie eksportu w zbio-
rach cebuli. Obni�a si� eksport cebuli z Hiszpanii, Nowej Zelandii, Iranu i Polski. 
Udzia� Polski w �wiatowym eksporcie spad� z 3,3 do 1,8%, a w eksporcie unij-
nym z 9 do 7%. W miar� stabilny jest udzia� w eksporcie USA, Francji, Argenty-
ny i Turcji (��cznie 15% eksportu �wiatowego). W latach 2006-2010 w porówna-
niu do lat 1996-2000 zwi�kszy� si� udzia� eksportu jedynie w zbiorach cebuli 
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w Turcji i USA. Najwy�szy jest udzia� eksportu w produkcji cebuli w Hiszpanii 
(18%), a najni�szy w Iranie (1%). 
 Najwi�kszy jest wska�nik samowystarczalno�ci w produkcji cebuli w Ar-
gentynie (145% �rednio w latach 2006-2010), Meksyku (122%) i w Peru (118%). 
W Chinach wska�nik ten wynosi� 103%, w Indiach 112%, a w Polsce 108%. 
Wska�niki samowystarczalno�ci w wi�kszo�ci krajów by�y ni�sze lub nie zmieni-
�y si� w porównaniu z poziomem z 1996-2000. Wynika to z wi�kszego wzrostu 
produkcji ni� eksportu. 
 Czo�owym w �wiecie importerem brutto i netto cebuli jest Rosja. Import 
netto do tego kraju �rednio w latach 2007-2011 by� wy�szy od przeci�tnego 
w latach 1997-2001 o 27% i wyniós� 483 tys. ton. W latach dwutysi�cznych jed-
nak�e przywóz do Rosji nie wykazywa� tendencji wzrostowych, co przy relatyw-
nie niewielkim wzro�cie produkcji wskazuje na du�y stopie	 nasycenia rynku ro-
syjskiego tym warzywem. Samowystarczalno�
 Rosji w produkcji cebuli w latach 
1996-2010 utrzymywa�a si� na poziomie 75-77%. Najwi�kszymi importerami 
w krajach UE, tak jak w odniesieniu do wi�kszo�ci warzyw i owoców �wie�ych, 
jest Wlk. Brytania i Niemcy. W latach 1997-2011 wyra�nie zwi�ksza� si� import 
brutto i netto w Wlk. Brytanii, a tendencji wzrostowych nie wykazywa� przywóz 
do Niemiec. Samowystarczalno�
 w produkcji cebuli w Niemczech wzros�a 
z 51% w latach 1996-2000 do 69% w latach 2006-2010, a w Wlk. Brytanii obni-
�y�a si� z 65 do 50%. Licz�cymi si� w �wiecie importerami cebuli s� równie� Ja-
ponia, Malezja oraz Arabia Saudyjska. Dynamicznie zwi�ksza si� import reali-
zowany przez Malezj�, natomiast w ubieg�ej dekadzie przywóz by� w miar� sta-
bilny w Japonii i Arabii Saudyjskiej. 
 Najwy�sze ceny oferowane s� w eksporcie cebuli realizowanym przez do-
stawców z krajów UE (Hiszpania, Francja) i eksporterów z Ameryki P�n., a zde-
cydowanie najni�sze s� ceny w ofercie z Indii. Ceny eksportowe cebuli w Polsce 
s� ni�sze ni� w Europie Zachodniej i USA czy Meksyku, ale zdecydowanie wy�-
sze od oferty cenowej nie tylko Indii, ale te� Argentyny, Chin, Nowej Zelandii, 
Turcji i Peru. W imporcie najwy�sze ceny p�acone s� przez odbiorców z Europy 
Zachodniej i USA. Ceny importowe w Rosji, Malezji, Arabii Saudyjskiej czy Ja-
ponii �rednio w latach 2007-2011 stanowi�y 50-60% cen mo�liwych do uzyskania 
w krajach UE-15. 
 W krajach UE obroty wewn�trzne cebul� stanowi� ok. 80% ��cznego im-
portu realizowanego przez te kraje, a g�ównymi dostawcami ze Wspólnoty s� Ho-
landia i Hiszpania. G�ównymi dostawcami zewn�trznymi jest Nowa Zelandia, 
Egipt, Chile, Australia i Turcja. Systematycznie zwi�ksza si� przywóz z Egiptu, 
Chile, Australii i Turcji, a w miar� stabilny jest import z Indii i Meksyku. �rednio 
w latach 2007-2011 oba te kraje uczestniczy�y w imporcie unijnym w 1,5% wo-
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bec 0,3% w latach 1997-2001, a w imporcie zewn�trznym odpowiednio w 7 i 2%. 
Udzia� dostaw z Polski w imporcie UE obni�y� si� w tych okresach z 9 do 6%, 
a w imporcie „wewn�trznym” z 11 do 7%. Zdecydowanie ni�sze od polskich s� 
na rynku unijnym ceny p�acone dostawcom z Turcji i Indii. Wy�szy od polskich 
poziom cen w ofercie z pozosta�ych krajów, w tym te� z Egiptu, Argentyny, Mek-
syku czy Nowej Zelandii wynika z jako�ciowych cech cebuli oferowanej przez 
kraje pó�kuli p�d. na rynku UE. 
 Najwi�kszymi dostawcami cebuli do Rosji s� Holandia i Chiny. Udzia� 
Chin w dostawach do Rosji systematycznie si� zwi�ksza i �rednio w latach 2007- 
-2011 wyniós� 21%. Obni�a si� natomiast udzia� w imporcie rosyjskim dostaw 
z Holandii – z 28% w latach 1997-2001 do 22% w latach 2007-2011. Udzia� po-
zosta�ych krajów UE (g�ównie W�och, Francji, Polski i Belgii) obni�y� si� z 9 do 
1%, w tym Polski, najwi�kszego, obok Holandii dostawcy cebuli do Rosji z 8,5 
do 0,7%. Udzia� krajów WNP spad� z 46 do 36%, a decyduj�ce by�o obni�enie 
wolumenu importu z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Dynamicznie 
zwi�ksza si� natomiast import do Rosji z Tad�ykistanu, którego udzia� w przywo-
zie rosyjskim wzrós� z 3 do 16%. W przywozie rosyjskim wzrasta te� przywóz 
z Egiptu. Udzia� tego kraju w imporcie cebuli do Rosji wzrós� z 1,5% �rednio 
w latach 1997-2001 do 11% w latach 2007-2011. Ceny cebuli sprowadzanej 
z Egiptu, Chin, Turcji i krajów WNP s� zdecydowanie ni�sze od oferowanych 
przez dostawców europejskich, w tym tak�e z Polski. W latach 2007-2011 prze-
ci�tne ceny cebuli sprowadzanej do Rosji z naszego kraju przekracza�y o niemal 
40% ceny cebuli importowanej z Chin i Tad�ykistanu i o 20% importowanej 
z Egiptu. Ekspansja na rynek rosyjski relatywnie tanich dostaw z Chin, Egiptu 
i niektórych krajów WNP powoduje utrat� przez dostawców z Europy, w tym 
Polski pozycji na bardzo ch�onnym rynku rosyjskim. Polska spad�a z pozycji pi�-
tego dostawcy do Rosji w latach 1997-2001 na pozycj� jedenast� i praktycznie 
nie liczy si� obecnie w rosyjskim imporcie cebuli. 
 G�ównymi dostawcami cebuli do Japonii i Malezji s� Chiny i USA, do 
Arabii Saudyjskiej � Egipt i Jemen, a do USA – Meksyk, Peru i Kanada. 
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Tabela 2. Produkcja i obroty handlu zagranicznego cebul� w �wiecie1 

Wyszczególnienie 

Produkcja Eksport Import 

1996-2000 2006-2010 1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 
tys. 
ton 

tys. 
ton 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln  
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln  
USD 

Ogó�em 44 810,0 73 035,3 3 499,2 931,9 6 100,1 2 456,8 3 467,9 1 023,0 5 475,2 2 403,3

UE-27 5 004,4 5 442,4 1 253,2 339,8 1 598,7 758,4 1 156,3 375,9 1 547,6 878,4

Polska 684,4 650,3 116,4 16,1 111,0 54,7 41,0 3,9 77,0 19,2

Holandia 685,2 1 166,8 582,3 143,7 944,4 374,9 84,5 25,7 108,5 59,5

Hiszpania 962,2 1 143,3 247,9 63,7 204,0 93,9 34,4 9,5 52,7 24,6

Francja 359,3 170,1 84,0 36,5 84,9 77,3 104,7 36,8 114,8 75,7

Wlk. Brytania 349,3 346,3 6,1 3,5 9,1 7,1 201,9 81,2 369,6 224,4

Niemcy 269,0 388,5 36,4 12,4 77,1 40,3 280,9 100,5 243,1 159,7

Kraje Ameryki P�n. 4 216,3 4 889,7 636,0 278,1 696,6 510,6 438,8 219,3 587,1 416,7

USA 3 133,7 3 407,4 312,6 105,9 322,6 202,7 258,7 158,1 365,6 278,5

Meksyk 907,1 1 268,0 281,0 156,3 315,5 275,0 44,1 10,8 60,7 23,0

Kanada 175,5 214,3 42,4 15,9 58,5 32,9 136,0 50,4 160,8 115,2

Kraje Ameryki P�d. 2 192,4 3 099,3 294,2 63,7 417,6 137,1 206,2 41,8 217,8 68,8

Argentyna 654,4 684,1 235 46,7 213,1 71,3 3,4 0,7 11,5 2,8

Brazylia 949,5 1 467,7 3,5 0,8 11,9 3,0 201,5 40,8 193,9 65,1

Chile 270,3 311,0 33,3 8,9 72,0 31,6 1,3 0,3 12,4 0,9

Peru 318,2 636,5 22,4 7,3 120,6 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraje WNP 2 794,9 4 509,3 43,5 4,1 116,1 18,2 404,6 70,3 564 193,4

Rosja 1 131,6 1 591,4 0,7 0,2 13,5 1,6 384,4 66,1 496,9 173,2

Ukraina 481,9 884,8 0,3 0,0 28,1 4,7 1,0 0,1 22,0 7,4

Kazachstan 239,5 369,0 36,5 3,3 36,7 5,7 1,6 0,2 17,4 3,8

Nowa Zelandia 0,0 0,0 186,2 43,6 164,0 74,8 0,3 0,2 0,8 0,8

Chiny 11 270,3 20 818,6 164,2 35,7 620,5 197,3 0,7 0,1 2,9 0,5

Turcja 2 194,0 1 876,3 127,8 18,7 149,4 25,4 1,1 0,1 1,8 0,3

Indie  4 466,5 13 117,8 309,2 53,4 1322 380,9 1,1 0,4 2,6 1,4

Iran 1 317,4 1 869,3 77,0 5,8 27,0 9,5 0,0 0,0 1,6 0,3

Egipt 643,9 1 778,3 134,9 13,5 327,5 149,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Pakistan 1 218,3 1 858,5 0,0 0,0 82,8 18,5 0,0 0,0 153,3 31,1

Malezja 0,0 0,0 22,5 5,9 59,1 16,9 243,6 63,4 437 149,6

Japonia 1 265,2 1 179,6 1,5 0,4 1,4 0,4 226,8 71,0 266,9 114,0

Arabia Saudyjska 155,9 59,9 3,9 1,0 19,8 4,7 113,7 19,6 197,4 69,7
1 ��cznie z eksportem cebuli suszonej 
�ród�o: FAOSTAT i Comtrade. 
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Pomidory 

 Czo�owymi w �wiecie eksporterami pomidorów s�: Holandia, Hiszpania, 
Meksyk, Turcja i Maroko. �czny udzia� tych krajów w �wiatowym wolumenie 
eksportu brutto tych warzyw w latach 2007-2011 wyniós� 58%, a w warto�ci eks-
portu 65%. Udzia� pi�ciu kolejnych eksporterów netto, tj. Belgii, W�och, Chin, 
Syrii, Jordanii i Indii wyniós� w tych latach w wolumenie eksportu 18%, a w war-
to�ci eksportu 10%. W eksporcie �wiatowym licz� si� te� Iran, Portugalia i Izrael 
z ��cznym udzia�em w wolumenie sprzeda�y wynosz�cym ok. 3%. Spo�ród kra-
jów eksporterów netto najszybciej wzrasta� w latach 1997-2011 eksport z Chin 
(14% �rednioroczne) i Turcji (12%), a najwolniej z Holandii (3%). Tendencji 
wzrostowych nie wykazywa� jedynie eksport z W�och. W krajach eksporterach 
z UE udzia� eksportu w zbiorach pomidorów wyra�nie si� zmniejsza, a zwi�ksza 
si� ten wska�nik, cho
 wci�� nie przekracza 5%, w krajach eksporterach netto 
spoza Europy. Udzia� Polski w eksporcie brutto pomidorów systematycznie si� 
zwi�ksza i �rednio w latach 2007-2011 wyniós� ok. 1% �wiatowego eksportu, 
wobec 0,1% w latach 1997-2001. 
 Czo�owymi importerami netto pomidorów w �wiecie s� USA i Rosja. Import 
netto do USA zwi�kszy� si� w latach 2007-2011 w relacji do �redniego z lat 1997- 
-2001 o niemal 80% do 1 mln ton, a w Rosji wzrós� ponad czterokrotnie do 670 tys. 
ton. W latach 2007-2011 oba te kraje uczestniczy�y w wolumenie �wiatowego im-
portu w 33%, a w jego warto�ci w 32%. Import netto zwi�ksza si� równie� w Wlk. 
Brytanii i Francji, natomiast w miar� stabilny jest w Niemczech. Udzia� tych trzech 
krajów w wolumenie importu brutto pomidorów w �wiecie obni�y� si� z 37% 
w latach 1997-2001 do 27% w latach 2007-2011. Spo�ród krajów importerów stale 
si� obni�a wska�nik samowystarczalno�ci w produkcji pomidorów w Wlk. Brytanii 
i Francji � odpowiednio z 28 i 74% w latach 1996-2000 do 18 i 65% w latach 
2006-2010. W Niemczech wska�nik ten wzrós� z 6 do 9%. W Rosji samowystar-
czalno�
 w produkcji pomidorów obni�y�a si� z 91 do 77%, a w USA z 95 do 93%. 
 Ceny w eksporcie pomidorów z krajów azjatyckich (Indii, Chin) ale te� 
z Syrii, Jordanii, Egiptu czy Maroka stanowi� od 20% (Indie) do 60% (Turcja) 
cen oferowanych przez dostawców z UE. Ni�sze od przeci�tnych cen eksporto-
wych ze Wspólnoty s� te� ceny pomidorów eksportowanych z Meksyku. Tak jak 
w odniesieniu do wi�kszo�ci pozosta�ych warzyw i owoców najni�sze ceny p�a-
cone s� przez odbiorców z Rosji, ale te� z Arabii Saudyjskiej. �rednio w latach 
2007-2011 ceny importowe w Rosji stanowi�y 66% cen mo�liwych do uzyskania 
�rednio w UE-15, a w Arabii Saudyjskiej zaledwie 20%. Takie zró�nicowanie cen 
wskazuje na realizacj� przez Arabi� Saudyjsk� importu pomidorów nie spe�niaj�-
cych wymogów jako�ci handlowej ustalonej dla warzyw deserowych. 
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 W krajach UE obroty wewn�trzne pomidorami �rednio w latach 2007-2011 
stanowi�y 83% importu ogó�em, wobec 89% w latach 1997-2001. Spadkowi zna-
czenia dostaw z Hiszpanii towarzyszy dynamiczny wzrost przywozu z Maroka, 
Turcji, ale te� z Izraela. Ceny pomidorów sprowadzanych z tych krajów s� ni�sze 
ni� unijnych. Udzia� Polski w imporcie unijnym wzrós� z 0,3 do 2%. Ceny pomi-
dorów polskich s� wy�sze jedynie od oferowanych przez Turcj� i Jordani�. 
 Czo�owym dostawc� pomidorów do Rosji jest Turcja – 46% importu ogó-
�em do Rosji �rednio w latach 2007-2011, wobec 32% w latach 1997-2001. Li-
cz�cymi si� dostawcami s� tak�e Chiny, Ukraina, Azerbejd�an i Maroko. Udzia� 
Chin w imporcie rosyjskim obni�y� si� z 12 do 10%, a Maroka z 10 do 5%. 
Udzia� Ukrainy wzrós� z 1 do 7%. �czny import z krajów WNP obni�y� si� z 21 
do 20%, a decyduj�cy by� spadek udzia�u dostaw z Uzbekistanu i Kazachstanu. 
Dostawy z krajów UE (g�ównie z Hiszpanii, Holandii i Polski) w latach 2007- 
-2011 stanowi�y 14% rosyjskiego importu pomidorów, wobec 18% w latach 
1997-2001. Decyduj�ce by�o zmniejszenie znaczenia przywozu z Hiszpanii (z 10 
do 4%), ale spad� te� udzia� importu z Holandii (z 5,5 do 4%). Natomiast zwi�k-
szy� si� z 2,3 do ponad 3% udzia� dostaw z Polski. Ceny oferowane przez Polsk� 
s� ni�sze od p�aconych dostawcom z Europy, ale te� z Chin i Turcji, ale wy�sze 
od uzyskiwanych przez dostawców z krajów WNP. 

Kapusty 

 Zdecydowanym liderem w �wiatowym eksporcie netto kapust (bia�ej, czer-
wonej, peki	skiej, w�oskiej, brukselki) s� obecnie Chiny. Udzia� tego kraju w wo-
lumenie �wiatowego eksportu tych warzyw wzrós� z 5,3% w latach 1997-2001 do 
24% w latach 2007-2011, a w warto�ci eksportu z 2 do 17%. Wa�nym eksporterem 
brutto jest tak�e USA. Udzia� tego kraju w wolumenie eksportu �wiatowego 
zmniejszy� si� jednak z 24 do 15%. Eksport netto z USA stale si� zmniejsza � ze 
106 tys. ton w latach 1997-2001 do zaledwie 2 tys. ton w latach 2007-2011. Trze-
cim w �wiecie eksporterem brutto kapust jest Polska. W latach 2007-2011 udzia� 
naszego kraju w wolumenie �wiatowego eksportu wyniós� 8% i by� o 2 p.p. wy�szy 
ni� w latach 1997-2001. W warto�ci eksportu udzia� Polski wzrós� z 1 do 5%. Eks-
port netto kapust z Polski zwi�kszy� si� z 48 do 93 tys. ton, a warto�
 eksportu net-
to wzros�a z 4 do 35 mln USD. Licz�cymi si� w �wiecie eksporterami netto s� tak-
�e: W�ochy, Holandia, Hiszpania, a spoza Unii – Meksyk, Indonezja i Macedonia. 
Spo�ród tych krajów wyra�n� tendencj� wzrostow� wykazuje jedynie eksport 
z Meksyku. Ro�nie tak�e poda� na rynek �wiatowy z Korei i Indii. Jednak�e w la-
tach 2007-2011 udzia� obu tych krajów w �wiatowym eksporcie wyniós� zaledwie 
1%. Udzia� eksportu w zbiorach kapust najwy�szy jest i stale ro�nie w Polsce. 
�rednio w latach 2006-2010 wska�nik ten w naszym kraju wyniós� ok. 8%, wobec 
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3% w latach 1996-2000. W Chinach eksport nie przekracza 1% produkcji krajowej. 
Najwy�sza i rosn�ca jest samowystarczalno�
 w produkcji kapust w Hiszpanii, 
Meksyku i W�oszech � odpowiednio 130, 134% i 118% w latach 2006-2010. 
W Polsce wska�nik ten wyniós� 108%, wobec 102% w latach 1996-2010, a w Chi-
nach odpowiednio – 101 i 100%. 
 Najwi�kszymi, obok Rosji importerami netto kapust s�: Kanada, Niemcy, 
Wlk. Brytania, Czechy, a tak�e Japonia, Malezja i Singapur. Spo�ród tych krajów 
tendencj� spadkow� wykazuje tylko import w Niemczech i Japonii. W Japonii sa-
mowystarczalno�
 w produkcji kapust zwi�kszy�a si� z 96% w latach 1996-2000 
do 98% w latach 2006-2010, a w Niemczech wzros�a z 88 do 95%. Spo�ród pozo-
sta�ych krajów importerów netto najbardziej obni�y�a si� samowystarczalno�
 pro-
dukcji w Czechach – 88 do 55% i w Malezji – z 68 do 56%. W Rosji wska�nik ten 
obni�y� si� z 96 do 94%. 
 Ni�sze od polskich s� ceny w eksporcie wszystkich gatunków kapust jedynie 
w Indonezji, Macedonii, a tak�e w Ukrainie. Najni�sze ceny p�acone s� w imporcie 
realizowanym przez Czechy, Rosj� ale tak�e Malezj� i Singapur. Przeci�tne ceny 
kapust importowanych przez Rosj� stanowi�y w latach 2007-2011 zaledwie 43% 
cen importowych w UE-15. 
 Dostawy z krajów UE pokrywaj� ok. 93-96% ogólnego popytu na kapusty 
we Wspólnocie. W najwi�kszym stopniu zapotrzebowanie importerów z UE po-
krywane jest dostawami z Hiszpanii, Holandii, Niemiec, W�och i Polski. Udzia� 
Polski w imporcie ogólnym Wspólnoty zwi�kszy� si� z 5% w latach 1997-2001 
do 11% w latach 2007-2011, a w obrotach wewn�trznych wzrós� z 5 do 12%. 
Udzia� dostaw z Polski zwi�ksza si� przede wszystkim w realizowanym przez 
kraje UE przywozie kapusty bia�ej i czerwonej. �rednio w latach 2007-2011 do-
stawy tych warzyw z Polski stanowi�y 20% ogólnego przywozu kapusty bia�ej 
i czerwonej do UE, wobec 9% w latach 1997-2001. W imporcie zmniejsza si� 
znaczenie dostaw z Holandii i Niemiec, wci�� wi�kszych od Polski dostawców 
kapusty bia�ej i czerwonej do Wspólnoty. Najwi�kszym dostawc� zewn�trznym 
jest Macedonia, której udzia� w ogólnym wolumenie unijnego importu zwi�k-
szy� si� z 2 do 5%, a w imporcie zewn�trznym z 56 do 70%. Ceny kapust impor-
towanych na rynek unijny z Macedonii s� najni�sze w porównaniu z innymi kra-
jami eksportuj�cymi te warzywa na rynek Wspólnoty. 
 Czo�owymi dostawcami kapust do Rosji s� Chiny i Polska. Udzia� Chin 
w realizowanym przez Rosj� imporcie by� w latach 2007-2011 wy�szy ni� 
w okresie 1997-2001 o 3 p.p. i wyniós� 23%, a udzia� Polski zmniejszy� si� z 29 do 
21%. Spad� udzia� naszego kraju w realizowanym przez Rosj� imporcie kapusty 
bia�ej i czerwonej, a wzrós� w przywozie kapusty w�oskiej, a g�ównie peki	skiej. 
Dynamicznie zwi�ksza si� znaczenie w rosyjskim imporcie przywozu kapust 
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z krajów WNP – g�ównie z Uzbekistanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Udzia� tych 
krajów w rosyjskim wolumenie importu kapust wzrós� z 8% w latach 1997-2001 
do 27% w latach 2007-2011. Udzia� krajów UE (bez Polski) spad� z 37 do zaledwie 
17%. Decyduj�ce by�o obni�enie z 30 do 8% udzia�u w imporcie rosyjskim dostaw 
z Holandii. Przeci�tne ceny p�acone dostawcom kapust z Polski s� wy�sze od p�a-
conych wi�kszo�ci pozosta�ym dostawcom na rynek rosyjski (wy�sze s� jedynie 
ceny uzyskiwane przez Hiszpani� czy W�ochy). Wynika to jednak przede wszyst-
kim z dominacji w eksporcie polskim do Rosji relatywnie drogiej kapusty peki	-
skiej. Ceny poszczególnych gatunków kapust importowanych z Polski na rynek 
rosyjski s� wy�sze jedynie od p�aconych krajom WNP i Chinom. 
 Japonia importuje kapusty niemal wy��cznie z Chin i USA, a USA sprowa-
dza te warzywa niemal w ca�o�ci z Meksyku i Kanady 
 

Tabela 3. Produkcja i obroty handlu zagranicznego kapust� w �wiecie 

Wyszczególnienie 

Produkcja Eksport Import 

1996-2000 2006-2010 1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 
tys. 
ton 

tys. 
ton 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

Ogó�em 55 123,6 64 922,1 893,2 347,8 1 350,0 826,5 1 133,8 536,9 1 825,8 1 088,6

UE-27 6 692,0 5 544,2 397,1 153,7 504,1 360,5 376,4 185,9 521,8 415,2

Polska 1 846,0 1 274,7 51,2 4,8 106,4 42,9 3,2 0,4 13,5 7,5

Wlk. Brytania 369,4 282,5 0,8 1,5 4,3 4,9 29,0 18,9 49,2 51,8

Niemcy 801,1 789,9 45,3 11,7 82,4 43,0 139,9 84,1 120,2 122,2

Czechy 137,8 46,9 0,2 0,0 9,4 5,5 20,0 4,5 46,4 22,3

Holandia 298,5 284,9 109,8 35,0 99,0 74,8 33,4 21,0 40,1 38,1

W�ochy 480,6 338,5 65,3 37,3 67,2 72,4 6,3 2,2 12,3 9,1

Hiszpania 337,8 231,3 66,4 39,2 47,9 54,8 4,7 1,6 5,9 3,9

Rumunia 814,7 993,5 0,1 0,0 0,3 0,1 6,4 0,2 15,0 2,9

Francja 238,9 215,6 11,2 8,0 11,6 11,7 24,3 10,2 32,2 26,7

Belgia 98,1 110,8 12,6 3,0 16,0 8,0 11,1 6,5 16,6 18,8

Portugalia 150,5 157,8 6,5 3,0 11,4 9,5 5,5 1,8 2,6 1,4

Kraje Ameryki P�n. 2 546,8 1 445,0 268,6 152,2 302,1 257,4 236,3 114,1 347,4 290,9

USA 2 164,7 1 052,3 211,2 136,2 198,2 201,1 105,4 44,7 196,4 146,1

Kanada 172,6 181,0 37,8 12,2 42,7 22,1 124,1 68,1 143,8 142,4

Meksyk 209,5 211,7 19,6 3,8 61,2 34,2 6,8 1,3 7,2 2,4

Kraje WNP 5 432,6 6 585,7 6,1 0,3 32,2 8,2 155,1 24,6 272,5 105,6

Rosja 3 232,0 3 189,9 1,8 0,1 1,2 0,2 145,2 23,4 219,5 89,7

Ukraina 1 031,1 1 496,8 0,0 0,0 3,2 0,9 0,1 0,0 9,3 3,6

Kirgistan 72,3 121,7 0,1 0,1 11,9 1,5 0,0 0,0 0,1 0,0

Kazachstan 199,7 361,3 1,5 0,2 10,8 4,1 2,6 0,3 12,6 3,8

Chiny 22 206,8 31 165,3 47,7 8,0 329,8 141,6 0,1 0,0 0,0 0,0
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cd. tabeli 3�
Malezja 43,7 65,4 18,3 3,0 17,4 5,4 40,5 9,8 70,0 27,3

Japonia 2 555,4 2 291,6 0,1 0,1 0,5 0,6 112,6 134,7 51,8 69,5

Singapur 0,0 0,5 4,0 1,6 1,3 0,5 32,7 12,9 60,5 28,0

Indonezja 1 645,6 1 324,7 39,3 5,6 36,4 9,1 0,6 0,7 1,0 0,8

Macedonia 62,4 101,6 22,8 1,4 30,5 6,7 0,1 0,0 0,1 0,0

Korea 3 063,7 2 678,3 5,6 3,5 11,9 6,7 3,4 0,6 15,1 5,0

Indie 5 020,9 6 256,5 0,0 0,0 3,1 0,8 0,8 0,1 2,9 0,2

Turcja 702,2 681,7 3,5 0,8 5,8 2,3 0,0 0,0 0,9 0,2

Iran 180,2 355,4 19,7 2,3 11,9 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0

�ród�o: FAOSTAT i Comtrade. 
 

Kalafiory 

 Pi�ciu najwi�kszych w �wiecie eksporterów brutto i netto kalafiorów i bro-
ku�ów, tj. Hiszpania, Francja, W�ochy, USA, Meksyk i Chiny. Kraje te w latach 
2007-2011 uczestniczy�y w �wiatowym wolumenie eksportu tych warzyw a� 
w 67%, w warto�ci eksportu w 71%, wobec odpowiednio 77 i 78% w latach 1997- 
-2001. Znacz�co obni�y� si� w tych okresach, w �lad za spadkiem produkcji, eks-
port z krajów eksporterów netto z UE. Natomiast dynamicznie (�rednio 9% rocznie 
w latach 1997-2001) zwi�ksza� si� wolumen eksportu z Meksyku i z Chin (7%). 
Udzia� Chin w wolumenie eksportu tych warzyw zwi�kszy� si� z 3% w latach 
1997-2001 do niemal 7% w latach 2007-2011. Szybk� tendencj� wzrostow� wyka-
zuje te� eksport z Gwatemali, Ekwadoru oraz Jordanii. �czny eksport z tych kra-
jów zwi�kszy� si� w tych okresach o 76% do 117 tys. ton (12% �wiatowego wolu-
menu eksportu �rednio w latach 2007-2011). Spo�ród krajów eksporterów, zwi�k-
sza� si� jedynie udzia� eksportu w zbiorach kalafiorów w krajach pozaunijnych, 
cho
 nadal w Gwatemali, Ekwadorze, Jordanii i Chinach wska�nik ten nie przekra-
cza 5%. Udzia� Polski w �wiatowym eksporcie zwi�kszy� si� z 0,7% w latach 
1997-2001 do 2% w latach 2007-2011, a w warto�ci eksportu z 0,2 do 1,4%.  
 Najwy�sza jest samowystarczalno�
 w produkcji kalafiorów i broku�ów 
w Ekwadorze (381% w latach 2006-2010) i w Gwatemali (245%), a spo�ród eu-
ropejskich eksporterów w Hiszpanii (222%). W Polsce wska�nik samowystar-
czalno�ci w latach 2007-2011 wynosi� 103%, wobec 102% w latach 1996-2000. 
 G�ówni importerzy netto to: Wlk. Brytania, Niemcy, Belgia i Czechy, a spo-
za UE – Kanada, Malezja i Tajlandia. Import zmniejsza si� w krajach importerach 
netto ze Wspólnoty (poza Belgi�), a ro�nie w Malezji, Tajlandii i Kanadzie. W Ka-
nadzie relacje produkcji i poda�y obni�y�y si� z 54% w latach 1996-2000 do 36% 
w latach 2006-2010, a w Tajlandii ze 100 do 74%. Spo�ród importerów netto z UE 
wska�nik samowystarczalno�ci w produkcji kalafiorów i broku�ów obni�y� si� 
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w Czechach (z 72 do 25%), Belgii (z 95 do 86%) i Wlk. Brytanii (z 72 do 64%), 
a wzrós� w Niemczech (z 61 do 77%). 
 Najni�sze s� przeci�tne ceny oferowane w eksporcie przez Polsk� i Jordani�, 
a najwy�sze przez Hiszpani� i W�ochy. Zdecydowanie najni�sze ceny oferowane s� 
przez odbiorców kalafiorów z Tajlandii i Czech. W Rosji przeci�tne ceny impor-
towe stanowi�y w latach 2007-2011 ok. 76% �rednich cen importowych w UE-15. 
 W krajach UE w latach 2007-2011 zaledwie 4% ogólnego wolumenu przy-
wozu pochodzi�o z krajów trzecich � g�ównie z USA i Turcji. Przywóz z Polski 
�rednio w latach 2007-2011 stanowi� 4% wolumenu importu we Wspólnocie, wo-
bec 1,5% w latach 1997-2001. Ceny w imporcie z Polski s� najni�sze w porówna-
niu z innymi dostawcami na rynek Wspólnoty. W du�ym stopniu wynika to jednak 
z relatywnie niskiej jako�ci kalafiorów b�d�cych przedmiotem eksportu do Wspól-
noty z naszego kraju (kalafiory przeznaczone do przetwórstwa). 
 Najwi�kszym dostawc� kalafiorów i broku�ów do Rosji jest Francja (udzia� 
w imporcie rosyjskim w latach 2007-2011 ok 66% wobec 41% w latach 1997- 
-2001). Udzia� dostaw z Polski, drugiego po Francji dostawcy tych warzyw do Ro-
sji pozosta� na poziomie 8%. W imporcie rosyjskim zwi�ksza si� udzia� dostaw 
z Chin (z 4 do 7%), Hiszpanii (z 3 do 6%), a obni�a si� z Holandii (spadek udzia�u 
w imporcie z 30 do 6%), W�och (z 2 do 1%) i z Belgii (z 2 do 1%). W rosyjskim 
imporcie kalafiorów i broku�ów nie licz� si� dostawy z innych krajów WNP. Ni�-
sze od polskich s� tylko ceny w imporcie do Rosji z Chin. 

Marchew 

 W latach 2007-2011 niemal jedna czwarta (24%) �wiatowego wolumenu eks-
portu marchwi pochodzi�a z Chin, wobec zaledwie 5% w latach 1997-2001. W wy-
niku zmniejszania eksportu z W�och i Hiszpanii ��czny udzia� tych trzech krajów 
w �wiatowym wolumenie eksportu marchwi obni�y� si� z 31 do 23%. Dynamicznie 
zwi�ksza si� eksport brutto i netto z Meksyku, Izraela, ale te� z Syrii, Turcji i Kirgi-
stanu. �czny wolumen eksportu brutto z tych krajów w latach 2007-2011 by� wy�-
szy ni� w latach 1997-2001 ponad czterokrotnie, a ich udzia� w �wiatowym ekspor-
cie marchwi wzrós� z 6 do 16%. Najwy�sza i rosn�ca jest samowystarczalno�
 
w produkcji marchwi w Izraelu (177%), Meksyku (114%) i Kirgistanie (117%). 
W Chinach wska�nik ten wynosi� 103%, wobec 101% w latach 1996-2000, w Hisz-
panii obni�y� si� ze 118 do 117%, a we W�oszech ze 126 do 120%. 
 Najwi�ksi importerzy netto to Rosja, Kanada, Niemcy i Belgia, a w latach 
2007-2011 tak�e Francja i USA. �czny udzia� tych krajów w �wiatowym imporcie 
marchwi w latach 2007-2011 wyniós�, w wolumenie i w warto�ci przywozu 53%. 
Import netto zwi�ksza si� systematycznie jedynie w Rosji i �rednio w latach 2007- 
-2011 by� wy�szy ni� w latach 1997-2001 o 180% i wyniós� 194 tys. ton. Francja 
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i USA z eksporterów netto przekszta�ci�y si� w ostatnich latach w importerów netto 
marchwi, co spowodowane zosta�o siln� tendencj� spadkow� produkcji tych warzyw 
w obu tych krajach. W wyniku spadku importu samowystarczalno�
 w produkcji 
marchwi w Niemczech i Belgii zwi�kszy�a si� odpowiednio z 67 i 49 do 76 i 68%. 
We Francji samowystarczalno�
 w produkcji spad�a ze 104 do 94%, a w USA ze 
101 do 99%. W Rosji wska�nik ten obni�y� si� z 95 do 90%, a w Kanadzie wzrós� 
z 89 do 91%. Polska jest importerem netto marchwi, jednak�e zwi�ksza si� stale 
eksport brutto tych warzyw z Polski. W latach 2007-2011 eksport brutto by� wy�szy 
ni� w latach 1997-2001 ponad dwukrotnie, a udzia� Polski w �wiatowej poda�y eks-
portowej wzrós� z 1,3 do 1,5%. 
 Ni�sze od przeci�tnych cen w polskim eksporcie s� jedynie ceny oferowane 
przez Turcj� i Kirgistan. �rednie ceny eksportowe polskiej marchwi w latach 2007-
-2011 stanowi�y 54% cen uzyskiwanych �rednio przez dostawców z UE-15. Naj-
ni�sze ceny marchwi przeznaczonej do konsumpcji bezpo�redniej oferowane s� na 
rynku rosyjskim i w USA, a najwy�sze w Kanadzie. 
 W krajach UE udzia� obrotów wewn�trznych w pokryciu popytu importowe-
go tego ugrupowania na marchew zmniejszy� si� z 98% w latach 1997-2001 do 93% 
w latach 2007-2011. Wynika to z dynamicznego wzrostu przywozu z Turcji 
i Izraela. Przywóz z obu tych krajów do UE wzrós� w tych okresach ponad pi�cio-
krotnie do 67 tys. ton (6% importu unijnego, wobec 1,5% w latach 1997-2001). Do-
stawy z Polski zwi�kszy�y si� o 68% do 14 tys. ton (1,3% unijnego przywozu). Ceny 
marchwi sprowadzanej z Turcji s� ni�sze od oferty polskiej. Izrael oferuje ceny wy�-
sze od polskich, jednak�e jako�
 marchwi eksportowanej z naszego kraju ust�puje 
jako�ci� ofercie izraelskiej. 
 G�ównym dostawc� marchwi do Rosji jest Izrael. Udzia� tego kraju w imporcie 
rosyjskim wzrós� z 1% w latach 1997-2001 do a� 43% w latach 2007-2011. Udzia� 
Chin, drugiego po Izraelu dostawcy do Rosji, spad� z 25 do 17%. W imporcie rosyj-
skim zwi�ksza si� udzia� dostaw z Belgii, Kirgistanu, a obni�a si� z Holandii, Polski 
i innych krajów z UE. �czny udzia� importu z krajów WNP wzrós� z 5 do 14%. 
Udzia� dostaw z Polski zmniejszy� si� z 16% w latach 1997-2001 do zaledwie 2% 
w latach 2007-2011. O spadku udzia�u Polski w rosyjskim imporcie marchwi decydu-
j� relatywnie wysokie ceny w polskiej ofercie eksportowej w stosunku do oferty z kra-
jów WNP, ale te� gorsza jako�
 polskiej marchwi, wobec produkowanej z Izraelu. 

Ogórki 

 �wiatowy eksport ogórków zdominowany jest przez Holandi�, Hiszpani�, 
Meksyk, Jordani� i Turcj�. Udzia� tych pi�ciu krajów w �wiatowym eksporcie �red-
nio w latach 2007-2011 wyniós� 74%. Spo�ród tych krajów tendencji wzrostowej nie 
wykazuje jedynie eksport z Hiszpanii. Coraz wi�kszy jest udzia� w �wiatowym eks-
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porcie Chin. Eksport z tego kraju zwi�kszy� si� w latach 2007-2011 w relacji do 
przeci�tnej z lat 1997-2001 niemal sze�ciokrotnie do 51 tys. ton. Zwi�ksza si� tak�e 
eksport z Iranu, a udzia� tego kraju w eksporcie �wiatowym wzrós� z 0,2 do 2,5%. 
W licz�cego si� eksportera netto przekszta�ci�a si� te� w ostatnich latach Kanada.  
 G�ówni importerzy netto to Wlk. Brytania, Niemcy, USA i Rosja. Import 
netto zwi�ksza si� we wszystkich krajach importerach, a najbardziej w latach 
2007-2011 w relacji do lat 1997-2001 (dziewi�ciokrotnie) wzrós� przywóz ogór-
ków w Rosji. Samowystarczalno�
 Rosji w produkcji ogórków obni�y�a si� 
w tych okresach z 98 do 89%, w Wlk. Brytanii spad�a z 55 do 29%, a w USA z 79 
do 67%. W Niemczech wska�nik ten wzrós� z 25 do 35%. W ca�ej UE samowy-
starczalno�
 w produkcji ogórków wynosi 98-99%. 
 Wprawdzie Polska jest importerem netto ogórków, jednak eksport brutto 
z naszego kraju wykazuje tendencj� wzrostow� i �rednio w latach 2007-2011 uczest-
niczyli�my w �wiatowym wolumenie eksportu tych warzyw w 0,7%, wobec 0,3% 
w latach 1997-2001. Udzia� Polski w imporcie unijnym wzrós� z 0,9 do 1,4%, 
a Hiszpanii i Holandii, g�ównych dostawców ogórków do Wspólnoty, obni�y� si� 
z 82 do 77%. Czo�owym dostawc� zewn�trznym jest Turcja, której udzia� w impor-
cie ogórków do UE zwi�kszy� si� z 1,1 do 2%. Polska oferuje najni�sze ceny w eks-
porcie na rynek unijny, jednak wynika to w du�ym stopniu z dominacji w sprzeda�y 
ogórków pochodz�cych z uprawy polowej – ta	szych od uprawianych pod os�onami.  
 Czo�owym dostawc� na rynek rosyjski s�: Iran, Turcja i Chiny. �czny im-
port z tych krajów stanowi� w latach 2007-2011 niemal 70% ogólnego importu ro-
syjskiego, wobec 26% w latach 1997-2001. Najbardziej dynamicznie ro�nie przy-
wóz z Iranu. Udzia� Polski w imporcie rosyjskim obni�y� si� z 10 do zaledwie 1%. 
Ceny ogórków sprowadzanych z naszego kraju s� zdecydowanie wy�sze od impor-
towanych do Rosji z krajów czo�owych dostawców ogórków do tego kraju. 

Pieczarki 

 Najwi�kszym eksporterem pieczarek na �wiecie jest Polska. Eksport z nasze-
go kraju zwi�kszy� si� w latach 2007-2011 w relacji do �redniego z lat 1997-2001 a� 
o�miokrotnie do 138 tys. ton, co stanowi�o 35% �wiatowego eksportu. W warto�ci 
�wiatowej poda�y eksportowej wska�nik ten wzrós� z 6 do 28%. Licz�cymi si� 
w UE eksporterami netto s� tak�e Holandia, Irlandia, a tak�e Litwa. Spo�ród tych 
krajów zwi�ksza si� jedynie eksport z Litwy. Istotne znaczenie w eksporcie �wiato-
wym ma tak�e Kanada. W drugiej po�owie lat dziewi�
dziesi�tych czo�owym do-
stawc� pieczarek na rynek �wiatowy by�y Chiny, jednak�e w ubieg�ej dekadzie, 
z powodu wzrostu zapotrzebowania na rynku wewn�trznym eksport z tego kraju 
znacz�co si� zmniejszy� i �rednio w latach 2007-2011 wyniós� zaledwie 1,3 tys. ton 
(0,3% eksportu �wiatowego). Samowystarczalno�
 w produkcji pieczarek w Polsce 
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zwi�kszy�a si� ze 113% w latach 1996-2000 a� do 342% w latach 2006-2010. 
Wska�nik ten w Irlandii wzrós� z 228 do 237%, a w Holandii ze 122 do 124%. 
 Czo�owymi importerami netto pieczarek w �wiecie s� Niemcy, Francja, Wlk. 
Brytania, USA i Rosja. �czny udzia� tych krajów w �wiatowym wolumenie im-
portu pieczarek w latach 2007-2011 wyniós� 59%, a w warto�ci importu 61%. We 
wszystkich tych krajach (poza Niemcami) import brutto i netto wykazuje tendencj� 
wzrostow�, a najszybciej w latach 1997-2011 wzrasta� import w USA. We wszyst-
kich krajach importerach netto obni�a�a si� samowystarczalno�
 w produkcji pie-
czarek, a najbardziej wska�nik ten zmniejsza� si� w Rosji – ze 183% w latach 
1996-2000 do zaledwie 13% w latach 2006-2010. 
 Ni�sze od �rednich w Polsce s� tylko ceny pieczarek w eksporcie realizowa-
nym przez Litw�, przy czym ceny pieczarek eksportowanych z naszego kraju �red-
nio w latach 2007-2011 by�y ni�sze ni� w latach 1997-2001 o 7% i wynios�y 
2 USD/kg. Najwy�sze ceny uzyskuj� eksporterzy na rynku w Wlk. Brytanii 
i w USA. Ceny w imporcie rosyjskim �rednio w latach 2007-2011 stanowi�y 48% 
przeci�tnych cen importowych w UE-15. 
 W imporcie unijnym niemal 100% importu stanowi� obroty wewn�trzne, 
a najwi�kszym dostawc� do Wspólnoty jest Polska. Udzia� dostaw z naszego kraju 
w unijnym imporcie pieczarek wzrós� z 9% w latach 1997-2001 do 33% w latach 
2007-2011. Znacznie mniejsze jest tempo wzrostu dostaw z Holandii, Irlandii 
i Belgii, ale te� z Litwy. Udzia� Litwy w imporcie pieczarek realizowanym przez 
UE wzrós� z 0,9% w latach 1997-2001 do zaledwie 1,2% w latach 2007-2001. 
 Polska jest tak�e g�ównym dostawc� pieczarek do Rosji. W latach 2007-2011 
dostawy z naszego kraju stanowi�y a� 91% przywozu do Rosji, wobec 67% w latach 
1997-2001. Udzia� dostaw z Litwy wzrós� z 0,2 do 6%. W imporcie rosyjskim licz� si� 
jeszcze jedynie dostawy z Chin (1% w latach 2007-2011). Ceny polskich pieczarek na 
rynku rosyjskim s� ni�sze od oferowanych przez Litw�, a wy�sze od oferty chi	skiej. 
 Polska zupe�nie nie liczy si� w �wiatowym, unijnym i rosyjskim imporcie po-
zosta�ych warzyw – g�ównie warzyw str�czkowych, cebulowych (przede wszystkim 
porów), dyniowatych czy papryki. Uwarunkowania glebowo-klimatyczne i struktura 
zapotrzebowania rynków zbytu nie powalaj� na zwi�kszenie pozycji naszego kraju 
na rynku tych warzyw. Warzywa cebulowe to g�ównie domena dostawców na rynki 
�wiatowe z Chin, Afryki P�n., Francji, W�och, Hiszpanii, ale te� z po�udniowych kra-
jów WNP. Warzywa str�czkowe eksportowane s� g�ównie z Kenii, Chin, Maroka 
czy Hiszpanii, a papryka z Hiszpanii, Chin, Maroka i Izraela. Spo�ród szerokiej ga-
my warzyw �wie�ych zwi�ksza si� udzia� dostaw z naszego kraju w �wiatowym 
eksporcie papryki. Ju� obecnie na rynku rosyjskim udzia� dostaw z Polski przekracza 
2%, a na rynku unijnym 4%. Mo�liwo�ci wzrostu eksportu papryki ograniczone s� 
jednak siln� konkurencj�, g�ównie w aspekcie walorów smakowych, ze strony Izrae-



52 

la, Chin czy Hiszpanii. Nie mo�na wykluczy
 zwi�kszenia eksportu z Polski warzyw 
o marginalnym znaczeniu w eksporcie �wiatowym czy w produkcji polskiej. Brak 
jest jednak danych pozwalaj�cych na analiz� sytuacji na �wiatowym rynku tych wa-
rzyw (cukinia, patisony, rzodkiewka itd.). 
 

Tabela 4. Produkcja i obroty handlu zagranicznego pieczarkami w �wiecie 

Wyszczególnienie 

Produkcja Eksport Import 

1996-2000 2006-2010 1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 
tys. 
ton 

tys. 
ton 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

tys. 
ton 

mln 
USD 

Ogó�em 3 537,0 6 561,5 273,3 671,3 392,6 978,3 280,0 806,6 404,1 938,8

UE-27 984,6 1 337,5 189,9 424,9 347,8 836,1 205,7 500,0 302,8 727,3

Polska 105,8 176,4 17,2 37,4 137,7 277,0 0,1 0,3 0,8 1,1

Niemcy 60,2 56,6 6,3 12,7 4,9 13,4 55,5 130,2 55,7 129,9

Holandia 247,6 245,2 64,5 138,9 88,2 250,7 16,4 25,1 39,3 90,7

Hiszpania 77,9 132,7 1,6 7,1 0,6 2,2 0,7 2,3 2,2 4,3

Belgia 40,3 41,7 25,1 37,4 28,7 68,5 5,8 12,7 31,0 42,4

Francja 173,9 71,9 4,7 19,1 0,9 3,6 18,4 47,6 26,0 65,9

Litwa 3,7 8,9 3,9 11,8 27,5 42,7 2,6 4,8 13,7 20,3

Szwecja 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 2,5 7,6 16,6 8,3 22,0

Wlk. Brytania 103,6 69,7 2,1 3,3 0,3 1,2 70,0 179,7 84,8 241,7

Irlandia 59,7 74,2 37,6 89,5 48,9 144,3 0,3 1,1 14,7 38,1

W�gry 14,3 20,5 15,4 24,2 6,7 15,9 0,0 0,0 0,1 0,5

Czechy 0,4 0,4 1,0 1,0 0,9 2,7 1,7 1,9 3,3 6,0

Austria 0,3 1,0 1,7 7,0 0,5 1,8 10,1 21,8 6,7 19,4

Kraje Ameryki P�n. 445,0 444,3 18,0 55,7 34,5 113,5 20,9 43,6 37,4 110,4

USA 375,0 368,4 6,2 17,3 7,9 27,5 12,5 31,3 29,6 89,0

Kanada 70,0 75,9 11,6 37,1 24,0 79,9 6,8 11,6 7,4 20,6

Meksyk 0,0 0,0 0,2 1,3 2,6 6,1 1,6 0,7 0,4 0,8

Kraje WNP 10,3 24,5 5,5 9,4 1,0 2,5 2,2 1,7 46,2 53,7

Rosja 3,2 5,9 2,6 3,9 0,0 0,0 1,6 0,9 43,1 50,8

Bia�oru� 2,7 7,2 2,0 3,7 0,7 1,4 0,6 0,8 1,4 2,1

Chiny 1 852,0 4 405,1 45,6 110,0 1,3 4,5 0,3 0,8 0,0 0,0

�ród�o: FAOSTAT i Comtrade. 

IV. Spo�ycie owoców i warzyw �wie�ych w �wiecie 

 Z danych FAOSTAT z 2012 r. wynika, �e w latach 2007-2009 najwy�sze, 
w przeliczeniu na 1 mieszka	ca, by�o spo�ycie owoców i ich przetworów (w przeli-
czeniu na produkty �wie�e) w Ameryce (��cznie P�d. i P�n.) oraz Oceanii, a najni�sze 
w Afryce i Azji. Spo�ycie warzyw i ich przetworów (w przeliczeniu na warzywa 
�wie�e) zdecydowanie najwi�ksze by�o w Azji i Europie, a najni�sze w Afryce. Wy�-
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sze od �redniego w UE-27 by�o jedynie spo�ycie owoców i ich przetworów 
w Ameryce, a warzyw i ich przetworów w Azji. W latach 2002-2009 najwy�sze by�o 
�rednioroczne tempo wzrostu spo�ycia zarówno owoców jak i warzyw w Azji (g�ów-
nie w Chinach) – odpowiednio 4,2 i 2,2%. Konsumpcja owoców w Europie wzrasta�a 
w tych latach w tempie 1,5%, a warzyw 0,7% �redniorocznie. Decyduj�cy by� wzrost 
spo�ycia w europejskich krajach pozostaj�cych poza UE (g�ównie w Rosji), bowiem 
�rednio we Wspólnocie tempo wzrostu spo�ycia owoców i ich przetworów wynosi�o 
zaledwie 0,3% rocznie, a spo�ycie warzyw i ich przetworów zmniejsza�o si� w tempie 
0,6% rocznie. W krajach UE-27 spo�ycie owoców obni�a�o si� w: Bu�garii, Czechach, 
Danii, Niemczech, Grecji, otwie, Holandii, Rumunii, Hiszpanii, a tak�e w S�owenii, 
Luksemburgu, na Malcie i Cyprze, a warzyw w Bu�garii, na Cyprze, we Francji, 
Niemczech, Grecji, W�oszech, Luksemburgu, Rumunii i Hiszpanii. Konsumpcja owo-
ców zwi�ksza�a si� najszybciej w Wlk. Brytanii, S�owacji, na W�grzech, we Francji 
i Irlandii, a warzyw w Estonii, Irlandii i S�owacji. W Ameryce �rednioroczne tempo 
wzrostu spo�ycia owoców wynosi�o zaledwie 0,1%, a ujemne (0,8%) by�o tempo 
rozwoju spo�ycia warzyw. W Oceanii tempo wzrostu spo�ycia owoców wynosi�o 
0,9%, warzyw 1%, a w Afryce odpowiednio 0,5 i 1,2%. 
 
Tabela 5. Konsumpcja owoców i warzyw oraz ich przetworów w przeliczeniu na 

produkty �wie�e w �wiecie w kg/mieszka	ca 

Wyszczególnienie 
OWOCE WARZYWA 

2002-2004 
�rednia 

2007-2009 
�rednia

2002-2004 
�rednia

2007-2009 
�rednia

�wiat 63,7 71,6 119,5 130,0 
Afryka 60,5 61,8 61,4 64,7 
Ameryka 107,6 107,7 82,9 79,7 
Azja 49,8 61,5 140,9 158,4 
Oceania 98,9 104,0 95,8 100,2 
Europa 86,0 92,6 116,0 117,9 
UE-27 102,5 103,9 121,8 115,9 

�ród�o: FAOSTAT. 
 
 W latach 2002-2009 najwy�sze by�o tempo wzrostu spo�ycia jab�ek w Azji 
(4,6% rocznie). W Ameryce �rednioroczne tempo wzrostu spo�ycia tych owoców 
wynios�o 2,8%, w Afryce 2,9%, a w Oceanii 2,2%. W Europie spo�ycie obni�a�o 
si� w tempie 0,2% rocznie, a w UE w tempie 2,0% rocznie. W UE w latach 2002-
-2009 dodatnie by�o tempo wzrostu spo�ycia jab�ek jedynie w dziesi�ciu krajach, 
a najwy�sze by�o w Bu�garii (3,7% rocznie), Belgii (2,8%), na W�grzech (6,2%) 
na Litwie (5,8%) i w Wlk. Brytanii (4,8%). 
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Tabela 6. Spo�ycie jab�ek 

Wyszczególnienie 
W kg/mieszka	ca �rednioroczne tempo zmian spo�ycia  

w latach 2002-2009 w procentach 2002-2004 
�rednia 

2007-2009 
�rednia 

�wiat 8,2 9,4 2,7 
Afryka 1,8 2,1 2,9 
Ameryka 10,7 12,2 2,8 
Azja 6,6 8,3 4,6 
Oceania 22,1 24,7 2,2 
Europa 20,4 20,3 -0,2 
UE-27 23,0 20,9 -2,0 

�ród�o: FAOSTAT.  

 
Rys. 10. Spo�ycie jab�ek w wybranych krajach UE-27 w latach 2002-2009  

w kg/mieszka	ca 
Europa Zachodnia Europa Wschodnia 

�ród�o: FAOSTAT. 
 

 W Azji zwi�ksza�a si� tak�e w latach 2002-2009 konsumpcja pomidorów 
(4,4% �redniorocznie). W Afryce wska�nik ten wynosi� 2,3%, w Oceanii 0,9%, 
a w Europie 1,4%, w tym w UE 0,2%. Spo�ycie pomidorów w Ameryce obni�a�o 
si� w tempie 0,2% �redniorocznie. Spo�ycie cebuli w Azji wzrasta�o w tempie 
5,1% rocznie, w Afryce 4,8%, w Oceanii 0,4%, a w Europie 1,1% w tym w UE-27 
0,2%. Spo�ród krajów UE najszybciej wzrasta�o spo�ycie pomidorów i cebuli 
w Belgii, Danii, Hiszpanii, Szwecji i w Wlk. Brytanii. Spo�ycie obni�a�o si� 
w Bu�garii, Czechach, Francji, Grecji, W�grzech, na otwie i Litwie. 
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Rys. 11. Spo�ycie cebuli i pomidorów w wybranych krajach UE-27  
w latach 2002-2009 w kg/mieszka	ca 

Cebula Pomidory 

�ród�o: FAOSTAT. 

 W najbli�szych latach najbardziej b�dzie si� zwi�ksza�o spo�ycie owo-
ców i warzyw w krajach azjatyckich, co oznacza� mo�e ograniczenie poda�y 
eksportowej z Chin i wzrost popytu importowego pozosta�ych krajów tego 
kontynentu (g�ównie Japonii). Wzrasta�o te� b�dzie spo�ycie w Rosji 
i w wi�kszo�ci krajów europejskich, pozostaj�cych poza UE. Zwi�kszenie 
udzia�u eksporterów na nasyconym rynkiem unijnym mo�liwe jest tylko po-
przez oferowanie produktów relatywnie tanich przy równocze�nie bardzo 
sprawnej organizacji ich eksportu. 

V. �wiatowy rynek zag�szczonego soku jab�kowego 

1. G�ówni producenci 

 G�ówni producenci jab�ek w �wiecie s� równie� czo�owymi producentami 
przetworów z tych owoców, w tym tak�e zag�szczonego soku jab�kowego – domi-
nuj�cego w produkcji przetworów jab�kowych. W produkcji koncentratu soku jab�-
kowego zdecydowanie najwi�ksze jest znaczenie Chin. Drugim czo�owym produ-
centem w �wiecie jest Polska. Znacz�cymi producentami s� tak�e USA, Niemcy, 
W�gry, W�ochy, Argentyna, Chile, RPA i Rosja. W ostatnich latach coraz bardziej 
licz�cymi si� producentami s� tak�e Ukraina i Mo�dawia.  

Produkcja w Chinach �rednio w sezonach 2007/08-2011/12 szacowana by�a na 
ok. 765 tys. ton, co stanowi�o 46% �wiatowej produkcji zag�szczonego soku jab�ko-
wego. �rednio w latach 1997/98-2001/02 produkcja w tym kraju wynosi�a zaledwie 
154 tys. ton, tj. 15% �wiatowej produkcji. Wzrost produkcji spowodowany by� dyna-
micznie rosn�cymi zbiorami jab�ek w Chinach, ale te� zwi�kszaj�cym si� udzia�em 

5

6

7

8

9

10

11

12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
UE-27 Afryka Ameryka
Azja Europa

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
UE-27 Afryka Ameryka
Azja Europa



56 

dostaw do przetwórstwa (g�ównie do produkcji koncentratu) w zagospodarowaniu 
zbiorów krajowych. Pod koniec lat dziewi�
dziesi�tych dostawy do przetwórstwa sta-
nowi�y 8-9% zbiorów i poda�y jab�ek w Chinach, a przeci�tnie w sezonach 2007/08- 
-2011/12 niemal 20%. Jednak�e od sezonu 2008/09 zarówno dostawy do przetwór-
stwa jak i ich udzia� w zagospodarowaniu zbiorów jab�ek w Chinach systematycznie 
si� zmniejszaj� i w sezonie 2011/12 wynios�y odpowiednio 5 mln ton i 14%, wobec 
rekordowo wysokiego poziomu w roku 2007/08 – 7,8 mln ton i 31%. Spadkowa ten-
dencja dostaw do zak�adów przetwórczych i ich udzia�u w zbiorach spowodowana jest 
przede wszystkim rosn�cym spo�yciem jab�ek deserowych w Chinach. W sezonie 
2011/12 jab�ka przeznaczone do konsumpcji bezpo�redniej stanowi�y 83% zbiorów 
w Chinach, wobec zaledwie 65% w sezonie 2007/08. W wyniku zmian w rozdyspo-
nowaniu zbiorów, produkcja koncentratu soku jab�kowego w Chinach wyra�nie obni-
�a si� w ostatnich latach i w sezonach 2010/11-2011/12 stanowi�a zaledwie 50% re-
kordowo wysokiej na poziomie 1,2 mln ton w sezonie 2007/08. 
 Niezwykle trudno jest oceni
 dalszy rozwój produkcji koncentratu jab�kowego 
w Chinach. S�dzi
 jednak nale�y, �e w kraju tym, de facto wyznaczaj�cym sytuacj� ce-
now� w �wiatowych obrotach zag�szczonym sokiem jab�kowym nie b�dzie przywrócona 
niezwykle dynamiczna w pierwszych latach ubieg�ej dekady tendencja wzrostu produkcji 
koncentratu. Utrzyma si� przypuszczalnie tendencja wzrostowa w konsumpcji jab�ek 
�wie�ych w Chinach. Realny jest równie� wzrost zapotrzebowania na koncentrat soku 
jab�kowego na rynku wewn�trznym. Produkcja koncentratu soku jab�kowego w perspek-
tywie �redniookresowej (5-10 lat) b�dzie oscylowa�a w Chinach wokó� 600-700 tys. ton. 
 W USA w drugiej po�owie lat dziewi�
dziesi�tych produkcja zag�szczonego 
soku jab�kowego by�a wy�sza ni� w Chinach i zbli�ona do wytwarzanej w Polsce, 
a udzia� tego kraju w �wiatowej produkcji koncentratu wynosi� ok. 14%. W kolej-
nych latach produkcja w USA systematycznie si� obni�a�a i �rednio w sezonach 
2007/08-2011/12 stanowi�a 50% przeci�tnego poziomu z sezonów 1997/98- 
-2001/02. Kraj ten, z produkcj� ok. 70 tys. ton, pozosta� w grupie 5 najwi�kszych 
producentów zag�szczonego soku jab�kowego w �wiecie, lecz jego udzia� w pro-
dukcji �wiatowej obni�y� si� do zaledwie 4-5%. Zmniejszenie produkcji koncentra-
tu soku jab�kowego w USA jest wynikiem przegrywania konkurencji cenowej za-
k�adów przetwórczych w tym kraju z dostawcami zewn�trznymi.  

Produkcja zag�szczonego soku jab�kowego w Rosji, po wyra�nym wzro�cie 
w pierwszej po�owie ubieg�ej dekady, ustabilizowa�a si� w ostatnich latach na poziomie 
70-80 tys. ton. W Rosji nie zwi�kszaj� si� zbiory jab�ek, a równocze�nie nie ro�nie 
i waha si� wokó� 60-80% udzia� przetwórstwa w zagospodarowaniu zbiorów jab�ek. 
Bardzo wysoki udzia� przetwórstwa w zbiorach to wynik wybitnie ekstensywnego cha-
rakteru produkcji jab�ek w tym kraju, prowadzonej g�ównie w ma�ych obszarowo go-
spodarstwach. Produkcja zag�szczonego soku jab�kowego w Rosji nie b�dzie si� zwi�k-
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sza
, a popyt na ten produkt, tak jak na jab�ka deserowe, zaspokajany b�dzie g�ównie 
dostawami z importu. Ro�nie natomiast dynamicznie produkcja koncentratu soku jab�-
kowego w Ukrainie, oceniana obecnie na 60-80 tys. ton (a wed�ug niektórych ekspertów 
nawet na 100 tys. ton). Dynamiczny wzrost produkcji w tym kraju spowodowany jest 
rozbudow� mocy przetwórczych w oparciu o inwestycje kapita�u zagranicznego, po-
szukuj�cego relatywnie tanich �róde� zaopatrzenia surowcowego. Rozbudowa mocy 
przetwórczych zadecydowa�a o zwi�kszeniu udzia�u przetwórstwa w zagospodarowa-
niu rosn�cych zbiorów jab�ek w Ukrainie, przy czym wzrost zbiorów w du�ym stopniu 
spowodowany by� kreowaniem bazy surowcowej przez zak�ady produkuj�ce zag�sz-
czony sok jab�kowy. Podobna sytuacja ma miejsce w Mo�dawii, w której produkcja 
koncentratu oceniana jest na ok. 20 tys. ton. �czny udzia� Rosji, Mo�dawii i Ukrainy 
w �wiatowej produkcji koncentratu wynosi� w ostatnich sezonach 10%. W Mo�dawii, 
a g�ównie na Ukrainie utrzyma si� w nast�pnych latach tendencja wzrostowa produkcji 
koncentratu. Sytuacja ekonomiczna konsumentów wp�ynie na brak tendencji wzrosto-
wej spo�ycia jab�ek w tych krajach, a niska koncentracja produkcji i poda�y oraz s�aba 
organizacja handlu nie b�d� sprzyja�y istotnemu wzrostowi eksportu tych owoców. 
 W Niemczech, najwi�kszym po Polsce producencie zag�szczonego soku jab�-
kowego w Unii Europejskiej, produkcja tego artyku�u (wytwarzanego z surowca krajo-
wego i jab�ek importowanych) systematycznie si� zmniejsza – z 88 tys. ton przeci�tnie 
w sezonach 1997/98-2001/02 do 70 tys. ton �rednio w sezonach 2007/08-2011/12. Spa-
dek produkcji w tym kraju spowodowany jest obni�aniem si� zbiorów w sadach przy-
domowych i stabilizacj� poda�y do przetwórstwa z sadów towarowych, w których 
udzia� dostaw do przetwórstwa nie przekracza 20%. Przy stabilnych zbiorach i udziale 
przetwórstwa w zagospodarowaniu zbiorów (15-20%) nie zmienia si� znacz�co pro-
dukcja zag�szczonego soku jab�kowego w Austrii (30 tys. ton), W�oszech (60 tys. ton), 
Hiszpanii (20 tys. ton), a tak�e na W�grzech (ok 50 tys. ton). G�ównie z powodu spadku 
produkcji w Niemczech produkcja koncentratu w UE (bez Polski) w sezonach 2007/08-
-2011/12 by�a ni�sza od przeci�tnej w sezonach 1997/98-2001/02 o ponad 10% i wy-
nios�a ok. 240 tys. ton, a udzia� tych krajów w produkcji �wiatowej obni�y� si� z 27 do 
15%. Produkcja koncentratu soku jab�kowego niemal we wszystkich krajach UE nie 
b�dzie wykazywa�a tendencji wzrostowej. Decyduj�ca b�dzie, wyznaczaj�ca w du�ym 
stopniu poziom powierzchni upraw, stabilizacja spo�ycia jab�ek w wi�kszo�ci krajów 
i brak wyra�nych tendencji wzrostowych w ich eksporcie. W krajach UE, tak jak 
w wi�kszo�ci krajów �wiata prowadz�cych intensywn� produkcj� ogrodnicz� (w opar-
ciu o gospodarstwa wysokotowarowe) dostawy do przetwórstwa obejmuj� owoce, które 
nie znalaz�y zbytu na krajowym i zagranicznym rynku jab�ek deserowych. 
 Stabilna jest produkcja zag�szczonego soku jab�kowego w krajach Ameryki P�d. – 
Argentynie, Chile i Brazylii. �czna produkcja w tych krajach w ostatnich 15 sezonach 
waha si� wokó� 150-155 tys. ton, co stanowi�o w sezonach 2007/08-2011/12, ok. 9% pro-
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dukcji �wiatowej. W Chile w rosn�cych zbiorach jab�ek szybciej ni� dostawy do prze-
twórstwa, stanowi�ce ok. 30% zbiorów, ro�nie spo�ycie i eksport tych owoców. W Ar-
gentynie stabilnej produkcji jab�ek towarzyszy brak istotnych zmian w rozdysponowaniu 
tych owoców, a udzia� przetwórstwa w zbiorach jest bardzo wysoki i waha si� wokó� 40- 
-60%. W Brazylii rosn�ce zbiory kierowane s� g�ównie na zaspokojenie zwi�kszaj�cego 
si� popytu na jab�ka deserowe na rynku wewn�trznym, a udzia� przetwórstwa w zbiorach 
nie przekracza 20%. Spo�ród tych krajów wzrost produkcji koncentratu soku jab�kowego 
spodziewany jest tylko w Chile. W kraju tym koszty surowca s� ni�sze, ni� w Argentynie 
czy Brazylii i rozbudowane s� moce przetwórcze w produkcji tego artyku�u. Ponadto Chi-
le, na podstawie bilateralnych umów handlowych ma mo�liwo�
 bezc�owego eksportu do 
czo�owych �wiatowych odbiorców koncentratu, w tym do UE. 
 

Tabela 7. Produkcja zag�szczonego soku jab�kowego w �wiecie 

Wyszczególnienie 
1997/98-2001/02  

�rednia 
2002/03-2006/07 

�rednia 
2007/08-2011/12 

�rednia 
tys. ton % tys. ton % tys. ton % 

UE-27  421 40,8 483 30,5 445 26,8
Polska 146 14,1 219 13,8 202 12,2
Niemcy 88 8,5 80 5,0 70 4,2
W�gry 60 5,8 48 3,0 47 2,8
W�ochy 60 5,8 59 3,7 57 3,4
Austria 27 2,6 28 1,8 27 1,6
Hiszpania 23 2,2 21 1,3 21 1,3
Pozosta�e kraje UE 17 1,6 28 1,8 21 1,3

Chiny 154 14,9 630 39,7 765 46,1
USA 140 13,6 100 6,3 71 4,3
Nowa Zelandia 17 1,6 15 0,9 15 0,9
Australia 10 1,0 10 0,6 10 0,6
RPA 25 2,4 31 2,0 38 2,3
Turcja 55 5,3 50 3,2 50 3,0
Argentyna 65 6,3 60 3,8 61 3,7
Chile 45 4,4 56 3,5 48 2,9
Brazylia 30 2,9 35 2,2 38 2,3
Ukraina 10 1,0 50 3,2 60 3,6
Pozosta�e kraje 60 5,8 65 4,1 58 3,5
RAZEM (szacunek) 1 032 100 1 585 100 1 659 100
�ród�o: Na podstawie danych USDA. Produkcja w sezonach 2007/08-2011/12 oszacowana na 
podstawie wielko�ci przerobu jab�ek w poszczególnych krajach. 
 
 Spo�ród pozosta�ych krajów, licz�cych si� w �wiatowej produkcji zag�sz-
czonego soku jab�kowego, tendencj� wzrostow� wykazywa�a jedynie produkcja 
tego artyku�u w RPA – wzrost z 25 tys. ton �rednio w sezonach 1997/98-2001/02 
do ok. 40 tys. ton przeci�tnie w sezonach 2007/08-2011/12. Decyduj�cy przy sta-
bilnym udziale przetwórstwa w produkcji (ok 30%) by� wzrost zbiorów jab�ek 
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w tym kraju. Na poziomie ok. 50-55 tys. ton utrzymuje si� produkcja koncentratu 
soku jab�kowego w Turcji, ok. 15-20 tys. ton w Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelan-
dii i ok. 10 tys. ton w Australii. We wszystkich tych krajach w miar� stabilna jest 
produkcja jab�ek oraz nieprzekraczaj�cy 25% udzia� dostaw do przetwórstwa 
w zagospodarowaniu zbiorów. Zmniejsza si� natomiast produkcja w Iranie, co 
spowodowane jest wzrostem dostaw jab�ek na rynek produktów �wie�ych.  

Udzia� Polski w �wiatowej produkcji zag�szczonego soku jab�kowego, mi-
mo wzrostu produkcji ze 146 tys. ton �rednio w sezonach 1997/98-2001/02 do 202 
tys. ton przeci�tnie w sezonach 2007/08-2011/12 obni�y� si� w tych okresach z 14 
do 12%. W ��cznej produkcji w UE-27 udzia� Polski zwi�kszy� si� z 35 do 45%.  

Z powodu wysokiej produkcji w Chinach – kontynentem o najwi�kszej 
koncentracji produkcji zag�szczonego soku jab�kowego jest Azja (ok 700 tys. 
ton). W Europie (��cznie z Rosj�, Ukrain� i Mo�dawi�) produkcja wynosi ok. 
600 tys. ton, a w Ameryce P�d. 100 tys. ton. Ameryka P�n. produkcje ok. 90 tys. 
ton, Afryka (g�ównie RPA) 20 tys. ton, a kraje Oceanii 30 tys. ton. 

 

Rys. 12. Produkcja zag�szczonego soku jab�kowego w wybranych krajach  
w tys. ton 

 

�ród�o: Szacunek w�asny na podstawie danych USDA. 
 
 Wi�kszo�
 krajów, licz�cych si� producentów w �wiecie wytwarza zag�sz-
czony sok jab�kowy w niskiej kwasowo�ci. Dotyczy to przede wszystkim krajów, 
w których dominuj� sady towarowe, prowadz�ce upraw� odmian deserowych 
i w których relatywnie niski jest udzia� przetwórstwa w zagospodarowaniu zbio-
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rów. Wy�sza jest kwasowo�
 koncentratu soku jab�kowego wytwarzanego z ja-
b�ek pochodz�cych z sadów ekstensywnie prowadzonych, a takie sady wci�� ma-
j� istotne znaczenie w produkcji sadowniczej w Polsce, Ukrainie, Mo�dawii czy 
Rosji. Relatywnie niewielki wp�yw na poziom kwasowo�ci koncentratu maj� wa-
runki glebowo-klimatyczne, w jakich uprawiane s� jab�ka. 
 Szanse wzrostu produkcji koncentratu soku jab�kowego dotycz� g�ównie 
krajów prowadz�cych ekstensywn� upraw� jab�ek o ma�ej koncentracji upraw, 
s�abo zorganizowanym rynku i relatywnie niskim spo�yciu wewn�trznym, 
a równocze�nie o du�ym potencjale surowcowym. Problemem w rozwoju pro-
dukcji nie s� moce przetwórcze, bowiem kraje o wysokim potencjale surowco-
wym, a jednocze�nie niskich kosztach produkcji s� przedmiotem zainteresowa-
nia wysoko mobilnego kapita�u zagranicznego funkcjonuj�cego w bran�y  
sokowniczej. Dalszy wzrost produkcji spodziewany jest przede wszystkim 
w krajach WNP, a zw�aszcza na Ukrainie i w Mo�dawii, cho� potencjalnie doty-
czy� to te� mo�e niektórych nowych cz�onków UE (Rumunia, Bu�garia). Wzrost 
produkcji w krajach o dominacji w uprawach sadów intensywnie prowadzonych 
by�by mo�liwy w sytuacji zak�adania sadów przemys�owych, produkuj�cych wy-
��cznie jab�ka przeznaczone do przetwórstwa. Problem jest tu jednak op�acalno�
 
produkcji, bowiem ceny jab�ek przeznaczonych do przetwórstwa s� znacznie ni�sze 
ni� jab�ek kierowanych do konsumpcji bezpo�redniej. Niezb�dne by�oby znacz�ce 
obni�enie kosztów w produkcji „sadach przemys�owych” wymagaj�ce du�ych na-
k�adów inwestycyjnych – g�ównie na mechanizacj� zbiorów.  

�wiatowa produkcja koncentratu soku jab�kowego mo�e w najbli�szych 
latach pozosta
 na poziomie z ostatnich sezonów, tj. ok. 1,4-1,5 mln ton. W wy-
niku zmniejszenia produkcji w Chinach produkcja tego artyku�u b�dzie znacz�-
co ni�sza w porównaniu z notowan� w sezonach 2004/05-2007/08, kiedy to wy-
nosi�a 1,8-2 mln ton. 

2. G�ówni eksporterzy i importerzy 

Eksporterzy 

 Zdecydowanie najwi�kszym eksporterem koncentratu soku jab�kowego s� 
Chiny. �rednio w latach 2007-2011 udzia� tego kraju w globalnym wolumenie eks-
portu tego produktu wyniós� a� 48%, a w warto�ci eksportu 43%. Chiny praktycznie 
nie importuj� koncentratu, st�d te� eksport netto w tym kraju równy jest eksportowi 
brutto. Produkcja kilkunastokrotnie przekracza krajow� poda� (produkcja pomniej-
szona o eksport). Wolumen eksportu z Chin w ostatnich latach obni�y� si� znacznie 
mniej ni� produkcja, a wynika�o to przede wszystkim z bardzo wysokich zapasów 
koncentratu zgromadzonych po rekordowej produkcji ze zbiorów jab�ek w 2007 
i 2008 r. W 2011 r. przy ograniczeniu produkcji i bardzo niskim poziomie zapasów 
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eksport z Chin by� najni�szy w porównaniu z sze�cioma poprzednim latami (609 tys. 
ton), ale dwukrotnie przekracza� poziom z pocz�tku ubieg�ej dekady. Spadek pro-
dukcji w Chinach znalaz� odzwierciedlenie we wzro�cie cen eksportowych, w wyni-
ku czego warto�
 eksportu koncentratu z Chin zwi�ksza si� od 2009 r. i w 2011 r. 
wynios�a 1,1 mld USD, co oznacza sze�ciokrotny wzrost w porównaniu z pocz�t-
kiem ubieg�ej dekady. Ocenia si�, �e udzia� eksportu w produkcji zag�szczonego 
soku jab�kowego wynosi w Chinach 92-98% i nie zmienia si� w ostatnich latach. 
W przypadku ca�kiem realnego wzrostu spo�ycia soków i napojów pitnych w Chi-
nach, a w konsekwencji zapotrzebowania rynku wewn�trznego na koncentraty so-
ków owocowych (w tym jab�kowego) poda� koncentratu jab�kowego z Chin na ry-
nek �wiatowy mo�e si� zmniejszy
. 
 Eksport brutto równy jest eksportowi netto równie� w krajach Ameryki P�d., 
a tak�e w Iranie. W krajach tych produkcja przekracza wielokrotnie krajow� poda�. 
�czny eksport z Chile, Brazylii i Argentyny, tak jak produkcja nie zwi�ksza si�. 
�rednio w latach 2007-2011 eksport by� nawet ni�szy od przeci�tnego z pi�ciu po-
przednich lat o 8% i wyniós� 119 tys. ton. Wzrost cen spowodowa� jednak�e 
zwi�kszenie warto�ci eksportu ze 114 do 153 mln USD. �czny udzia� Brazylii, 
Argentyny i Chile w �wiatowym wolumenie eksportu zag�szczonego soku jab�ko-
wego obni�y� si� z 8% w latach 2002-2006 do 7% w latach 2007-2011, a w jego 
warto�ci z 9 do 7%. Udzia� eksportu w produkcji zag�szczonego soku jab�kowego, 
przy niskim i nie zmieniaj�cym si� zapotrzebowaniu rynków wewn�trznych, wy-
nosi w krajach Ameryki P�d. ok. 97-98%. Wolumen i warto�
 eksportu z Iranu 
zmniejszy�y si� w latach 2007-2011 w relacji do �redniej z 5-ciu poprzednich lat 
o 70% do odpowiednio 3,6 tys. ton i 1,8 mln USD. 
 W grupie licz�cych si� producentów zag�szczonego soku jab�kowego trwa�e 
nadwy�ki eksportu nad importem wyst�puj� te� w Polsce, W�oszech, W�grzech, 
Hiszpanii, Rumunii, a spo�ród krajów pozaunijnych – w Ukrainie, Mo�dawii, No-
wej Zelandii i Turcji. Spo�ród tych krajów wzrostowy by� w latach 2002-2011 
trend eksportu brutto i netto jedynie w Hiszpanii, Ukrainie i Mo�dawii. Eksport 
z Ukrainy, wyniós� w latach 2007-2011 �rednio 31,4 tys. ton wobec odpowiednio 
6,4 tys. ton w latach 2002-2006. Eksport z Mo�dawii wzrós� w tych okresach ponad 
dwukrotnie do 19 tys. ton, a z Hiszpanii zwi�kszy� si� o 15% do 30 tys. ton. Udzia� 
Polski w wolumenie �wiatowego eksportu obni�y� si� z 13% w latach 2002-2006 
do 11% w latach 2007-2011, a w warto�ci eksportu spad� z 17 do 13%. �czny 
udzia� Ukrainy i Mo�dawii w wolumenie i warto�ci eksportu wzrós� z 1 do 3%. 
 Przy spodziewanej stabilizacji produkcji w wi�kszo�ci krajach eksporterach 
netto poziom poda�y na rynek �wiatowy zale�a� b�dzie w bardzo du�ym stopniu od 
mo�liwo�ci uzupe�niania krajowej produkcji dostawami z importu (blendowanie 
zag�szczonego soku jab�kowego). Realizowane przez eksporterów netto dostawy 
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z importu wykorzystywane s� do produkcji soków pitnych, nektarów i napojów 
jab�kowych przeznaczonych na rynek wewn�trzny, albo te� s� przedmiotem reeks-
portu po zmieszaniu z sokiem wytwarzanym w krajowych zak�adach przetwór-
czych. Proporcje te s� bardzo trudne do ustalenia w poszczególnych krajach. Mie-
szanie soków krajowych z zregu�y ta	szymi sokami pochodz�cymi z importu po-
zwala na oferowanie ni�szych cen przez ich eksporterów. Eksport zblendowanych 
zag�szczonych soków dotyczy g�ównie krajów UE-15, ale tak�e Polski i Ukrainy. 
W krajach stosuj�cych reeksport zag�szczonego soku jab�kowego wska�niki sa-
mowystarczalno�ci nie odzwierciedlaj� w pe�ni relacji popytowo-poda�owych wy-
nikaj�cych z krajowego potencja�u dotycz�cego zarówno poda�y surowca zarówno 
ze �róde� krajowych jak i jab�ek pochodz�cych z importu. 

Importerzy 

 Najwi�kszymi importerami brutto i netto zag�szczonego soku jab�kowego 
w �wiecie s� USA i Niemcy. �czny udzia� tych krajów w wolumenie �wiatowego 
importu wynosi ok. 50%. W USA �rednio w latach 2007-2011 import brutto wy-
niós� 453 tys. ton i by� ponad dwukrotnie wy�szy od przeci�tnego w pi�ciu po-
przednich latach, a udzia� tego kraju w �wiatowym wolumenie przywozu zag�sz-
czonego soku jab�kowego wzrós� w tych okresach z 15 do 27%, a w warto�ci im-
portu z 23 do 27%. W Niemczech natomiast import, ale te� eksport systematycznie 
si� zmniejszaj�. Udzia� tego kraju w wolumenie importu brutto zmniejszy� si� z 31 
do 19%, a w �wiatowym eksporcie z 8 do 4%. Kraj ten utrzyma� jednak pozycj� 
jednego z najwi�kszych w �wiecie eksporterów brutto koncentratu soku jab�kowe-
go (4 miejsce w �wiecie w latach 2007-2011 po Chinach, Polsce i Austrii). 
 W pierwszej 5-tce najwi�kszych �wiatowych importerów netto zag�szczo-
nego soku jab�kowego znajduj� si� te� Wlk. Brytania, Rosja i Japonia. Udzia� 
tych trzech krajów w �wiatowym wolumenie importu tego produktu �rednio  
w latach 2007-2011 wyniós� 18%, a w jego warto�ci 17%, wobec odpowiednio 
17,5 i 16% w latach 2002-2006. Spo�ród tych krajów najbardziej zwi�ksza si� 
import w Rosji. W Rosji wolumen importu brutto zag�szczonego soku jab�kowe-
go zwi�kszy� si� w latach 2007-2011 w relacji do poprzedniego pi�ciolecia o 70% 
do 106 tys. ton, a warto�
 przywozu wzros�a ponad trzykrotnie do 101 mln USD. 
 Licz�cymi si� importerami netto zag�szczonego soku jab�kowego s� tak�e: 
Austria, Holandia, Francja, Belgia i Szwecja, a tak�e Kanada, Australia i Norwe-
gia. Spo�ród tych krajów zmniejsza si� zarówno import jak i eksport zag�szczo-
nego soku jab�kowego, jak i ujemne ilo�ciowe saldo handlu tym produktem jedy-
nie w Holandii i Belgii, a najbardziej w latach 2007-2011 w relacji do lat 2002- 
-2006 wzros�o ujemne ilo�ciowe i warto�ciowe saldo handlu zag�szczonym so-
kiem jab�kowym we Francji. 
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 Coraz wa�niejszym importerem netto staj� si� kraje Bliskiego Wschodu – 
g�ównie Jemen i Arabia Saudyjska. �rednio w latach 2007-2011 ��czny import 
brutto obu tych krajów wyniós� 20 tys. ton, a ujemne saldo handlu – 17 tys. ton. 
Kraje Bliskiego Wschodu importuj� koncentrat o niskiej kwasowo�ci. W drugiej 
po�owie ubieg�ej dekady z eksportera netto koncentratu soku jab�kowego w impor-
tera netto przekszta�ci�a si� RPA. 
 UE-27 jest importerem netto zag�szczonego soku jab�kowego. Import netto 
tego produktu we Wspólnocie �rednio w latach 2007-2011 wyniós� 254,5 tys. ton 
wobec 248 tys. ton przeci�tnie w latach 2002-2006, a ujemne warto�ciowe saldo 
obrotów zwi�kszy�o si� ponad dwukrotnie do 258,4 mln USD. Udzia� krajów UE 
w �wiatowym wolumenie importu obni�y� si� z 64,5 do 47%, a w wolumenie 
eksportu z 41 do 33%. 
 Importerem netto s� kraje Ameryki P�n., a tak�e kraje Oceanii, bowiem 
ujemne saldo w Australii przekracza dodatnie w Nowej Zelandii. Zdecydowanym 
importerem netto s� równie� kraje Bliskiego Wschodu, a tak�e Azji Wschodniej 
oraz kraje WNP, bowiem import realizowany przez Rosj� jest wy�szy ni� eksport 
netto Ukrainy i Mo�dawii. Eksporterem netto s� kraje Ameryki P�d. Eksporterem 
netto s� te� kraje EFTA, bowiem eksport netto w Szwajcarii jest wy�szy ni� import 
netto w Norwegii. Szwajcaria jednak�e przy bardzo niskiej produkcji zajmuje si� 
praktycznie reeksportem koncentratu (z Chin). Skala reeksportu z tego kraju sys-
tematycznie si� jednak zmniejsza. Wed�ug danych AMI niedobory koncentratu so-
ku jab�kowego (ró�nica popytu i poda�y) wynosz� w ostatnich latach w UE ok. 100 
tys. ton, w Ameryce P�n. 380 tys. ton, w krajach Afryki P�d. 35 tys. ton, a w Ocea-
nii 25 tys. ton. Nadwy�ka poda�y nad popytem w krajach Ameryki P�d. szacowana 
jest na 50 tys. ton, a w Azji (w��czaj�c Chiny) 480 tys. ton.  
 W sytuacji stabilizacji produkcji i eksportu z Chin i spodziewanego 
braku tendencji wzrostowej produkcji w niemal wszystkich pozosta�ych kra-
jach �wiata pog��bi� si� mog�, wyra	nie widoczne ju� w ostatnich latach dys-
proporcje mi�dzy poda�� a popytem na mi�dzynarodowym rynku koncentra-
tu soku jab�kowego. Dysproporcji tych z pewno�ci� nie zrekompensuje spo-
dziewany dalszy wzrost produkcji w Ukrainie, Mo�dawii czy te� w innych kra-
jach WNP i Chile oraz, w latach wysokich zbiorów, tak�e w Polsce. Konse-
kwencj� spodziewanej stabilizacji poda�y zag�szczonego soku jab�kowego na 
rynku mi�dzynarodowym i wzrostu jego cen mo�e by� zmiana struktury pro-
dukcji w kierunku wzrostu udzia�u w ��cznej produkcji soków, nektarów 
i napojów zawieraj�cych mniej koncentratu napojów jab�kowych, czy te� 
ograniczenie spo�ycia tych produktów na rzecz soków pitnych, nektarów i na-
pojów wytwarzanych z innych owoców. Nie jest jednak wykluczone podj�cie 
przez g�ównych producentów i eksporterów prób rozwoju produkcji koncen-
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tratu w oparciu o tzw. sady przemys�owe lub rozwoju mocy przetwórczych 
w krajach dysponuj�cych du�ym potencja�em produkcyjnym jab�ek, a jedno-
cze�nie o relatywnie niskich kosztach produkcji. 

3. Ceny w obrotach zag�szczonym sokiem jab�kowym 

Ceny w eksporcie 

 W grupie krajów eksporterów netto zdecydowanie najni�sze ceny w latach 
2002-2011 (ale tak�e w latach poprzednich) oferowane by�y przez Chiny. Jedynie 
w niektórych latach ni�szy od chi	skich by� tylko poziom ofert cenowych z krajów 
Ameryki P�d., zw�aszcza eksporterów z Brazylii. W ostatnich latach (2008-2011) 
ni�sze od cen oferowanych przez Chiny by�y tak�e ceny koncentratu sprzedawane-
go przez Mo�dawi�. Znacznie wy�sze od cen eksportowych w Mo�dawii by�y ceny 
koncentratu sprzedawanego przez Ukrain�. Zdecydowanie najwy�sze by�y ceny 
w eksporcie z Turcji, a tak�e z krajów eksporterów netto z krajów UE – g�ównie 
z W�och i Holandii.  
 Ceny zag�szczonego soku w eksporcie polskim w latach 2002-2011 by�y 
wy�sze od oferty ze wszystkich krajów eksporterów spoza Europy. W 2011 r. po raz 
pierwszy ceny polskiego koncentratu by�y tak�e wy�sze od cen z Chin, co wynika�o 
z niskiej poda�y w naszym kraju, ale te� wyra�nego zmniejszenia poda�y w Chi-
nach. We wszystkich latach ceny w polskim eksporcie by�y te� wy�sze od oferty 
z nowych krajów cz�onkowskich UE, ale ni�sze od cen oferowanych przez eksporte-
rów netto z krajów UE-15. Relatywnie wysokie ceny w polskiej ofercie eksportowej 
s� g�ównie wynikiem wy�szej, ni� niemal we wszystkich krajach eksporterach netto 
(oprócz Ukrainy) kwasowo�ci koncentratu produkowanego w naszym kraju. 
 Przeci�tne ceny w eksporcie �wiatowym zwi�kszy�y si� z 0,8 USD/kg �red-
nio w latach 2002-2006 do 1,35 USD/kg przeci�tnie w latach 2007-2011. Tenden-
cja wzrostowa cen w latach 2002-2011 wyra�nie zak�ócona by�a w latach 2008 
i 2009 w wyniku bardzo wysokiej poda�y spowodowanej silnym wzrostem pro-
dukcji w Polsce i w Chinach (wysokie zapasy w tym kraju po rekordowej produkcji 
zag�szczonego soku jab�kowego ze zbiorów 2007 r.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

Rys. 13. Ceny w eksporcie zag�szczonego soku jab�kowego z wybranych  
krajów w USD/kg 

�

�ród�o: Comtrade. 
 
 W krajach licz�cych si� importerów netto najni�sze by�y ceny p�acone przez 
odbiorców zag�szczonego soku jab�kowego w Rosji. W latach 2002-2006 �rednie 
ceny w imporcie rosyjskim stanowi�y ok. 55% przeci�tnych cen w obrotach �wia-
towych, a w latach 2007-2011 ok. 70%. Najwy�sze by�y natomiast w tych okresach 
ceny uzyskiwane w Norwegii i w Japonii, w krajach Bliskiego Wschodu, a tak�e 
w krajach UE-15 – g�ównie w Belgii i Szwecji. Ceny w Niemczech i USA nie od-
biega�y zasadniczo od �rednich w obrotach �wiatowych.  
 Niemal we wszystkich krajach licz�cych si� równocze�nie w eksporcie i im-
porcie (eksporterzy netto, ale te� importerzy netto) ceny sprowadzanego zza grani-
cy zag�szczonego soku jab�kowego s� ni�sze od cen eksportowych, co potwierdza 
szeroko stosowany w wielu krajach proces mieszania soków pochodz�cych z pro-
dukcji wewn�trznej z ta	szymi koncentratami pochodz�cymi z importu. Wzrost 
cen na rynku �wiatowym tego produktu zmniejszy
 mo�e skal� tego zjawiska. 
 Potwierdzeniem silnej tendencji wzrostu cen zag�szczonego soku jab�ko-
wego w obrotach �wiatowych s� notowania tego produktu na bazie cif w Rotter-
damie. �rednio w latach 2002-2006 ceny te wynios�y 1,01 euro/kg, a w latach 
2007-2011 – 1,31 euro/kg. 
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Rys. 14. Ceny zag�szczonego soku jab�kowego na rynku w Rotterdamie  
na bazie CIF w euro/kg 

 

�ród�o: Foodnews – ró�ne lata. 
 

4. Czo�owi dostawcy koncentratu soku jab�kowego na podstawowe rynki zbytu  

 W krajach UE ok. 70% popytu importowego na zag�szczony sok jab�kowy po-
krywane jest dostawami z innych krajów tego ugrupowania – g�ównie z Polski, 
W�och, Niemiec i Austrii. Udzia� Polski, najwi�kszego dostawcy do Wspólnoty, 
w ��cznym wolumenie importu koncentratu soku jab�kowego do UE, zwi�kszy� si� 
z ok. 11% w latach 1999-2001 do 20% w latach 2002-2006. W latach 2007-2011 
wska�nik ten obni�y� si� do 19%, a w imporcie wewn�trznym wynosi� odpowiednio 
16, 30 i 29%. Najwi�kszymi odbiorcami zag�szczonego soku jab�kowego z Polski s� 
we Wspólnocie Niemcy i Austria. Udzia� dostaw z naszego kraju w imporcie nie-
mieckim waha si� w zale�no�ci od poziomu cen w krajowej ofercie eksportowej 
w granicach 24-40%. W imporcie realizowanym przez Austri� dostawy z Polski sta-
nowi�y 25% w latach 2007-2011, wobec 20% w poprzednich pi�ciu latach. Dominu-
j�ce znaczenie dostaw z Polski w przywozie koncentratu w Niemczech i Austrii po-
dyktowane jest dominacj� w sektorze soków zag�szczonych w naszym kraju g�ównie 
kapita�u niemieckiego i austriackiego. Spo�ród pozosta�ych licz�cych si� importerów 
brutto z UE dostawy z Polski maj� istotniejsze znaczenie jedynie w imporcie realizo-
wanym przez Szwecj� (udzia� 17% w latach 2007-2011) i Wlk. Brytani� (10%).  
 Udzia� Chin w wolumenie importu koncentratu do Wspólnoty zwi�kszy� si� 
z 10% na pocz�tku ubieg�ej dekady do 12% w latach 2002-2006 i 19% w latach 2007-
-2011. Polska i Chiny w okresie 2007-2011 zaspakaja�y zapotrzebowanie na koncen-
trat Wspólnoty niemal w 50%. Obni�a si� udzia� dostaw z Iranu i z Turcji (oba te kraje 
dostarczaj� do UE koncentrat o niskiej kwasowo�ci), a zwi�ksza si� z Ukrainy i Mo�-
dawii. Udzia� obu tych krajów w wolumenie importu unijnego �rednio w latach 2007- 
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-2011 wynosi� 3%, wobec 2% na pocz�tku ubieg�ej dekady. Minimalny (poni�ej 1%) 
jest udzia� w imporcie unijnym dostaw z krajów Ameryki P�d. – g�ównie z Chile 
i Brazylii. UE nie importuje koncentratu soku jab�kowego z krajów Oceanii. 
 W latach 1999-2011 najni�sze ceny na rynku unijnym (i w przywozie reali-
zowanym przez poszczególne kraje) p�acono dostawcom z Chin. W latach 2007- 
-2011 ceny chi	skiego koncentratu w imporcie unijnym stanowi�y 85% �rednich cen 
importowych tego produktu we Wspólnocie. Relatywnie niskie by�y te� ceny p�aco-
ne eksporterom z krajów WNP i Ukrainy. Ceny koncentratu z Polski w wi�kszo�ci 
lat by�y ni�sze od oferowanych przez wszystkich dostawców z krajów UE-15 (poza 
Niemcami) i z Turcji, ale wy�sze od p�aconych eksporterom zewn�trznym i pocho-
dz�cym z nowych krajów cz�onkowskich Wspólnoty. W latach 1997-2001 ceny wy-
twarzanego w Polsce zag�szczonego soku jab�kowego przekracza�y ceny koncentra-
tu chi	skiego o 15%, w latach 2002-2006 o 47%, a w latach 2007-2011 o 27%. 
W 2012 r. (i w sezonie 2011/12 w relacji do sezonu poprzedniego) ceny koncentratu 
z Chin na rynku unijnym po raz pierwszy by�y wy�sze od sprowadzanego z Polski.  
 W imporcie zag�szczonego soku jab�kowego realizowanym przez Rosj� zde-
cydowanie dominowa�y w latach 2002-2011 dostawy z Chin (72% w latach 2007- 
-2011, wobec 53% w latach 2002-2006). Dostawy z Ukrainy utrzymuj� si� na po-
ziomie ok. 20%, a z Iranu wynosz� 4-5%. Udzia� Polski w rosyjskim imporcie jest 
minimalny i �rednio w latach 2007-2011 wyniós� zaledwie 0,1% wolumenu przywo-
zu i 0,9% jego warto�ci. 
 Przywóz w USA i Kanadzie zdominowany jest przez dostawy z Chin i z kra-
jów Ameryki P�d. Udzia� Polski, w imporcie tych krajów, nie przekracza 0,5%. Bar-
dziej zdywersyfikowana jest geograficzna struktura importu realizowanego przez 
Japoni�. Wprawdzie, tak jak w wi�kszo�ci innych krajach �wiata, w imporcie domi-
nuj� dostawy z Chin, ale istotne jest te� znaczenie przywozu z krajów UE (g�ównie 
z Austrii) i z krajów Ameryki P�d. (Brazylii, Chile) oraz z krajów Oceanii i RPA. 
Polska nie jest obecna na tym rynku zbytu. Dotyczy to równie� importu realizowa-
nego przez Australi� (w którym podstawowe znaczenie maj� dostawy z Chin, Nowej 
Zelandii i RPA). Czo�owym dostawc� do Arabii Saudyjskiej s� Austria i Chiny, a do 
RPA – Chiny i kraje Ameryki P�d. Polska, obok Niemiec jest natomiast g�ównym 
dostawc� zag�szczonego soku jab�kowego do Norwegii. Kraj ten jest jednak�e nadal 
ma�o licz�cym si� importerem tego produktu nie tylko w �wiecie ale i w Europie. 
 Obroty koncentratem soku jab�kowego odbywaj� si� w bardzo du�ym stopniu 
w ramach poszczególnych kontynentów i w oparciu o ukszta�towane tradycyjnie po-
wi�zania handlowe. Jedynie Chiny – najwi�kszy producent i eksporter w �wiecie, lokuj� 
koncentrat soku jab�kowego niemal we wszystkich krajach �wiata – importerach tego 
produktu. Chiny najwy�sze ceny uzyskuj� na rynkach krajów Ameryki P�n., a tak�e 
w Japonii i w krajach Oceanii, które w latach 2002-2011 uczestniczy�y w eksporcie 
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z tego kraju w ok. 60%. Mo�liwa wi�ksza koncentracja dostaw z Chin na tych rynkach 
zbytu oznacza
 mo�e zwi�kszenie szans wzrostu sprzeda�y przez pozosta�ych eksporte-
rów na rynkach europejskich – g�ównie w UE i Rosji. 
 

Tabela 8. Obroty handlu zagranicznego zag�szczonym sokiem jab�kowym  
w wybranych krajach 

Wyszczególnienie 

Eksport Import 

2002-2006 2007-2011 2002-2006 2007-2011 

tys. ton mln USD tys. ton mln USD tys. ton mln USD tys. ton mln USD 

OGÓ
EM 1 552,0 1 225,1 1 628,9 2 218,1 1 376,6 1 270,2 1 693,0 2 305,3 
UE-27  640,1 612,9 537,7 863,9 887,8 719,1 792,2 1 122,4 

Polska 206,7 206,0 182,7 286,9 16,1 12,4 35,8 53,0 
Austria 89,5 94,5 80,4 158,0 137,1 92,9 105,4 142,9 
Niemcy 129,0 117,5 67,5 122,4 430,8 349,4 319,1 462,0 
W�ochy 62,9 56,2 51,2 81,7 14,4 11,6 6,4 14,4 
W�gry 55,9 52,2 41,5 56,3 6,7 5,4 6,1 11,5 
Holandia 16,1 15,0 38,4 58,4 65,5 53,9 77,6 110,6 
Hiszpania 26,0 22,7 30,1 35,7 10,4 10,0 16,7 19,5 
Pozosta�e kraje UE 28,5 29,1 21,9 37,9 175 153,4 189,5 257,2 

Kraje Ameryki P�d.  128,4 114,0 118,6 152,9 0,4 0,5 0,9 1,2 
Argentyna 55,1 44,2 46,9 62,7 0,3 0,4 0,5 0,6 
Chile 47,4 51,9 41,1 58,2 0,1 0,1 0,3 0,5 
Brazylia 25,9 18,9 30,6 32,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Kraje WNP  17,2 15,7 54,4 69,4 69,6 35,6 120,7 119,4 
Rosja 0,4 0,4 0,4 0,6 62,6 31,1 106,3 101,3 
Mo�dawia 9,2 7,3 19,0 23,9 0,4 0,2 0,5 0,3 
Ukraina 6,4 7,3 31,4 40,2 2,6 1,3 7,5 9,7 

Kraje Ameryki P�n.  19,0 21,0 18,6 24,2 236,7 327,1 506,2 693,5 
USA 10,5 13,5 15,2 19,7 206,8 291,6 452,7 620,7 
Kanada 6,0 4,9 2,1 2,9 27,5 33,1 45,0 61,1 
Meksyk 2,5 2,6 1,3 1,6 2,4 2,4 8,5 11,7 

Kraje Oceanii 17,6 20,0 13,5 20,0 22,4 26,6 38,3 56,1 
Nowa Zelandia 13,5 14,3 11,3 16,8 5,1 3,7 5,1 6,6 
Australia 4,1 5,7 2,2 3,2 17,3 22,9 33,2 49,5 

Chiny 503,4 360,2 780,7 961,3 0,3 0,2 0,6 1,1 
RPA 12,6 11,8 14,9 17,1 7,1 5,4 25,5 31,1 
Turcja 41,7 35,1 41,4 69,2 0,6 0,5 5,4 2,6 
Iran 11,6 5,7 3,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szwajcaria 61,0 21,4 20,6 11,1 3,5 3,6 1,8 3,4 
Arabia Saudyjska 1,6 0,8 1,8 1,0 6,2 8,5 9,1 14,1 
Jemen 0,0 0,0 1,4 0,5 1,3 0,4 11,0 3,7 
Japonia 0,1 0,1 0,1 0,2 90,8 95,1 93,0 147,0 
Norwegia 0,1 0,1 0,1 0,2 6,9 8,5 10,1 20,2 

�ród�o: Comtrade. 
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VI. Spo�ycie soków pitnych i nektarów w �wiecie 

Rejonami o najwi�kszej konsumpcji soków pitnych, nektarów i napojów, 
a w konsekwencji o najwi�kszym zapotrzebowaniu na koncentraty soków owoco-
wych (i warzywnych) jest Europa Zachodnia i Ameryka P�n. Oba te rejony 
w 2011  r. uczestniczy�y w �wiatowej konsumpcji soków, nektarów i napojów 
w ok. 50%. Udzia� krajów azjatyckich po�o�onych u wybrze�y Oceanu Spokojnego 
(g�ównie Japonii) wyniós� ok. 17%, a krajów Europy Wschodniej ok. 14%. Rela-
tywnie niskie jest globalne spo�ycie w Ameryce aci	skiej oraz w Afryce i krajach 
Bliskiego Wschodu (��cznie 18% globalnej konsumpcji �wiatowej). Kraje UE-27 
uczestniczy�y w spo�yciu �wiatowym w ok. 28%. W krajach Europy Zachodniej 
i w Ameryce P�n. najwy�sze jest równie� ��czne spo�ycie tych produktów w prze-
liczeniu na mieszka	ca. W 2011 r. spo�ycie soków i nektarów w Ameryce P�n. 
wynios�o 28,3 l w przeliczeniu na mieszka	ca, a w Europie 23,7 l. Konsumpcja 
w krajach Europy Wschodniej stanowi�a zaledwie 60% przeci�tnego spo�ycia 
w Europie Zachodniej. W Ameryce aci	skiej konsumpcja nie przekracza�a 6 l, 
a ��cznie w Afryce i krajach Bliskiego Wschodu 3 l w przeliczeniu na mieszka	ca 
rocznie. W UE-27 przeci�tne spo�ycie w 2011 r. wynios�o 21,3 l. 

 
Rys. 15. Spo�ycie soków pitnych i nektarów w �wiecie w 2011 r. 

mln l l/mieszka�ca 

�ród�o: AIJN. 
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Krajami o najwi�kszej w �wiecie konsumpcji soków, nektarów i napojów 
s� Niemcy, Norwegia oraz Cypr. Spo�ycie soków i nektarów w obu tych krajach 
wynios�o w 2011 r. odpowiednio 38,9, 37,2, 36,6 l w przeliczeniu na miesza	ca. 
Spo�ycie w Kanadzie i Australii wynios�o ok. 32 l, w Holandii 29 l, w USA, Es-
tonii i Finlandii 27 l, a w Kuwejcie 26,5 l. 

W wi�kszo�ci krajów soki, nektary i napoje jab�kowe zajmuj� w strukturze 
konsumpcji tych produktów drugie miejsce po sokach, nektarach i napojach poma-
ra	czowych. Spo�ród krajów UE najwy�szy (ponad 20%) jest udzia� soków, nekta-
rów i napojów jab�kowych w ��cznej konsumpcji tych produktów w Niemczech, 
Austrii, Danii i na otwie. Udzia� ten przekracza 15% w Belgii, Szwecji, Cze-
chach, Estonii, Finlandii i na W�grzech. Najni�sze (poni�ej 10%) jest znaczenie 
soków, nektarów i napojów jab�kowych w ��cznym spo�yciu soków, nektarów 
i napojów we Francji, W�oszech, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Rumunii i na Cy-
prze, tj. w po�udniowych krajach Wspólnoty. W pozosta�ych g�ównych rejonach 
zbytu udzia� soków i nektarów jab�kowych w ��cznym spo�yciu tych produktów 
nie przekracza 20%. 

Spo�ycie soków, nektarów i napojów owocowych, tak jak pozosta�ych napo-
jów bezalkoholowych, zwi�ksza�o si� bardzo dynamicznie w wi�kszo�ci krajów 
�wiata do 2008 r., a najbardziej w krajach azjatyckich (w tym w Chinach) i w kra-
jach Europy Wschodniej – przede wszystkim w Rosji i Polsce. Najni�sze by�o tem-
po wzrostu konsumpcji w krajach Europy Zachodniej i USA, co wynika z du�ego 
ju� nasycenia tych rynków sokami i pozosta�ymi napojami bezalkoholowymi. 
Spowolnienie gospodarcze w wielu krajach �wiata spowodowa�o systematyczny 
spadek spo�ycia soków i nektarów – w tym jab�kowych. Najbardziej w 2011 r., 
w relacji do 2008 r., spad�a konsumpcja w krajach azjatyckich oraz w Europie Za-
chodniej. �rednio w UE ��czne spo�ycie soków i nektarów obni�y�o si� zarówno 
w wymiarze globalnym jak i w przeliczeniu na 1 mieszka	ca o 5% do odpowiednio 
10,8 mld l i 21,3 l. W takim samym stopniu zmniejszy�o si� spo�ycie soków i nek-
tarów jab�kowych. Tendencja spadkowa spo�ycia tych produktów – g�ównie w kra-
jach UE oraz USA utrzyma�a si� w 2012 r. i prawdopodobnie b�dzie równie� mia�a 
miejsce w najbli�szych latach. W grupie napojów bezalkoholowych nie b�dzie 
zmniejsza�a si� jedynie konsumpcja wód w opakowaniach jednostkowych, znacz-
nie ta	szych od soków, nektarów czy napojów gazowanych. 

Spadek �wiatowego popytu na zag�szczony sok jab�kowy spowodowa-
ny zmniejszeniem ��cznego spo�ycia soków, nektarów i napojów jab�kowych 
szacowa� mo�na w latach 2008-2011 na ok. 80-90 tys. ton, podczas gdy �wia-
towa produkcja koncentratu soku jab�kowego obni�y�a si� w tych latach 
o ponad 300 tys. ton. Obni�enie konsumpcji wp�yn��o zatem na zmniejszenie 
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niedoborów tego produktu wynikaj�cych ze spadku produkcji i poda�y na 
rynku mi�dzynarodowym. 

Powrót do tendencji wzrostowych w gospodarce �wiatowej oznacza� 
b�dzie równie� przywrócenie tendencji wzrostowych spo�ycia soków, nekta-
rów i napojów owocowych, w tym jab�kowych. Dotyczy�o to b�dzie przede 
wszystkim krajów Europy Wschodniej, krajów azjatyckich, a w mniejszym 
stopniu nasyconych rynków Europy Zachodniej i Ameryki P�n. W sytuacji 
wzrostu konsumpcji i mo�liwej stabilizacji produkcji koncentratu soku jab�-
kowego niedobory na �wiatowym rynku tego produktu mog� by� wi�ksze ni� 
w okresie spowolnienia gospodarczego w �wiecie. 

VII. Sytuacja na �wiatowym rynku mro�onych owoców i warzyw 

Brak odpowiednich danych nie pozwala na ustalenie wielko�ci produkcji 
mro�onych owoców i warzyw w poszczególnych krajach i regionach. Fragmenta-
ryczne dane USDA, Eurostat, a tak�e wielko�
 eksportu w poszczególnych kra-
jach (publikowana w Comtrade), pozwalaj� s�dzi
, �e najwi�kszymi w �wiecie 
producentami mro�onych owoców s�: USA, Chiny, Polska oraz Meksyk, a mro-
�onych warzyw: USA, Chiny, Belgia i Polska. 

Mro�one owoce 

Najwi�kszym w �wiecie eksporteram netto mro�onek owocowych jest Pol-
ska. Licz�cymi si� eksporterami netto s� te�: Chiny, Serbia, Chile i Meksyk. 
Udzia� tych pi�ciu krajów w �wiatowym eksporcie brutto owoców mro�onych 
�rednio w latach 2007-2011 wyniós� ok. 48%, a w warto�ci eksportu 42%. 
W eksporcie brutto znaczenie maj� te�: Holandia, Kanada, USA, Belgia, których 
��czny udzia� w wolumenie eksportu mro�onek wyniós� w latach 2007-2011 ok. 
21%, a w warto�ci eksportu 26%. Kraje te jednak (poza Kanad�) s� importerami 
netto tych produktów. Spo�ród krajów eksporterów netto najbardziej zwi�ksza� 
si� w latach 1997-2011 eksport z Chin. Eksport netto z tego kraju �rednio w la-
tach 2007-2011 by� wy�szy od �redniej z lat 1997-2001 ponad czterokrotnie i wy-
niós� 163 tys. ton, a eksport brutto wzrós� niemal pi�ciokrotnie do 190 tys. ton. 
W okresach tych eksport netto i brutto z Polski zwi�kszy� si� odpowiednio o 15 
i 27% do 237 i 270 tys. ton. 

Obok USA najwi�kszymi importerami netto mro�onych owoców s�: Niem-
cy, Francja, Wlk. Brytania i Japonia. Import netto najbardziej w latach 2007-2011 
zwi�kszy� si� w relacji do przeci�tnego z lat 1997-2001 w Rosji (z 0,2 do 56 tys. 
ton). Przywóz netto w USA wzrós� sze�ciokrotnie do 166 tys. ton, w Wlk. Brytanii 
o 35% do 62 tys. ton, a we Francji, Niemczech i Japonii odpowiednio o 77, 7 i 5% 
do 134, 280 i 62 tys. ton. Udzia� wszystkich tych krajów w wolumenie importu 
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brutto zmniejszy� si� w tych okresach z 62 do 54%, a w warto�ci przywozu z 54 do 
52%. W latach 1997-2011 zwi�ksza� si� import brutto i netto w Belgii, Korei, Au-
stralii, Szwajcarii, a tak�e w Arabii Saudyjskiej. 

Polska jest najwi�kszym dostawc� mro�onych owoców do UE i Rosji. 
Udzia� Polski w imporcie realizowanym przez UE systematycznie si� zmniejsza 
(z 26% w latach 1997-2001 do 19% w latach 2007-2011) z powodu rosn�cych do-
staw do Wspólnoty mro�onych truskawek z Chin, Maroka i Egiptu oraz mro�o-
nych wi�ni z Serbii. Mro�onki sprowadzane z tych krajów s� ta	sze od produko-
wanych w naszym kraju. Udzia� Polski zwi�ksza si� jedynie w unijnym imporcie 
malin (z 21 do 25%) i mro�onych porzeczek czerwonych (z 56 do 65%), a stabilny 
jest w przywozie mro�onych porzeczek czarnych – 63%. W imporcie mro�onek 
owocowych realizowanym przez Rosj� udzia� dostaw z Polski obni�y� si� z 78% 
w latach 1997-2001 do 61% w latach 2007-2011, w tym mro�onych truskawek 
z 73 do 44%, a mro�onych malin z 76% do 71%. Decyduj�cy by� wzrost konku-
rencyjnych cenowo dostaw z Chin. Udzia� tego kraju w rosyjskim przywozie mro-
�onych owoców wzrós� z 1 do 24%. Ni�sze od cen oferowanych przez Polsk� by�y 
zarówno na rynku rosyjskim jak i unijnym ceny mro�onych wi�ni sprowadzanych 
z Serbii i mro�onych truskawek importowanych z Maroka i Egiptu. 

 
Tabela 9. �wiatowe obroty mro�onymi owocami 

Wyszczególnienie 

Eksport Import 

1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 

tys. ton mln USD tys. ton mln USD tys. ton mln USD tys. ton mln USD 

OGÓ
EM 942,9 1 079,9 1 647,4 3074,3 983,1 1 213,1 1 646,6 3 239,6
UE-27  489,7 556,8 676,7 1359,7 704,1 830,5 1 005,2 2 027,3

Grecja 18,8 20,8 25,7 35,9 1,2 1,2 2,9 5,4
Polska 212,7 215,5 269,9 451,4 6,4 6,9 33,2 70,5
Hiszpania 34,5 32,0 36,9 60,6 9,8 10,4 27,4 46,2
Holandia 24,1 31,6 95,7 194,0 63,5 67,8 113,5 207,2
Belgia 25,2 32,6 71,6 174,4 28,5 31,2 90,3 173,3
Niemcy 36,6 46,3 35,5 78,0 298,7 330,9 316,0 568,2
W�ochy 20,4 26,9 26,1 50,4 36,2 48,1 45,9 99,4
Francja 19,9 30,4 9,2 26,4 95,4 123,5 142,8 319,0
Dania 6,1 8,7 7,5 12,4 23,2 25,8 25,7 53,1
Wlk. Brytania 3,1 5,6 4,3 11,1 49,1 72,6 66,7 138,5

Kraje Ameryki P�n. 162,6 217,6 267,7 548,1 137,2 167,6 322,5 602,6
USA 67,9 92,7 80,5 168,3 97,4 119,7 246,9 450,3
Kanada 41,8 76,3 91,0 253,5 35,9 43,3 66,6 134,4
Meksyk 52,9 48,6 96,2 126,3 3,9 4,6 9,0 17,9

Kraje Ameryki P�d.  47,0 61,0 167,2 332,5 6,2 7,3 13,2 16,1
Chile 37,7 51,5 105,2 237,4 0,3 0,4 6,7 5,8
Peru 0,3 0,4 19,0 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Ekwador 5,7 5,0 16,6 18,3 0,0 0,0 0,1 0,1
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cd. tabeli 9 
Argentyna 0,8 0,9 16,0 27,2 1,5 2,0 0,9 2,0
Brazylia 2,0 1,7 6,0 11,1 4,3 4,6 5,1 7,4
Gwatemala 0,1 1,0 2,7 3,4 0,0 0,0 0,3 0,7
Kolumbia 0,4 0,5 1,7 2,5 0,1 0,3 0,1 0,1

Kraje WNP  15,2 15,5 38,9 111,2 7,6 5,8 68,6 62,7
Rosja 6,6 7,8 5,9 23,2 6,8 5,1 62,2 54,0
Bia�oru� 4,2 3,8 10,7 32,9 0,4 0,4 1,4 2,3
Ukraina 2,9 2,7 18,6 52,8 0,2 0,2 4,6 5,3

Kraje Oceanii 3,7 7,2 5,7 18,6 12,9 18,4 28,9 63,4
Nowa Zelandia 3,2 6,6 5,1 16,2 0,8 1,3 4,1 8,6
Australia 0,5 0,6 0,6 2,4 12,1 17,1 24,8 54,8

Chiny 39,9 37,8 190,0 226,0 0,6 0,5 26,7 78,9
Serbia 0,0 0,0 133,0 257,5 0,0 0,0 6,0 11,0
Maroko 18,2 12,6 46,0 53,5 0,0 0,0 0,0 0,2
Tajlandia 32,9 23,8 27,6 35,9 0,3 0,4 8,6 14,0
Costa Rica 6,7 6,5 24,2 21,2 0,1 0,2 0,1 0,3
Turcja 22,6 26,9 19,6 37,0 1,7 0,4 1,2 2,3
Korea 2,9 4,4 0,4 2,2 10,2 8,8 30,3 45,9
Szwajcaria 12,2 22,8 13,2 51,5 18,9 25,8 27,9 89,9
Japonia 0,0 0,1 0,0 0,2 58,7 116,5 61,5 169,4

�ród�o: Comtrade. 
 

Mro�one warzywa 

Najwi�kszymi w �wiecie eksporterami netto i brutto mro�onych warzyw s�: 
Belgia, Polska, Chiny, Meksyk i Egipt. �czny udzia� tych krajów w �wiatowym eks-
porcie mro�onek warzywnych �rednio w latach 2007-2011 wyniós� 56%, a w warto�ci 
eksportu 52%. W latach 2007-2011, w relacji do lat 1997-2001, najbardziej zwi�kszy� 
si� eksport netto z Egiptu – sze�ciokrotnie do 110 tys. ton i z Chin – trzykrotnie do 778 
tys. ton. Eksport netto z Polski wzrós� o 90% do 293 tys. ton, z Belgii o 27% do 731 
tys. ton, a z Meksyku o 7% do 284 tys. ton. W latach 1997-2011 tendencj� wzrostow� 
wykazywa� te� eksport mro�onych warzyw z Arabii Saudyjskiej, Tajlandii, Indii, Pa-
kistanie i Peru. 

Najbardziej licz�cymi si� importerami netto i brutto w �wiecie s�: Niemcy, 
Wlk. Brytania, W�ochy, Francja, USA, Japonia, Korea i Rosja. W latach 2007-2011 
w relacji do przeci�tnej z lat 1997-2001 najbardziej zwi�kszy� si� import netto mro�o-
nych warzyw w Korei P�d. – a� czternastokrotnie do 220 tys. ton. Import netto w USA 
wzrós� 2,5-krotnie do 492 tys. ton, we Francji dwukrotnie do 258 tys. ton, w Wlk. Bry-
tanii o 71% do 348 tys. ton, a we W�oszech o 45% do 148 tys. ton. W Niemczech im-
port netto zwi�kszy� si� o 11% do 434 tys. ton, w Japonii zaledwie o 6% do 389 tys. 
ton, a w Rosji spad� a� o 35% do 126 tys. ton. Decyduj�ce by�o zmniejszenie przywo-
zu do tego kraju mieszanek warzywnych (z 92 do 26 tys. ton). Udzia� wszystkich tych 
krajów w �wiatowym imporcie brutto mro�onek warzywnych obni�y� si� z 66% �red-
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nio w latach 1997-2001 do 61% w latach 2007-2011, a w warto�ci przywozu z 68 do 
62%. Coraz bardziej znacz�cymi importerami brutto i netto tych produktów w �wiecie 
s�: Dania, Australia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Obroty wewn�trzne stanowi� w UE ok 90% ��cznego przywozu tych pro-
duktów, a najwi�kszym dostawc� do Wspólnoty jest Belgia (33% wolumenu 
unijnego importu w latach 2007-2011) oraz Francja (12%), Holandia (11%), Pol-
ska (9%) i Hiszpania (9%). Najwi�kszymi dostawcami zewn�trznymi s�: Chiny, 
Turcja i Ekwador. Udzia� Chin w imporcie unijnym zwi�kszy� si� z 2% w latach 
1997-2001 do 5% w latach 2007-2011, a Turcji i Ekwadoru pozosta� na poziomie 
1%. Belgia jest najwi�kszym dostawc� do UE niemal wszystkich gatunków mro-
�onek warzywnych wytwarzanych z warzyw strefy umiarkowanej. Dostawy 
z Polski licz� si� w unijnym imporcie mro�onej fasolki (4% ogólnego przywozu 
do UE), mro�onych pomidorów (12%), cebuli, marchwi, kalafiorów i broku�ów. 

Najwi�kszym dostawc� mro�onych warzyw do Rosji jest Polska. Udzia� nasze-
go kraju w rosyjskim imporcie tych produktów zwi�kszy� si� z 30% w latach 1997- 
-2001 do 62% w latach 2007-2011. Udzia� Chin wzrós� z 5 do 16%, a Ukrainy z 1 do 
6%. Holandia i Belgia uczestniczy�y w imporcie rosyjskim w latach 1997-2001 
w 21%, a w latach 2007-2011 ju� tylko w 7%. Polska jest najwi�kszym dostawc� do 
Rosji niemal wszystkich gatunków mro�onych warzyw, poza mro�onym groszkiem 
(wi�kszym dostawc� jest Ukraina) i mro�on� kukurydz� (wi�ksi dostawcy to Ukraina 
i W�gry). Chiny dostarczaj� do Rosji g�ównie mro�on� fasolk�, kukurydz� i mro�one 
mieszanki. Ceny w polskim eksporcie do tego kraju wi�kszo�ci gatunków mro�onych 
warzyw s� ni�sze w porównaniu do oferowanych przez innych dostawców, w tym 
Chiny. Ni�sze s� tylko ceny w przywozie do Rosji z innych krajów WNP. 

 
Tabela 10. �wiatowe obroty mro�onymi warzywami 

Wyszczególnienie 

Eksport Import 

1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 1997-2001 2007-2011 

tys. ton mln USD tys. ton mln USD tys. ton mln USD tys. ton mln USD 

OGÓ
EM 2 831,4 2 209,5 4 725,9 5 080,0 3 145,6 2 578,1 4 815,4 5 440,8
UE-27  1 703,5 1 274,6 2 658,2 3 000,3 1 840,9 1 417,3 2 862,8 3 285,5

Belgia 471,9 314,3 1 086,9 1 212,4 137,3 91,2 355,5 394,1
Polska 163,1 74,3 340,0 259,3 9,3 5,6 47,4 48,1
Holandia 131,1 117,3 252,2 285,0 93,6 68,1 156,3 156,5
W�gry 84,0 42,7 95,7 91,5 4,8 2,2 26,1 24,2
Francja 170,5 158,4 224,2 289,9 300,7 215,5 482,5 568,9
Niemcy 59,5 51,0 73,3 105,0 449,2 340,2 507,2 585,7
Wlk. Brytania 80,8 67,6 60,3 73,6 284,1 228,8 407,8 458,9
Portugalia 21,5 14,4 53,4 56,8 28,8 22,4 41,2 45,5
W�ochy 18,0 26,6 32,4 67,2 120,3 124,5 180,6 265,0
Szwecja 27,1 23,4 30,5 41,9 35,9 33,9 63,1 82,1

Kraje Ameryki P�n. 505,9 362,8 583,9 610,2 41,03 337,1 740,8 815,2
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cd. tabeli 10�
USA 149,7 132,7 152,2 172,0 351,0 288,9 643,8 707,0
Kanada 79,3 58,8 126,3 127,9 49,0 38,5 75,1 84,1
Meksyk 276,9 171,3 305,4 310,3 13,0 9,7 21,9 24,1

Kraje Ameryki P�d.  49,0 54,3 67,9 130,2 26,9 25,8 28,7 27,0
Chile 14,3 20,2 22,8 48,8 2,1 2,0 13,0 7,4
Peru 7,3 16,4 19,5 51,7 0,1 0,1 0,1 0,1
Ekwador 1,0 1,1 14,7 17,1 1,2 1,0 0,4 0,5
Gwatemala 24,4 14,3 5,6 6,5 5,9 4,9 0,6 0,6

Kraje WNP  2,1 2,6 11,1 13,5 198,1 69,9 140,8 104,3
Ukraina 0,6 1,6 8,4 7,3 1,9 1,2 7,0 5,9
Rosja 0,5 0,6 1,3 4,8 193,9 67,8 127,1 90,0

Kraje Oceanii 86,3 66,2 84,1 98,5 40,5 29,7 104,5 115,0
Nowa Zelandia 79,2 59,2 81,7 93,9 2,8 2,9 11,8 14,0
Australia 7,1 7,0 2,4 4,6 37,7 26,8 92,7 101

Chiny 294,4 287,1 795,2 750,4 23,7 12,6 17,6 18,3
Egipt 19,7 14,3 113,4 119,6 1,0 0,7 3,7 2,2
Arabia Saudyjska 4,3 1,5 91,1 24,0 16,6 13,2 20,6 20,6
Tajlandia 34,0 46,7 57,6 74,6 1,1 1,3 4,7 5,3
Turcja 39,5 23,7 53,4 57,9 0,8 0,5 12,1 13,5
Indie 15,8 5,3 34,0 20,4 0,0 0,1 0,3 0,4
Serbia 0,0 0,0 29,2 28,8 0,0 0,0 1,6 2,1
Pakistan 0,0 0,0 28,8 12,9 0,0 0,0 0,4 0,3
Zimbabwe 0,3 0,3 17,0 24,2 0,0 0,0 0,1 0,2
Izrael 6,4 10,5 9,5 12,6 1,8 4,2 9,7 11,9
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 0,0 1,2 1,8 3,1 0,0 5,2 31,9 31,0

Korea 0,1 0,4 0,3 0,6 15,5 11,6 220,2 138,4
Japonia 0,1 0,3 0,2 0,7 366,1 485,6 389,5 590,8

�ród�o: Comtrade. 
 

VIII. Warunki lokowania produktów ogrodniczych na podstawowych �wiatowych 
rynkach zbytu 

 Niemal wszyscy dostawcy zewn�trzni do krajów UE-27 korzystaj� z prefe-
rencyjnego dost�pu do rynku krajów tego ugrupowania – w ramach generalnego 
systemu preferencji (GSP) lub umów o strefach wolnego handlu z ugrupowaniami 
krajów i bilateralnych umów handlowych. Bez �adnych preferencji celnych reali-
zowany jest jedynie przywóz do Wspólnoty z: USA, Kanady, Tajlandii, Korei 
P�n., Japonii i Nowej Zelandii. Bardzo szeroki jest zakres preferencyjnego dost�-
pu do UE produktów rolnych i spo�ywczych, w tym ogrodniczych pochodz�cych 
z pa	stw AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik). W ramach tego porozumienia zawar-
tego w Lome 69 pa	stw Afryki i Oceanu Spokojnego uzyska�o szeroki zakres ulg 
w eksporcie do Wspólnoty dla 97% produktów rolno-spo�ywczych eksportowa-
nych do UE. 
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 W ramach porozumie	 bilateralnych szeroki jest równie� system ulg 
w przywozie do UE produktów ogrodniczych sprowadzanych z Turcji i Izraela. 
W przywozie z tych krajów zniesione s� c�a w imporcie wi�kszo�ci produktów, 
w tym zw�aszcza stanowi�cych surowce dla przemys�u przetwórczego (tak�e za-
g�szczonych soków i mro�onek). Ulgi stosowane s� te� w przywozie z krajów 
EFTA (Norwegia, Szwajcaria, Islandia). Przywóz z krajów Ameryki P�d., Meksy-
ku, Indii, Chin, Australii czy z krajów WNP realizowany jest w ramach GSP, wy-
znaczaj�cego c�a stosowane w wysoko�ci ok 80% ce� konwencyjnych. Bardzo ma-
�y jest zakres ulg w imporcie do UE owoców deserowych oraz ogórków i pomido-
rów. W imporcie tych produktów do Wspólnoty obowi�zuj� tzw. ceny wej�cia. 
Konstrukcja cen wej�cia utrudnia import na rynek unijny produktów ta	szych od 
wytwarzanych we Wspólnocie. C�a w przywozie do UE zag�szczonego soku jab�-
kowego w ramach systemu GSP wynosz� 14,4-25% ad valorem, w przywozie 
mro�onek owocowych i warzywnych wahaj� si� wokó� 6,4-14,4% ad valorem. 
 Z uk�adu taryfy celnej i stosowanych przez UE ulg celnych w przywozie 
wynika, �e spo�ród krajów trzecich licz�cych si� w obrotach �wiatowych, takie 
same jak cz�onków Wspólnoty s�, w odniesieniu do wi�kszo�ci produktów, wa-
runki lokowania na tym rynku produktów ogrodniczych pochodz�cych z Izraela, 
Turcji i krajów afryka	skich. Pozycja pozosta�ych krajów trzecich, dostawców 
na rynek unijny zale�y w wi�kszym stopniu ni� Izraela, Turcji i krajów afryka	-
skich od poziomu oferowanych cen.  

Stawki celne w Rosji s� obni�one w relacji do ogólnie stosowanych w przy-
wozie z innych krajów WNP, przy czym s� one zerowe we wzajemnych obrotach 
Rosji, Bia�orusi i Kazachstanu. Rosja nie stosuje zró�nicowania ce� w przywozie 
z poszczególnych krajów spoza WNP. W imporcie jab�ek c�a wahaj� si� od 0,1 do 
0,2 euro/kg, owoców jagodowych wynosz� 10%, �liwek 5%, pomidorów i ogór-
ków 15% (nie mniej ni� 0,08-0,1 euro/kg), a pozosta�ych warzyw �wie�ych 15%. 
W imporcie mro�onych owoców stawki celne wynosz� 10%, warzyw mro�onych 
15%, a zag�szczonego soku jab�kowego 10-15% (nie mniej ni� 0,05-0,07 euro za 
litr). Relatywnie niskie c�a w rosyjskim imporcie produktów ogrodniczych i ich 
przetworów wynikaj� z du�ego uzale�nienia Rosji od dostaw zewn�trznych tych 
produktów. Na poziom eksportu do Rosji istotny wp�yw maj� okresowe utrudnie-
nia w sprzeda�y do tego kraju. W ubieg�ej dekadzie obowi�zywa� praktyczny zakaz 
przywozu z Polski �wie�ych i suszonych owoców i warzyw w okresie od listopada 
2005 r. do listopada 2008 r., a od 2009 r. w przywozie z Polski i niektórych krajów 
UE wymagane jest posiadanie przez eksporterów tzw. �wiadectwa bezpiecze	stwa. 
W 2011 r. Rosja wprowadzi�a okresowy zakaz przywozu z krajów UE warzyw 
�wie�ych w nast�pstwie informacji o ich ska�eniu bakteri� E-coli. Przyst�pienie 
Rosji do �wiatowej Organizacji Handlu (WTO) mo�e mie
 istotny wp�yw na ogra-
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niczenie skali ogranicze	 pozataryfowych i administracyjnych w eksporcie do tego 
kraju. W eksporcie do Rosji coraz wi�kszego znaczenia nabiera dostosowanie pro-
duktów do ostrych wymogów dotycz�cych pozosta�o�ci �rodków ochrony ro�lin 
oraz zwi�kszenia w ofercie udzia�u produktów pochodz�cych z produkcji integro-
wanej. W imporcie realizowanym przez Ukrain� stawki celne, niemal wszystkich 
produktów ogrodniczych, wahaj� si� od 10 do 20%. 
 W krajach EFTA stawki celne w przywozie produktów ogrodniczych z kra-
jów UE s� ni�sze, w porównaniu z krajami eksporterami spoza Wspólnoty. W kra-
jach tego ugrupowania wymogi fitosanitarne i jako�ciowe nie odbiegaj� od obo-
wi�zuj�cych w UE, przy czym ze wzgl�du na bardzo rozbudowany system zmien-
nych op�at celnych, op�at manipulacyjnych i przepisów fitosanitarnych ma�o do-
st�pny dla dostawców, w tym europejskich, jest rynek ogrodniczy w Szwajcarii. 
 W krajach Ameryki P�n. stawki celne w imporcie produktów ogrodniczych 
nie s� wysokie. W USA stawki celne w przywozie �wie�ych owoców i warzyw 
wynosz� od 4,5 do 11,2%. Stawki w imporcie mro�onych owoców wahaj� si� od 
11,3 do 14%, mro�onych warzyw od 4,5 do 11,2%. Zwolniony z op�at celnych 
jest import zag�szczonego soku jab�kowego. W USA i Kanadzie niezb�dne jest 
jednak dostosowanie eksportowanych produktów do bardzo rozbudowanych ure-
gulowa	 prawnych dotycz�cych przepisów sanitarnych i jako�ciowych. Zdobycie 
pozycji na rdzennym rynku tych krajów jest mo�liwe jedynie dla pot��nych firm 
produkcyjnych i handlowych. Przed akcesj� do UE, Polska korzystaj�ca z syste-
mu preferencji pozwalaj�cych na eksport wi�kszo�ci produktów do USA bez ob-
ci��e	 celnych, sprzedawa�a produkty ogrodnicze, a g�ównie ich przetwory na 
rynek Polonii ameryka	skiej. W Japonii stawki celne w przywozie �wie�ych 
owoców i warzyw wynosz� od 5 do 20%, przy czym najwy�sze s� w imporcie 
jab�ek. C�a w imporcie mro�onych owoców i warzyw wynosz� 10-20%, a w im-
porcie zag�szczonego soku jab�kowego 22,5-35%. 

Kraje UE, zgodnie z reform� wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw 
obowi�zuj�c� od stycznia 2008 r., nie stosuj� dop�at do eksportu produktów 
ogrodniczych8. Subsydiami nie jest te� wspierana zagraniczna sprzeda� produk-
tów ogrodniczych w wi�kszo�ci pozosta�ych krajów licz�cych si� w ich ekspor-
cie, tj. w Meksyku, Nowej Zelandii, Chinach i krajach Ameryki P�d. Zniesienie 
subsydiów eksportowych maj�ce by
 skutkiem rokowa	 w obecnej rundzie nego-
cjacyjnej w ramach WTO (runda Doha) nie b�dzie mia�o wi�kszego wp�ywu na 
wielko�
 polskiego i unijnego eksportu produktów ogrodniczych do krajów trze-

������������������������������������������������������������
8 Przed 2008 r. dop�aty te stosowane by�y w eksporcie: pomidorów, jab�ek, brzoskwi	, wino-
gron, orzechów, owoców cytrusowych, a tak�e wi�ni i czere�ni kandyzowanych i tymczasowo 
zakonserwowanych, pomidorów w puszkach oraz mieszanek z orzechów. 
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cich9. Istotne znaczenie b�dzie mia�o natomiast proponowane znaczne zmniejsze-
nie stawek celnych w imporcie realizowanym przez kraje WTO. Najsilniejsze ob-
ni�enie ce� proponuje si� w imporcie jab�ek (do 16,8%), pomidorów (do 19,4%) 
i truskawek (do 6,4%). Stawki w przywozie wy�ej przetworzonych przetworów 
owocowych i warzywnych wytwarzanych z owoców i warzyw strefy umiarkowa-
nej wynosz�ce obecnie (w odniesieniu do wi�kszo�ci produktów) od 15 do ponad 
50% maj� spa�
 do 7,5-21,5%. Stawki celne w przywozie zag�szczonego soku 
jab�kowego (bez zawarto�ci cukru) mog� obni�y
 si� z 18 do 9%, mro�onych wa-
rzyw i koncentratu pomidorowego z 14,4 do 7,2%, a mro�onych owoców z 12- 
-14,4 do 6-7,2%. Bior�c pod uwag� poziom cen produktów ogrodniczych w Pol-
sce i w krajach b�d�cych licz�cymi si� eksporterami, nale�y spodziewa
 si� prze-
de wszystkim wzrostu dostaw spoza Wspólnoty zag�szczonego soku jab�kowego. 
 Brak bezpo�rednich dop�at eksportowych (które nie mia�y znacz�cego 
wp�ywu na poziom eksportu produktów ogrodniczych w UE) rekompensowany 
jest w krajach eksporterach systemem wspierania sprzeda�y zagranicznej poprzez 
wspomaganie koncentracji poda�y, wspó�finansowania uczestnictwa w targach 
handlowych, dzia�ania promocyjne itp. W krajach UE najistotniejsze znaczenie 
w odniesieniu do produktów �wie�ych ma wspieranie tworzenia i funkcjonowania 
uznanych unijnym prawem organizacji producentów. 

IX. Organizacja skupu i eksportu produktów ogrodniczych w Polsce i wybranych 
krajach UE 

W Polsce procesy koncentracji produkcji ogrodniczej przebiegaj� bardzo 
wolno. Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. wskazuj�, �e w Polsce pro-
dukcj� owoców z drzew zajmuje si� 197,8 tys. gospodarstw, z czego niemal w 42% 
gospodarstw uprawa prowadzona jest w sadach o powierzchni do 5 ha. Powierzch-
ni� poni�ej 5 ha posiada a� 62% gospodarstw prowadz�cych plantacje krzewów 
jagodowych, a 55% gospodarstw zajmuj�cych si� upraw� truskawek posiada plan-
tacje o powierzchni od 0,1 do 2 ha. Liczba gospodarstw zajmuj�cych si� upraw� 
warzyw gruntowych przekracza 110 tys., a przeci�tny area� uprawy w 2010 r. wy-
nosi� 1,27 ha. Gospodarstwa z powierzchni� powy�ej 5 ha to zaledwie 5% ogólnej 
ich liczby, ale 73% powierzchni upraw zajmuj� gospodarstwa o powierzchni po-
wy�ej 2 ha. Równocze�nie 80% zbiorów owoców z drzew pochodzi z sadów po-
wy�ej 5 ha. Wska�nik ten w odniesieniu do plantacji krzewów owocowych i tru-
skawek wynosi� w 2010 r. ok. 60%, a warzyw 80%. Na podstawie wyników Po-
wszechnego Spisu Rolnego oraz reprezentatywnych bada	 opublikowanych przez 
GUS szacuje si� liczb� towarowych gospodarstw zajmuj�cych si� produkcj� 
ogrodnicz� (��cznie z kwiatami i gospodarstwami szkó�karskimi) na ok. 140 tys. 
������������������������������������������������������������
9 Propozycje zawarte w Raporcie Falconera. Dokument TN/AG/W/Rev.4, 6 grudnia 2008 r. 
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Tabela 11. Powierzchnia upraw ogrodniczych w grupach obszarowych  
wed�ug wielko�ci plantacji 

Wyszczególnienie Drzewa owocowe Krzewy owocowe Truskawki i poziomki Warzywa gruntowe

do 1 ha 14,7% 27,3% 40,4% 14,9% 
1-5 ha 27,1% 34,5% 36,6% 36,7% 
5-10 ha 23,5% 13,6% 11,6% 48,5%b

10-20 ha 15,1% 8,7% 11,3%a

Pow. 20 ha 19,6% 16,0% 
a plantacje w grupie pow. 10 ha 
b plantacje w grupie pow. 5 ha 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie GUS 2011. 
 

Szans� na prze�amanie bariery skali poda�y jest samoorganizowanie si� 
producentów, poprzez wspieranie z funduszy unijnych tworzenia i funkcjonowa-
nia uznanych prawem unijnym tzw. grup i organizacji producentów. Wsparcie 
tego typu umo�liwia rozwój integracji poziomej g�ównie typu funkcjonalnego. 
Integracja pozioma gospodarstw ogrodniczych pozwala nie tylko na tworzenie 
du�ych partii wyrównanych pod wzgl�dem jako�ciowym produktów ogrodni-
czych, ale te� wzrost sprawno�ci realizacji zamówie	 (cz�stotliwo�
, termino-
wo�
, kompletno�
 i powtarzalno�
 dostaw) oraz popraw� logistyki sprzeda�y  
i odpowiedni marketing. Spe�nienie tych warunków jest niezb�dne w realizacji 
dostaw �wie�ych produktów ogrodniczych na rynek wewn�trzny, ale przede 
wszystkim na eksport – zw�aszcza do krajów Europy Zachodniej. W krajach tych 
pot��ne sieci handlowe, poprzez które realizowane jest ok. 70-80% sprzeda�y 
�wie�ych produktów ogrodniczych wymagaj� du�ych, wyrównanych jako�ciowo 
i terminowych dostaw. Równie� w Rosji powstaj� du�e firmy importowe zajmu-
j�ce si� zaopatrzeniem zwi�kszaj�cej si� liczby supermarketów w tym kraju. 

Tymczasem w Polsce w 2012 r. do grup i organizacji producentów nale�a�o 
zaledwie 5% ogólnej liczby towarowych gospodarstw ogrodniczych, a ��czny ich 
udzia� w poda�y rynkowej owoców (g�ównie jab�ek) nie przekracza� 20%, a w po-
da�y rynkowej warzyw 4-5%. �rednio w UE wska�nik ten wynosi w ��cznej poda-
�y owoców i warzyw ok. 40%, przy czym w Niemczech przekracza 40%, w Belgii 
70%, w Holandii 90%, a �rednio w UE-15 wynosi 60-70%. 

Ponadto w Polsce dominuj� g�ównie ma�e, licz�ce do 10 cz�onków grupy 
i organizacje producentów, a w wi�kszo�ci z nich �rednia warto�
 sprzeda�y owo-
ców i warzyw wynosi 300-900 tys. euro, to jest co najmniej kilkakrotnie mniej ni� 
w krajach „starej” UE. Bardzo nieliczne s� jeszcze grupy i organizacje, w których 
poda� przekracza 10 tys. ton owoców czy warzyw. Nie powstaj� te� zwi�zki czy 
zrzeszenia grup i organizacji. 
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Tabela 12. Liczba grup i organizacji producenckich w Polsce w 2012 r. 

Wyszczególnienie 
Organizacje producenckie Wst�pnie uznane grupy producenckie

ilo�
 liczba cz�onków ilo�
 liczba cz�onków 

Polska 74 3660 241 3345 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych z rejestrów urz�dów marsza�kowskich województw 
(XII 2012). 
 

Wi�kszo�
 grup i organizacji, zw�aszcza o wi�kszej skali produkcji i poda�y 
prowadzi samodzielny eksport �wie�ych produktów ogrodniczych, jednak udzia� 
tej formy eksportu w ca�o�ci sprzeda�y zagranicznej �wie�ych owoców nie prze-
kracza 10%, a warzyw 2-3%. Grupy producentów o ma�ej skali poda�y, a g�ównie 
producenci pozostaj�cy poza grupami i organizacjami najcz��ciej korzystaj� 
z us�ug co najmniej kilkudziesi�ciu prywatnych firm handlowych nie posiadaj�-
cych zaplecza technicznego pozwalaj�cego na przygotowanie du�ych, a zw�aszcza 
wyrównanych jako�ciowo partii produktów przeznaczonych na eksport. Firmy te 
nie dysponuj� te� zapleczem logistycznym i marketingowym. 

Niewielkie jest znaczenie w eksporcie sprzeda�y dokonywanej przez po-
nadregionalne i regionalne rynki hurtowe. Rynki hurtowe, które zgodnie z progra-
mem rz�dowym z 1999 r. mia�y wspiera
 proces tworzenia zorganizowanego ryn-
ku pierwotnego (pierwsze	stwo w nabywaniu akcji poszczególnych rynków hur-
towych i w dost�pie do powierzchni handlowych), a zgodnie z II etapem programu 
rz�dowego z 2001 r. tworzy
 centra logistyczne i bazy eksportowe, w bardzo ma-
�ym stopniu zrealizowa�y te cele. Wynika�o to g�ównie z ich trudnej sytuacji finan-
sowej, niew�a�ciwej wspó�pracy z organami samorz�dowymi i rosn�cego znacze-
nia w systemie dystrybucji sieci wielkopowierzchniowych. Rynki hurtowe zajmuj� 
si� przede wszystkim sprzeda��, pozyskiwanych w bardzo du�ym stopniu od po-
�redników, owoców i warzyw na rynku wewn�trznym, lub te� produktów pozy-
skiwanych z importu. Jedynie niektóre z nich wydzieli�y jednostki (centra) zajmu-
j�ce si� organizacj� sprzeda�y �wie�ych produktów ogrodniczych na eksport. 

Przede wszystkim na rynek wewn�trzny przeznaczone s� te� �wie�e produk-
ty ogrodnicze skupowane przez platformy sieci handlowych. Platformy posiadaj�ce 
du�e sk�ady magazynowe, przygotowuj� owoce i warzywa dla w�asnych sieci. Jak 
du�e mo�e by
 znaczenie platform sieci handlowych w rozwoju eksportu �wiadczy 
dynamiczny wzrost eksportu pomidorów z Polski po przyst�pieniu naszego kraju 
do UE. Sprzeda� tych warzyw do Wspólnoty, g�ównie do Wlk. Brytanii, realizo-
wana by�a przede wszystkim przez platformy zaopatrzenia sieci Tesco. Znaczenie 
tej formy eksportu, wobec dominacji w naszym kraju zagranicznych sieci handlo-
wych, zale�y jednak wy��cznie od decyzji poszczególnych z nich. 
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Bez w�tpienia, bez sprawniejszego funkcjonowania rynku pierwotnego 
i prze�amania bariery skali poda�y, istotny wzrost znaczenia Polski na rynkach 
krajów wysoko rozwini�tych nie b�dzie mo�liwy. Mia�o to b�dzie coraz wi�ksze 
znaczenie w utrzymaniu tendencji wzrostowej sprzeda�y do pozosta�ych krajów, 
w których dokonuje si� proces konsolidacji i koncentracji handlu detalicznego. 
Lepsze zorganizowanie rynku pierwotnego sprzyja�oby zwi�kszeniu mo�liwo�ci 
i szans wzrostu eksportu poprzez rynki hurtowe i sprzyja�oby tworzeniu w opar-
ciu o grupy i organizacje producentów firm eksportowych wyspecjalizowanych 
w eksporcie �wie�ych owoców i warzyw. 

Proces poprawy organizacji pierwotnego rynku owoców i warzyw mo�e 
by
 zahamowany decyzjami UE dotycz�cymi znacznego ograniczenia wsparcia 
dla grup producentów powsta�ych po kwietniu 2012 r.10 Mo�liwe i konieczne 
jest zwi�kszanie poda�y w organizacjach producentów i tworzenie ich zwi�z-
ków i zrzesze	. Skala tego procesu zale�y przede wszystkim od samych produ-
centów oraz cz�onków grup i organizacji. 
 W krajach Europy Zachodniej handel zagraniczny �wie�ymi produktami 
ogrodniczymi zdominowany jest przez kilka firm eksportowych utworzonych 
przez organizacje producentów b�d� �ci�le z nimi wspó�pracuj�cych. W Holandii 
niemal 100% sprzeda�y realizowane jest przez 3 spó�dzielcze firmy eksportowe, 
pozyskuj�ce produkty od 40 organizacji producentów. W Austrii sprzeda� jab�ek 
za granic� prowadzi niemal w ca�o�ci Stowarzyszenie Eksporterów utworzone 
przez 8 najwi�kszych dystrybutorów tych owoców w kraju. Jab�ka pozyskiwane 
s� od pot��nych organizacji producentów grupuj�cych ponad tysi�c producentów. 
We W�oszech, najwi�kszym obok Polski eksporterze jab�ek w Europie, w sprze-
da�y zagranicznej dominuj� firmy utworzone przez kilka najwi�kszych organiza-
cji producentów (w Tyrolu) i powsta�e w ramach Federacji Spó�dzielczo�ci (Try-
dent). We Francji organizacj� sprzeda�y eksportowej jab�ek i gruszek zajmuje si� 
Krajowy Zwi�zek Jab�ek i Gruszek grupuj�cy 62 spo�ród 75 organizacji produ-
centów. W Wlk. Brytanii funkcjonuje British Summer Fruts (BSF) skupiaj�ca 
niemal 92% producentów ro�lin jagodowych w tym kraju. Jest ona równocze�nie 
najwa�niejszym dostawc� owoców mi�kkich do sieci detalicznej i na eksport. 
Producenci zrzesze	 w BSF oferuj� w systemie ci�g�ym truskawki od kwietnia do 
pa�dziernika. Niemal wszystkie firmy, g�ównie prowadz�ce eksport w imieniu 
i na rzecz organizacji producentów, zajmuj� si� równie� promowaniem eksportu 
�wie�ych produktów ogrodniczych na zagranicznych rynkach zbytu – przede 
wszystkim w Rosji. W coraz wi�kszym stopniu eksportem �wie�ych owoców 
i warzyw zajmuj� si� w Europie Zachodniej równie� bardzo silne ekonomicznie 
rynki hurtowe. Dotyczy to przede wszystkim Francji (rynek hurtowy Rungis) 
������������������������������������������������������������
10 Rozporz�dzenie Komisji Europejskiej nr 302/2012. 
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i Hiszpanii (rynek w Madrycie). Rynki hurtowe poprzez powo�ane ds. eksportu 
centra prowadz� w�asne dzia�ania promocyjne. 
 W Polsce niezb�dne jest przyspieszenie procesu zwi�kszania koncen-
tracji sprzeda�y zagranicznej (ale te� na rynku krajowym) nie tylko w celu 
wzrostu znaczenia dostaw z Polski w imporcie realizowanym przez kraje 
Unii Europejskiej ale te� utrzymania dominuj�cej pozycji Polski w imporcie 
krajów WNP. Wzrost koncentracji eksportu w Polsce, tak jak jest to w kra-
jach UE-15, powinien dokonywa� si� g�ównie poprzez zwi�kszanie liczby or-
ganizacji producentów i tworzenia ich zrzesze� i oddzia�ów (firm) zajmuj�-
cych si� handlem zagranicznym. Przyspieszenie procesu koncentracji eks-
portu zale�y przede wszystkim od producentów i dzia�aj�cych w otoczeniu 
sektora owocowo-warzywnego instytucji gospodarczych, ale te� sprzyjaj�-
cych dzia�a� administracji rz�dowej. 
 Eksport zag�szczonych soków owocowych i mro�onek owocowych i wa-
rzywnych w ponad 90% realizowany jest samodzielnie przez zak�ady przetwór-
cze, przy czym zak�ady o mniejszej skali produkcji niejednokrotnie korzystaj� 
z us�ug dzia�ów zajmuj�cych si� eksportem w firmach dominuj�cych w produk-
cji tych przetworów. Firmy o mniejszej skali produkcji realizuj� te� eksport po-
przez wyspecjalizowane w us�ugach eksportowych firmy handlowe. 

Podsumowanie i wnioski 

1. W krajach Ameryki P�d. wysoka i rosn�ca jest samowystarczalno�
 w pro-
dukcji: jab�ek, gruszek, cebuli i czere�ni (Chile) oraz zag�szczonego soku 
jab�kowego. Wysoki jest równie� i rosn�cy wska�nik samowystarczalno�ci 
w produkcji niemal wszystkich owoców i warzyw �wie�ych w krajach 
Ameryki P�n. (poza truskawkami, marchwi� i pieczarkami). Na kontynen-
cie tym importem netto �wie�ych produktów ogrodniczych jest Kanada, 
a eksporterem netto Meksyk. Wyra�nie obni�a si� produkcja i samowystar-
czalno�
 Kanady i USA w produkcji zag�szczonego soku jab�kowego. UE 
jest eksporterem netto tylko cebuli, kalafiorów, sa�aty, pieczarek, truska-
wek, a tak�e wi�kszo�ci mro�onek wytwarzanych z owoców i warzyw stre-
fy umiarkowanej. W UE najwi�kszymi eksporterami netto s� Hiszpania 
i Niemcy, a najwi�ksi importerzy netto wszystkich produktów obj�tych 
analiz� to: Wlk. Brytania, Niemcy i Austria. Eksporterem netto owoców, 
warzyw oraz zag�szczonego soku jab�kowego i mro�onek jest te� Azja 
(g�ównie Chiny). Kraje Oceanii s� eksporterami netto owoców i warzyw, 
przy czym licz� si� jedynie w �wiatowym eksporcie jab�ek, gruszek i cebu-
li. Importerem netto o systematycznie obni�aj�cej si� samowystarczalno�ci 
w produkcji wszystkich gatunków owoców i warzyw s� kraje WNP. Doty-
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czy to przede wszystkim Rosji – najwi�kszego w �wiecie importera owo-
ców i warzyw. W Rosji najwi�kszy jest import i tempo wzrostu przywozu: 
jab�ek, ogórków, warzyw kapustnych, pomidorów i cebuli. W kraju tym 
dynamicznie ro�nie te� import i obni�a si� samowystarczalno�
 w produk-
cji zag�szczonego soku jab�kowego i mro�onych owoców i warzyw.  

2. Obroty wi�kszo�ci� �wie�ych produktów ogrodniczych strefy umiarkowa-
nej, ze wzgl�du na koszty przygotowania do transportu i koszty przewozu, 
realizowane s� w odniesieniu do wi�kszo�ci produktów w ramach poszcze-
gólnych kontynentów. Koncentracji obrotów w ramach poszczególnych 
kontynentów sprzyja ukszta�towany terytorialnie system powi�za	 handlo-
wych w ramach ugrupowa	 gospodarczych. (NAFTA, EFTA, Mercosur, 
UE, Unia Celna w ramach WNP). Spo�ród owoców i warzyw �wie�ych do 
obrotów mi�dzykontynentalnych w szerszym zakresie w��czone s� jedynie 
jab�ka, gruszki i cebula. Przetwory, w tym soki zag�szczone i mro�onki, 
w wi�kszym stopniu ni� owoce i warzywa �wie�e s� przedmiotem handlu 
mi�dzy kontynentami, cho
 równie� w odniesieniu do tych produktów, po-
nad po�owa obrotów �wiatowych dokonuje si� w ramach poszczególnych 
kontynentów i ugrupowa	 gospodarczo-handlowych. Ogromnym utrudnie-
niem w eksporcie do krajów NAFTA i Mercosur s� ponadto bardzo re-
strykcyjne wymogi jako�ciowe w przywozie do tych krajów wszystkich 
produktów rolno-spo�ywczych. 

3. Na �wiatowym rynku nie pojawiaj� si� nowi licz�cy si� importerzy obj�-
tych analiz� produktów. Wzrost importu niektórych produktów ma miejsce 
tylko w niektórych krajach Bliskiego Wschodu – g�ównie w Arabii Saudyj-
skiej (jab�ka, pomidory, sa�ata, cebula). Natomiast bardzo wyra�nie zwi�k-
sza si� poda� na rynku �wiatowym z krajów pozaeuropejskich. W odnie-
sieniu do �wie�ych produktów s� to g�ównie: Izrael (marchew, pomidory), 
Maroko (truskawki, pomidory), Syria (marchew, sa�ata, pomidory), Egipt 
(truskawki, sa�ata, cebula), Serbia (jab�ka, wi�nie, �liwki), a przede wszyst-
kim Turcja, dynamicznie rozwijaj�ca produkcj� i eksport czere�ni, truska-
wek, marchwi, ogórków, pomidorów i cebuli. Coraz wi�ksze znaczenie  
w produkcji i eksporcie mro�onych turkawek ma Egipt i Maroko, a zag�sz-
czonego soku jab�kowego – Ukraina i Mo�dawia. Wzrost produkcji i eks-
portu z tych krajów jest w bardzo du�ym stopniu spowodowany realizacj� 
inwestycji zagranicznych przez kraje importerów. Koszty produkcji w kra-
jach pozaeuropejskich i ceny eksportowe s� zdecydowanie ni�sze, ni�  
w krajach wy�ej rozwini�tych gospodarczo – g�ównie w krajach Europy 
Zachodniej. 
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4. Dla dostawców z Polski podstawowymi rynkami zbytu s� oczywi�cie kraje 
UE i WNP – g�ównie Rosja.  
W imporcie unijnym tendencji wzrostowych nie wykazuje jedynie przywóz 
sa�aty oraz �wie�ych i mro�onych porzeczek, wi�ni i agrestu. Najszybciej 
ro�nie popyt krajów importerów z tego ugrupowania na maliny i ich prze-
twory, a tak�e wi�kszo�
 warzyw (g�ównie pomidorów). G�ównymi konku-
rentami Polski w dostawach �wie�ych owoców i warzyw do UE s� inne 
kraje UE – przede wszystkim Holandia i Hiszpania, a spoza Wspólnoty � 
Maroko, Turcja, Izrael i Egipt (cebula, pomidory, papryka, ogórki, mar-
chew, truskawki), Serbia (jab�ka, maliny, �liwki), ale te� kraje Ameryki 
P�d. (jab�ka i gruszki). G�ówni konkurenci zewn�trzni w unijnym przywo-
zie zag�szczonego soku jab�kowego to Chiny, ale te� Ukraina i Mo�dawia, 
mro�onych truskawek � Egipt i Maroko, mro�onych wi�ni – Serbia, mro-
�onych malin – Serbia i Chile, a mro�onych warzyw – inne kraje UE. Im-
port zewn�trzny do UE systematycznie wzrasta, czemu sprzyja znacz�cy 
system ulg stosowanych przez Wspólnot� w przywozie z wi�kszo�ci kra-
jów trzecich, g�ównie z Izraela, Turcji i Maroka. Ceny w imporcie z Polski 
nale�� do najni�szych w porównaniu z innymi dostawcami do Wspólnoty 
nie tylko z UE, ale te� z wi�kszo�ci� dostawców spoza tego ugrupowania. 
Ni�sze od polskich s� tylko ceny oferowane przez Turcj� (cebula, pomido-
ry, papryka, marchew, truskawki), Indie (cebula), Maroko (pomidory), Jor-
dani� (papryka), Serbi� (�liwki), Chiny, Mo�dawi� i Ukrain� (zag�szczony 
sok jab�kowy), Chiny, Maroko, Egipt (mro�one truskawki). Relatywnie ni-
skie ceny w polskim eksporcie do UE wi�kszo�ci owoców i warzyw spo-
wodowane s� w du�ym stopniu dominacj� sprzeda�y do Wspólnoty owo-
ców i warzyw klasy przemys�owej. Jako�
 oferty eksportowej w po��czeniu 
ze s�ab� organizacj� sprzeda�y eksportowej to g�ówne powody ma�ej obec-
no�ci Polski na unijnym rynku owoców i warzyw deserowych. 

5. Na bardzo ch�onnym rynku rosyjskim zasadniczym kryterium wyboru do-
stawców jest poziom oferowanych cen. W imporcie do Rosji coraz wi�k-
szego znaczenia nabieraj� dostawy z innych krajów WNP, a g�ównie z Kir-
gistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Tad�ykistanu, Azerbejd�anu. Wzrost 
dostaw z tych krajów powoduje zmniejszenie si� udzia�u Polski 
w rosyjskim imporcie marchwi, ale te� cebuli, ogórków czy kapusty bia�ej. 
Na rynku rosyjskim ro�nie te� konkurencja dostaw z Chin. Dotyczy to 
zw�aszcza ta	szych ni� z Polski dostaw chi	skich: kalafiorów, marchwi, 
papryki, gruszek, truskawek, cebuli, ale te� warzyw kapustnych czy pomi-
dorów. Na rynku rosyjskim rosn� te� dostawy z Serbii (jab�ka, kalafiory, 
�liwki, wi�nie). Dostawy relatywnie drogich owoców i warzyw z UE wci�� 
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dominuj� jeszcze w rosyjskim imporcie sa�aty i gruszek. Udzia� Polski 
wzrasta w imporcie do Rosji jab�ek, pieczarek, �liwek, gruszek, wi�ni, tru-
skawek, pomidorów, kapusty peki	skiej i mro�onek, poza mro�onymi tru-
skawkami, których ceny s� ni�sze w przywozie z Chin, Maroka i Egiptu. 

6. Eksport, przy spadaj�cym spo�yciu w Polsce, staje si� bardzo wa�nym 
czynnikiem utrzymania tendencji wzrostowej w produkcji poszczególnych 
owoców i warzyw w naszym kraju, a w odniesieniu do zag�szczonych so-
ków owocowych oraz mro�onek owocowych i warzywnych jest to czynnik 
podstawowy. Obni�aj�cy si� popyt na rynku �wiatowym i europejskim za-
decydowa� o spadkowej tendencji powierzchni i zbiorów agrestu i braku 
tendencji wzrostowej w ostatnich latach powierzchni uprawy wi�ni i porze-
czek. Ogromna konkurencja na rynkach zbytu oferuj�cych ni�sze ceny do-
stawców spoza Europy spowodowa�a systematyczny spadek eksportu cebu-
li z Polski i brak tendencji wzrostowej powierzchni tego warzywa. Wzrost 
poda�y eksportowej z oferuj�cych ni�sze od Polski ceny krajów (Egiptu, 
Maroka, Chin) wp�yn�� na wyst�pienie tendencji spadkowej w produkcji 
mro�onych truskawek. Z kolei wzrost zapotrzebowania na polskie maliny 
i ich przetwory by� podstawow� przyczyn� dynamicznego wzrostu po-
wierzchni i zbiorów malin, a rosn�ce zapotrzebowanie na jab�ka pozwoli�o 
na unikni�cie spadkowej tendencji powierzchni sadów jab�oniowych. Za-
chowanie tendencji wzrostowej w eksporcie to wa�ny czynnik utrzymania 
cen skupu i zbytu na poziomie pozwalaj�cym na op�acaln� produkcj� pro-
duktów ogrodniczych i ich przetworów. 

7. W perspektywie �redniookresowej utrzyma si� wysoka ch�onno�
 impor-
towa na �wie�e produkty ogrodnicze oraz zag�szczony sok jab�kowy 
i mro�onki owocowe i warzywne na rynku rosyjskim. Zagro�eniem dla 
wzrostu eksportu z Polski jest rosn�ca poda� do Rosji z innych krajów 
WNP oraz z Turcji i Serbii (w mniejszym stopniu z Izraela), a w odniesie-
niu do mro�onek owocowych tak�e z Chin, Egiptu i Maroka. Szans� jest 
natomiast realne zmniejszenie poda�y eksportowej wielu produktów, 
w tym zw�aszcza jab�ek z Chin. Wzrost eksportu �wie�ych produktów 
ogrodniczych do UE, wobec wyra�nej tendencji spadkowej ich spo�ycia 
w wi�kszo�ci krajów Wspólnoty, wysokiego nasycenia rynku Wspólnoty 
owocami i warzywami, ale te� rosn�cej konkurencji z krajów trzecich wy-
maga bardzo intensywnych dzia�a	 marketingowych, logistycznych i doty-
cz�cych organizacji eksportu. Utrzyma si� du�y popyt importowy w UE na 
zag�szczony sok jab�kowy, a zagro�enie stanowi jedynie wzrost poda�y 
eksportowej tego produktu z krajów WNP. Wci�� relatywnie niskie ceny 
w polskiej ofercie eksportowej i du�y popyt na rynkach zbytu stwarzaj� 
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du�� szans� utrzymania tendencji wzrostowej w eksporcie z Polski do UE 
mro�onych warzyw oraz mro�onych malin.  

8. �wiatowy rynek owoców i warzyw oraz ich przetworów, tak jak wi�kszo�ci 
innych produktów rolnych i spo�ywczych, jest rynkiem o przewadze poda�y 
eksportowej nad zapotrzebowaniem w krajach importerach i rosn�cej konku-
rencji na rynkach zbytu krajów o relatywnie niskich kosztach produkcji i ce-
nach eksportowych. Utrzymanie pozycji na rynkach zbytu lub jej zwi�ksze-
nie, a w konsekwencji utrzymanie tendencji wzrostowej produkcji w krajach 
eksporterach, w tym w Polsce, wymaga obni�ania kosztów produkcji po-
przez przede wszystkim wzrost wydajno�ci produkcji, a równocze�nie -
sprawnej organizacji sprzeda�y eksportowej. Zale�y to od uczestników ryn-
ku, ale te� aktywno�ci otoczenia sektora rolno-spo�ywczego (w tym ogrod-
niczego) oraz skali zewn�trznego wsparcia uczestników rynku. 
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