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Synopsis. Przedstawiono poziom i zmiany wydatków na ro�liny ozdobne w Europie. Przeanalizowano wp³yw zmian
demograficznych oraz zmian wielko�ci produktu krajowego brutto na mieszkañca pod wzglêdem wielko�ci potencjal-
nego popytu na ro�liny ozdobne. Okre�lono szacunkow¹ warto�æ popytu globalnego na ro�liny ozdobne w poszczegól-
nych krajach opieraj¹c siê o wielko�æ wydatków 1 mieszkañca na te dobra i liczby ludno�ci w danym kraju.

Wstêp
Podstawowymi elementami ka¿dego rynku, równie¿ rynku ro�lin ozdobnych jest popyt, poda¿,

cena i relacje zachodz¹ce miêdzy nimi. W pracy skupiono siê na analizie popytu  na ro�liny ozdobne
oraz wybranych czynników wp³ywaj¹cych na ich wielko�æ w Europie. Zarówno wielko�æ, jak i struk-
tura popytu zale¿¹ od wielu czynników, m.in. od wysoko�ci dochodów realnych, poziomu cen
danego dobra i dóbr substytucyjnych, wieku, p³ci, wykszta³cenia, poziomu kultury, mody, indywi-
dualnych preferencji konsumentów [Nasi³owski 1994, Kramer 1997, Milewski 1998]. W przypadku
ro�lin ozdobnych  popyt jest determinowany tak¿e niemierzalnymi czynnikami pozaekonomicznymi,
okre�lanymi opisowo, takimi jak: kolor i zapach, trwa³o�æ, wiedza o postêpowaniu z nimi w warunkach
domowych w celu przed³u¿ania trwa³o�ci, jak równie¿ dostêpnym asortymentem, czy wielko�ci¹
mieszkañ [Begg i in. 1994]. Ponadto jak podaje [Girapunthong, Ward 2003], kwiaty nabywane s¹
z ró¿nych innych powodów, pocz¹wszy od potrzeby wyra¿enia mi³o�ci lub sympatii do zaspokoje-
nia potrzeb estetycznych. Jednak popyt na ro�liny ozdobne ujawnia siê przede wszystkim w kra-
jach wysoko rozwiniêtych, przy wysokim stopniu zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych
[Hetman, Jab³oñska 1997].

Celem artyku³u by³a ocena poziomu i zmian wydatków na ro�liny ozdobne,  wp³ywu wybranych
czynników na popyt oraz oszacowanie warto�ci popytu globalnego na ro�liny ozdobne w  krajach Europy.

Materia³ i metodyka badañ
Badania popytu opiera³y siê na analizie poziomu i zmian wydatków na kwiaty ciête

 i doniczkowe w wybranych krajach Europy. Zmiany te badano w wybranych latach okresu 2002-2007,
w 23 krajach europejskich, dla których istnia³a mo¿liwo�æ zgromadzenia danych. Warto�æ wydatków
wyra¿ono w dolarach amerykañskich (USD). St¹d warto�æ podan¹ w euro (w celu porównywalno�ci z
innymi analizami przeprowadzonymi w niniejszej pracy wyra¿onymi w USD) przeliczono na dolary amery-
kañskie pos³uguj¹c siê �redniorocznym kursem National Bank of England. Przeanalizowano równie¿ po-
tencjalne zapotrzebowanie na ro�liny ozdobne, bêd¹ce wynikiem zmian demograficznych (w latach 2000-
2010) i wielko�ci produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkañca (w latach 2000-2009), w 30 krajach
europejskich. W analizach popytu nie uwzglêdniono podstawowego czynnika wp³ywaj¹cego na jego
wielko�æ, jakim jest cena, gdy¿ w przypadku tak licznej grupy badanych pañstw przekracza³oby to mo¿li-
wo�ci niniejszego artyku³u. Okre�lono równie¿ szacunkow¹ warto�æ popytu na ro�liny ozdobne w po-
szczególnych krajach na  podstawie wielko�ci wydatków 1 mieszkañca na te dobra i liczby ludno�ci
w danym kraju. Kierunek i dynamikê zmian powy¿szych zjawisk okre�lono przy wykorzystaniu linii ten-
dencji wyznaczonej metod¹ najmniejszych kwadratów oraz indeksów jednopodstawowych. Linie
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tendencji wyznaczono dla warto�ci bezwzglêdnych i wzglêdnych obliczonych w stosunku do
�redniej analizowanych lat. Pozwoli³o to, przez eliminacjê absolutnego poziomu poszczegól-
nych wielko�ci, na dokonanie poziomych i pionowych porównañ w poszczególnych krajach.

�ród³em danych do analiz by³y dane wtórne zaczerpniête z Miêdzynarodowych Kwiaciarskich
Roczników Statystycznych (AIPH), stron www, urzêdów statystycznych (Eurostat, GUS).

Wyniki
Jak wynika z danych zawartych w  tabeli 1. w�ród analizowanych krajów, najwiêcej na kwiaty ciête

i ro�liny doniczkowe w badanych latach przeznaczano w Szwajcarii i Norwegii � �rednio odpowied-
nio po 110,2 i 101,3 USD na 1 mieszkañca. Relatywnie wysokie wydatki na ro�liny ozdobne, tj.
przekraczaj¹ce w badanych latach 70 USD, odnotowano w Holandii, Danii, Niemczech i Szwecji, czyli
w krajach rozwiniêtych, o wysokim poziomie PKB na mieszkañca. Szczególnie w przypadku kwiatów,
które zaliczane s¹ do dóbr wy¿szego rzêdu, dochód jest podstawow¹ przeszkod¹ ograniczaj¹c¹
mo¿liwo�ci realizacji tych potrzeb. Na szersze zaspokojenie potrzeb, w tym estetycznych,  mog¹ sobie
pozwoliæ mieszkañcy krajów, których dochód jest na relatywnie wysokim poziomie. Najmniej, spo-
�ród analizowanych krajów, przeznaczali na ro�liny ozdobne mieszkañcy Ukrainy (�rednio w bada-
nych latach 4,6 USD), S³owacji i Polski (po 10,0 USD) oraz Chorwacji (12,4 USD).

Przyjmuj¹c wydatki na ro�liny ozdobne z 2005 roku jako 100, w 2007 roku w�ród 23 analizowa-
nych krajów, tylko w 6 odnotowano ich wzrost. Jednak faktyczny wzrost wydatków,  podanych w
materia³ach �ród³owych w euro na mieszkañca, obserwowany by³ a¿ w 18 krajach, natomiast du¿e
ró¿nice w kursach walut wp³ynê³y na zani¿enie ich poziomu. Najszybciej ros³y wydatki w krajach o
relatywnie niskim poziomie PKB, tj. na S³owacji, w Czechach, na Ukrainie i w Polsce. By³ to wzrost
w latach 2005-2007 odpowiednio o: 44,4, 38,7, 27,5 i 14,6%.
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Na rozwój danej ga³êzi produkcji, równie¿ kwiaciarskiej, wp³yw wywiera rynek zbytu i jego ch³onno�æ.
Rynek ten tworz¹ przede wszystkim konsumenci krajowi. Najwiêkszym rynkiem zbytu ro�lin ozdobnych w
Europie s¹ Niemcy, z liczb¹ mieszkañców oko³o 82 mln. Równie¿ polski rynek z liczb¹ mieszkañców, blisko
38 mln, jest jednym z wiêkszych w Europie. Jednak w miarê nasycania rynku krajowego szans¹ rozwoju
staj¹ siê rynki zagraniczne i wówczas znaczenia nabiera po³o¿enie gospodarcze danego kraju, które deter-
minuje liczbê potencjalnych konsumentów. Wed³ug Jab³oñskiej [1995] z punktu widzenia liczby potencjal-
nych konsumentów ro�lin ozdobnych, po³o¿enie Polski jest korzystne, bowiem ko³o zakre�lone od War-
szawy o promieniu 800 km, obejmowa³o obszar z oko³o 160 mln potencjalnych nabywców.

O rozwoju produkcji kwiaciarskiej decyduje nie tyle obecny, co przysz³y stan liczby mieszkañców.
Prognozy ludno�ci np. w Polsce wskazuj¹, ¿e liczba mieszkañców bêdzie systematycznie mala³a
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[www.stat.gov.pl]. Przypuszczalnie w 2020 roku liczba mieszkañców w Polsce osi¹gnie poziom 97,7% z
2005 roku, a w 2030 roku spadnie do poziomu 93,6%. Równie pesymistyczne s¹ wyniki przeprowadzo-
nych analiz zmian demograficznych w wybranych krajach europejskich. W latach 2000-2010 w 18 z nich
odnotowano tylko niewielk¹ dynamikê wzrostu liczby ludno�ci, a w pozosta³ych 12 jej spadek. Najwiêk-
szy przyrost ludno�ci zaobserwowano w Irlandii i Hiszpanii, a nastêpnie Szwajcarii, Francji i Belgii.
Przyjmuj¹c 2005 rok za 100, w 2010 roku liczba ludno�ci przypuszczalnie wyniesie odpowiednio: 108,3,
107,1, 104,7, 103,1 i 103,7 (tab. 2). Spadek liczby ludno�ci odnotowano przede wszystkim w krajach
Europy �rodkowo-wschodniej. Najwiêksze �rednioroczne spadki liczby ludno�ci mia³y miejsce na Ukra-
inie (-0,8%) i Bu³garii (-0,7%), £otwie (-0,6%), Litwie (-0,5%), Rumunii (-0,4%) i Rosji (-0,3%). W Polsce
liczba ludno�ci w ca³ym badanym okresie mala³a �redniorocznie o 32,0 tys. mieszkañców, czyli o 0,1%.

Czynnikiem, który wskazywa³by na przysz³y wzrost popytu na ro�liny ozdobne s¹ natomiast rosn¹ce
dochody ludno�ci, gdy¿ wraz z rozwojem gospodarczym i bogaceniem siê spo³eczeñstw, na nie wzrasta
zpotrzebowanie. Spo�ród analizowanych krajów najszybszy �rednioroczny wzrost PKB na mieszkañca
odnotowano na Bia³orusi (o 8,7%), Ukrainie (o 7,6%) oraz Litwie i £otwie (po 6,3%) (tab. 3). Równie¿
w Polsce tempo wzrostu PKB by³o szybkie � rocznie �rednio wzrasta³ on o 4,4% i w 2008 roku by³ a¿
1,4-krotnie wy¿szy ni¿ w 2000 roku. W Szwajcarii i Norwegii, gdzie odnotowuje siê najwy¿sze wydatki
mieszkañców na kwiaty, PKB wzrasta³ rocznie �rednio odpowiednio o 1,1 i 1,3%.

Analizuj¹c absolutny poziom wydatków globalnych na ro�liny ozdobne  w poszczegól-
nych krajach, by³ on najwy¿szy w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. W 2007 roku warto�æ
popytu globalnego wynios³a w analizowanych  krajach odpowiednio 5168, 2754 i 2372 mln
USD i by³a rezultatem, z jednej strony wysokiego poziomu jednostkowych wydatków na ro�li-
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ny ozdobne, a z drugiej du¿ej liczby mieszkañców (tab. 4). W Polsce warto�æ popytu by³a na
stosunkowo niskim poziomie i wynios³a blisko 389 mln USD. Porównuj¹c, wielko�æ ta by³a: 13,3-,
7,1- i 6,1-krotnie ni¿sza ni¿ w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. Jednak, atutem krajowego rynku
kwiaciarskiego jest liczba potencjalnych nabywców. Warto�æ polskiego rynku kwiaciarskiego po-
równaæ mo¿emy do rynku norweskiego, duñskiego, czy austriackiego, choæ potencjalny polski
nabywca wyda³ na kwiaty odpowiednio: 8,8-, 6,7- i 5,4-krotnie mniej ni¿ mieszkaniec wymienionych
krajów.

Bior¹c pod uwagê warto�æ popytu globalnego analizowanych krajach wyniós³ on potencjalnie w
2007 roku blisko 19 600 mln USD. Warto�æ ta by³a ni¿sza o ponad  8000 mln USD w porównaniu z 2002
rokiem, jednak jak ju¿ wspomniano wynika³o to z du¿ych ró¿nic kursowych USD i EUR w bada-
nych latach. Faktycznie warto�æ globalnych wydatków na ro�liny ozdobne, wyra¿ona w euro,
wzros³a o ponad 37 000 mln EUR.

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pozwalaj¹ przewidywaæ, ¿e dynamika wzrostu wydatków na ro�liny

ozdobne w  krajach o ju¿ wysokim poziomie PKB na mieszkañca bêdzie wolniejsza ni¿ w krajach,
gdzie obecnie jego poziom jest relatywnie niski, ale charakteryzuj¹cy siê szybkim tempem wzrostu.
Z drugiej strony barier¹ wzrostu popytu mo¿e byæ wolna dynamika wzrostu liczby ludno�ci wiêk-
szo�ci krajów rozwiniêtych, i jej spadek, szczególnie w krajach relatywnie biedniejszych. Jednak
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e kraje, w których odnotowano spadek liczby ludno�ci nale¿¹ do mniejszo-
�ci, w skali ca³ej Europy ubytki te bêd¹ rekompensowane choæ niskim, ale przyrostem liczby miesz-
kañców w krajach rozwiniêtych. Bêdzie to generowa³o dalszy wzrost popytu na ro�liny ozdobne.
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Summary
The aim of this article was the evaluation of cut flowers and plants� expenditure level and its changes, the

influence of chosen factors on demand, as well as estimation of flowers global demand value in European
countries. The analyses made in the article allow to conclude that growth dynamic of expenditures on flowers in
countries where GDP per capita is already high will be slower than in those countries, in which GDP per capita
is relatively low nowadays, however, it is characterized by fast growth rate. On the other hand, a barrier to
demand�s growth might be the slow growth dynamic of population in the majority of the developed countries, as
well as the decrease of population number, especially in relatively poor countries. However, taking into account
the fact that countries in which population decreases are minority, on a global scale of Europe this loss of
population may be compensated by population increase in the developed countries. This will generate further
increase of demand for flowers.
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