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EU Export and Import of Ornamental Plants – Changes 
in Generic and Geographical Approach 

Synopsis. Celem artyku u by a analiza zmian warto ci unijnego handlu zagranicznego ro linami 

ozdobnymi w 1999 i 2014 roku w uj ciu rodzajowym i geograficznym. Uwzgl dniono wymian  

handlow  wewn trzunijn , a tak e UE z krajami europejskimi spoza struktur Wspólnoty oraz Afryk , 

Bliskim Wschodem, Ameryk  P n., Ameryk  aci sk  i pozosta ymi regionami wiata. Analizami 

obj to eksport i import ro lin ozdobnych ogó em oraz siedmiu grup produktów kwiaciarskich. 

Analizowano saldo, poziom i dynamik  zmian handlu unijnego poszczególnymi grupami ro lin 

ozdobnych z uwzgl dnieniem struktury geograficznej wymiany handlowej. Pos u ono si  indeksami 

o podstawie sta ej oraz wykorzystano wska niki procentowe. Handel zagraniczny ro linami 

ozdobnymi UE charakteryzuje zasada blisko ci geograficznej. G ównym dostawc  ro lin ozdobnych 

w UE pozostaje Holandia, a g ównym odbiorc  ro lin ozdobnych z UE, ale o malej cym znaczeniu, 

by y Niemcy. W handlu zagranicznym UE z innymi regionami wiata wzrasta a rola Afryki, jako 

dostawcy g ównie kwiatów ci tych i sadzonek, mala a rola Ameryki P n. i aci skiej jako dostawców 

g ównie zieleni ci tej. Znacz cymi odbiorcami cebul kwiatowych by a Ameryka P n. i Azja. 

S owa kluczowe: handel zagraniczny, export, import, ro liny ozdobne, Unia Europejska, wiat 

Abstract. The aim of the article was to analyze the changes in the value of EU foreign trade in 

ornamental plants in 1999 and 2014 in generic and geographical approach. Intra-EU trade, and the EU 

with European countries outside the Community, and Africa, the Middle East, North America, Latin 

America, and other regions of the world have been taken into account. The analysis covered the export 

and import of ornamental plants in total and seven groups of floricultural products. The balance, level 

and dynamics of changes of individual groups of ornamental plants in EU trade were analysed by 

taking into account the geographical structure of trade. The fixed base index and percentages were 

used. The foreign trade in ornamental plants of the EU is characterized by the principle of 

geographical proximity. The main supplier of decorative plants in the EU remains The Netherlands, 

and the main recipient of ornamental plants from the EU, but of decreasing importance, was Germany. 

In the EU's foreign trade with other regions of the world, the role of Africa grew as a supplier of 

mainly cut flowers and seedlings, it diminished the role of North and Latin America as suppliers of 

mainly cut greenery. Significant recipients of flower bulbs were North America and Asia. 
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Wst p 

Jak podaje Misala (2011) handel zagraniczny, a g ównie eksport, jest „silnikiem”, 

który nap dza rozwój gospodarki. Dlatego wi kszo ci krajów coraz bardziej otwiera si  na 

otoczenie mi dzynarodowe (Jab o ska i in., 2015). Efektem eksportu, jako czynnika 

kszta tuj cego popyt jest uelastycznienie i rozszerzanie rynków zbytu, czyli sprzeda  

wi kszej liczbie uczestników globalnego rynku. Szczególnie w przypadku produktów, 

w stosunku do których wyst puje sytuacja niedoboru lub nasycenia popytu wewn trznego, 

a takimi cz sto s  ro liny ozdobne, popyt na rynkach zagranicznych jest bardziej istotny ni  

na rynkach rodzimych i staje si  bod cem do zwi kszania produkcji. Natomiast import, 

zwi ksza konkurencj , co jest postrzegane negatywnie na poziomie producentów, jednak 

z punktu widzenia makroekonomicznego, m.in. przyczynia si  do zwi kszania asortymentu, 

wprowadzania post pu, obni ania kosztów (Jab o ska, 1999). Swobodny przep yw 

towarów jest jednym z najwi kszych sukcesów integracji gospodarczej Europy 

(Warunki…, 2012). wiatowy sektor kwiaciarski charakteryzuje si  wzrostem area u 

upraw, który przebiega z ró n  dynamik  w poszczególnych regionach wiata (Jab o ska, 

2008). Przy spowolnionym wzro cie produkcji w krajach rozwini tych (Jab o ska, 2007), 

równolegle rozwijana jest produkcja w krajach nie b d cych wcze niej producentami ro lin 

ozdobnych, po o onych we wschodniej i po udniowej Afryce (Goldfain, 2006; Gray, 2008). 

Europa, w tym UE jest drugim, po Azji, najwi kszym na wiecie producentem kwiatów 

ci tych i doniczkowych (Jab o ska, 2007). Rozwojowi kwiaciarstwa w poszczególnych 

regionach wiata towarzyszy jednocze nie wzrost mi dzynarodowej wymiany handlowej 

(Jab o ska, 2007; Marosz http://www.inhort.pl). W latach 1995-2010 unijny eksport 

i import ro lin ozdobnych wzrós  odpowiednio 1,8 i 2,1- krotnie (Jab o ska i in., 2013).  

Celem artyku u by a analiza zmian warto ci unijnego handlu zagranicznego ro linami 

ozdobnymi w uj ciu rodzajowym i geograficznym. Cho  podstaw  unijnych obrotów 

ro linami ozdobnymi stanowi  obroty wewn trzunijne (Wróblewska, 2010; Jab o ska i in., 

2013), interesuj cym wydaje si  poznanie kierunków handlu poszczególnymi grupami 

ro lin ozdobnych, maj c na uwadze perspektywy dalszego rozwoju handlu zagranicznego 

UE. Prezentowane poni ej badania stanowi  kontynuacj  i uszczegó owienie analiz 

prowadzonych dotychczas w tym zakresie. 

Metodyka bada  

W analizach wykorzystano dane wtórne z mi dzynarodowych roczników AIPH 

(Association Internationale des Producterus de L’Horticulture). 

Badano poziom i dynamik  zmian handlu zagranicznego i salda wymiany ro linami 

ozdobnymi Unii Europejskiej w uj ciu warto ciowym w 1999 i 2014 roku. Przes ankami 

wyboru do bada  powy szych lat by  systematyczny wzrost nowych cz onków 

w strukturach UE, co mog o rzutowa  na obroty w handlu ro linami ozdobnymi. W 1999 r. 

analizy dotyczy  15 krajów, a w 2014 - 28 cz onków UE. W okresie tym nast powa  

systematyczny wzrost produkcji ro lin ozdobnych w ró nych rejonach wiata, co mog o 

równie  wp ywa  na zmiany handlu ro linami ozdobnymi w UE.  

Analizami obj to eksport i import ro lin ozdobnych ogó em oraz siedmiu rodzajów 

produktów kwiaciarskich, tj. cebul kwiatowych, kwiatów ci tych wie ych, kwiatów 

ci tych preparowanych, zieleni ci tej wie ej i preparowanej, sadzonek, ozdobnych ro lin 
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szkó karskich i ro lin doniczkowych. Badano struktur  geograficzn  handlu zagranicznego, 

uwzgl dniaj c wymian  wewn trzunijn , a tak e handel Unii Europejskiej z krajami 

europejskimi spoza struktur, Afryk , Bliskim Wschodem, Ameryk  P n., Ameryk  

aci sk , pozosta ymi regionami na wiecie, okre lonymi jako „inne”. Dla wszystkich grup 

produktów oraz ro lin ogó em wyodr bniono pi ciu najwi kszych dostawców i odbiorców 

w UE. Pozosta e pa stwa unijne uj to w grup  „inne”, w tym wyodr bniaj c Polsk .  

W analizie zmian warto ci importu i eksportu materia u szkó karskiego, jako jego 

czn  wielko  przyj to sum  drzew i krzewów ozdobnych oraz krzewów ró , natomiast 

w przypadku ro lin doniczkowych azalii, doniczkowych ozdobnych z li ci i kwiatów, a nie 

wielko ci czne z roczników AIPH. W zwi zku z tym dane dotycz ce handlu 

zagranicznego produktami kwiaciarskimi ogó em nie s  równe sumie analizowanych grup 

produktów kwiaciarskich. Ze wzgl du na brak porównywalno ci danych ród owych 

podawanych w mierniku naturalnym, analiza handlu zagranicznego w uj ciu ilo ciowym 

nie by a mo liwa. W analizie zmian warto ci eksportu i importu ro lin ozdobnych 

w uk adzie czasowym pos u ono si  indeksami o podstawie sta ej, przyjmuj c za podstaw  

1999 rok. W analizie struktury geograficznej handlu, wykorzystano wska niki procentowe. 

Zmiany warto ciowe eksportu i importu ro lin ozdobnych w Unii 
Europejskiej 

W latach 1999-2014 w unijnym handlu zagranicznym ro linami ozdobnymi ogó em, 

nieco szybsz  dynamik  wzrostu wykazywa  eksport ni  import. W badanym okresie 

eksport wzrós  o 72,3% (tab. 1), czyli o 3966791 tys. euro, podczas gdy import o 65,9% 

(3490744 tys. euro). Konsekwencj  tego by o dodatnie saldo handlu zagranicznego UE, 

które w badanym okresie wzros o ponad 3,5-krotnie. 

Tabela 1. Warto  obrotów i saldo unijnej wymiany handlowej ro linami ozdobnymi w 1999 i 2014 roku 

Table 1. The value of turnover and the balance of EU trade in ornamental plants in 1999 and 2014 

Grupy 

produktów 

kwiaciarskich 

Warto  obrotów i saldo w tys. euro Dynamika zmian 

1999=100 
1999 2014

Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Eksport Import 

Ogó em 5490464 5293313 +191157 9457255 8784057 +673198 172,2 165,9 

Cebule 

kwiatowe 
559281 313907 +245374 777664 317699 +459965 139,0 101,2 

Kwiaty ci te 

wie e 
2165074 2427431 -262357 3223277 3659266 -435989 148,9 150,7 

Kwiaty ci te 

preparowane 
52146 99498 -47352 178959 217522 -38563 343,2 218,6 

Ziele  ci ta 309292 417370 -108078 546108 577036 -30928 176,6 138,3 

Sadzonki 238099 277309 -39210 510070 543195 -33125 214,2 195,9 

Ro liny 

szkó karskie 
356446 243582 +112864 737802 467573 +270229 207,0 192,0 

Kwiaty 

doniczkowe 
1364956 1201665 +163291 2304093 2166781 +137312 168,8 180,3 

ród o: opracowanie w asne na podstawie AIPH, 2000 i 2015. 
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Dodatnie saldo wymiany handlowej w 2014 roku UE osi gn a w przypadku cebul 

kwiatowych, ozdobnych ro lin szkó karskich i kwiatów doniczkowych. O ile w przypadku 

cebul kwiatowych i ro lin szkó karskich, szybsza dynamika wzrostu warto ci eksportu ni  

importu wp yn a na wzrost dodatniego salda wymiany, tak w przypadku kwiatów 

doniczkowych szybszy wzrost importu spowodowa  obni enie salda wymiany handlowej. 

W przypadku kwiatów ci tych, kwiatów ci tych preparowanych, zieleni ci tej i sadzonek, 

UE by a importerem netto. Jednak w latach 1999-2014 ujemne saldo wymiany handlowej 

tymi produktów uleg o obni eniu. Sytuacja ta szczególnie widoczna jest w przypadku 

zieleni ci tej, bowiem warto  jej eksportu ros a szybciej ni  importu, co spowodowa o 

zmniejszenie ujemnego salda 3,5-krotnie. Wskazywa  to mo e na wzrost produkcji 

sadzonek w UE, wzrost wolumenu eksportu, ale równie  wzrost cen materia u 

wyj ciowego eksportowanego z UE. Jedynie w przypadku kwiatów ci tych odnotowano 

wzrost ujemnego salda wymiany handlowej, na skutek porównywalnej dynamiki wzrostu 

warto ci eksportu i importu. 

Eksport produktów kwiaciarskich z Unii Europejskiej  

Z punktu widzenia producentów poszczególnych grup produktów kwiaciarskich 

istotna jest informacja o strukturze geograficznej handlu zagranicznego tymi produktami, 

a tak e zmiany warto ci ich eksportu. W analizowanych latach g ównymi odbiorcami 

unijnych produktów kwiaciarskich ogó em, jak i poszczególnych grup, by y kraje 

cz onkowskie UE. Wewn trzunijny eksport produktów kwiaciarskich ogó em w 2014 roku 

stanowi  79,8% warto ci ca ego eksportu z UE i w porównaniu do 1999 roku zmala  

nieznacznie o 1,3 p.p. (tab. 2). Warto  eksportu wewn trzunijnego w badanym 15-leciu 

wzros a o 70,1% (tab. 3), czyli o 3117894 tys. euro, na co tylko niewielki wp yw mia a 

akcesja nowych cz onków. W latach 2003-2006, czyli w okresie przed i po poszerzeniu UE 

o nowych cz onków, warto  eksportu wewn trzunijnego wzros a jedynie o 8,6%, jednak 

w warto ciach absolutnych by  to wzrost o 476377 tys. euro (Wróblewska, 2010). Warto  

eksportu wewn trzunijnego w 2014 roku by a blisko 4-krotnie wy sza ni  suma warto ci 

eksportu w inne rejony wiata. W strukturze unijnego eksportu wzrasta  udzia  krajów 

Europy spoza jej struktur. Udzia  eksportu do tych krajów w ca kowitym unijnym eksporcie 

produktami kwiaciarskimi w latach 1999-2014 wzrós  z 9,8 do 11,5%, pomimo zmiany na 

przestrzeni lat, tj. zmniejszenia liczby krajów poza strukturami UE. W eksporcie ro linami 

ozdobnymi UE wida  wyra n  regionalizacj  na obszarze Europy, natomiast inne 

kontynenty i rejony wiata odgrywaj  mniejsz  rol , stanowi c w 2014 roku jedynie 8,7% 

warto ci unijnego eksportu.  

W 2014 roku udzia  eksportu wewn trzunijnego w eksporcie ogó em poszczególnych 

produktów waha  si  od 37,8 - w przypadku cebul kwiatowych, do 95,4% w przypadku 

kwiatów ci tych preparowanych (tab. 2). Na przestrzeni analizowanych lat, jedynie 

w przypadku kwiatów ci tych preparowanych wzrós  nieznacznie udzia  krajów 

cz onkowskich jako ich odbiorców – o 9,5 p.p., a w przypadku sadzonek udzia  ten 

utrzymywa  si  na poziomie oko o 78%. Wynika o to g ównie z rozszerzenia liczby 

cz onków UE, które je importuj , co jednocze nie znalaz o odzwierciedlenie w spadku 

udzia u krajów spoza struktur jako odbiorców wymienionych produktów. 
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Tabela 2. Struktura geograficzna warto ci eksportu produktów kwiaciarskich z Unii Europejskiej do 

poszczególnych regionów wiata w 1999 i 2014 roku (  eksportu z UE = 100, %)  

Table 2. Geographical structure of the export value of floricultural products from the European Union to the 

various regions of the world in 1999 and 2014 (  export from EU = 100, %) 

Grupy 

produktów 

kwiaciarskich  

Lata 

Eksport do: 

UE 
Europa 

 (bez UE) 
Afryka Azja 

Bliski 

Wschód 

Ameryka 

Pó nocna 

Ameryka 

aci ska 
Pozosta e 

Ogó em 
1999 81,1 9,8 0,4 3,1 0,8 4,2 0,5 0,1 

2014 79,8 11,5 0,4 3,1 1,4 2,4 0,8 0,5 

Cebule 

kwiatowe 

1999 48,8 7,2 0,6 18,5 0,6 19,4 1,7 3,3 

2014 37,8 8,5 0,7 19,0 2,1 17,5 7,6 6,7 

Kwiaty ci te 

wie e 

1999 84,2 10,9 0,1 1,3 0,3 3,0 0,1 0,0 

2014 81,7 13,8 0,1 1,4 0,8 1,9 0,1 0,3 

Kwiaty ci te 

preparowane 

1999 81,7 7,1 0,7 2,0 2,0 6,2 0,2 3,0 

2014 95,4 1,8 0,5 0,4 0,3 1,3 0,1 0,7 

Ziele  ci ta 
1999 85,9 9,9 0,2 1,2 0,2 2,5 0,1 1,1 

2014 85,2 10,4 0,1 3,5 0,1 0,6 0,0 0,4 

Sadzonki 
1999 78,8 7,8 1,5 6,6 2,2 3,8 2,9 4,5 

2014 78,3 4,3 1,0 4,2 2,0 3,6 3,1 3,6 

Ro liny 

szkó karskie 

1999 85,7 7,9 0,9 0,6 1,4 1,4 1,1 1,0 

2014 76,6 13,4 0,4 3,7 4,3 0,1 0,0 1,4 

Kwiaty 

doniczkowe 

1999 85,9 10,3 0,4 0,6 0,7 0,5 0,1 1,5 

2014 84,5 12,4 0,1 0,5 1,2 0,1 0,1 1,0 

ród o: opracowanie w asne na podstawie AIPH, 2000 i 2015. 

W analizowanych latach, zwi kszenie warto ci eksportu unijnego, mia o miejsce 

g ównie do krajów Europy niezrzeszonych w strukturach Unii. Udzia  tych krajów, jako 

odbiorców unijnych produktów kwiaciarskich wzrós  bowiem w przypadku wszystkich 

grup, poza wspomnianymi kwiatami preparowanymi i sadzonkami. Kraje spoza UE by y 

odbiorcami przede wszystkim kwiatów ci tych, ozdobnych ro lin szkó karskich i zieleni 

ci tej, co stanowi o w 2014 roku odpowiednio 13,8;13,4 i 10,4% unijnego eksportu. 

Na przestrzeni analizowanych lat na stabilnym poziomie (3,1%) kszta towa  si  udzia  

Azji jako odbiorcy produktów kwiaciarskich z UE (tab. 2). Ten relatywnie niewielki udzia  

wynika z faktu, e Azja (g ównie Chiny i Indie), jako najwi kszy producent kwiatów 

ci tych i doniczkowych na wiecie, zaopatruje „lokalny rynek” azjatycki. Z UE na 

kontynent azjatycki eksportowane s  g ównie cebule kwiatowe, sadzonki i ro liny 

szkó karskie, stanowi c w 2014 roku odpowiednio 19,0; 4,2 i 3,7 % warto ci unijnego 

eksportu wymienionych grup produktów. W analizowanych latach odnotowano jednak 

wzrost warto ci eksportu wszystkich grup produktów kwiaciarskich do Azji, za wyj tkiem 

kwiatów ci tych preparowanych, sadzonek i kwiatów doniczkowych. Najbardziej istotny 

wzrost warto ci eksportu dotyczy  natomiast ro lin szkó karskich. Na przestrzeni 15 lat 

wzrós  ponad 13-krotnie, stanowi c w 2014 roku blisko 10% warto ci eksportu ro lin 

ozdobnych ogó em na ten kontynent. 
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Tabela 3. Dynamika zmian warto ci eksportu produktów kwiaciarskich z Unii Europejskiej w poszczególne 

regiony wiata w 2014 roku (indeks 1999=100) 

Table 3. Dynamics of changes in the value of exports of floricultural products from the European Union to 

particular regions of the world in 2014 (index 1999 = 100) 

Grupy  

produktów 

kwiaciarskich 

Eksport do: 
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Ogó em 170,1 202,6 157,5 171,2 314,0 100,3 299,5 620,4 

Cebule kwiatowe 104,2 160,3 173,7 138,2 456,1 121,2 607,0 271,9 

Kwiaty ci te 

wie e  
144,6 187,6 108,8 155,5 347,2 95,4 80,3 3272,1 

Kwiaty ci te 

preparowane 
400,6 89,6 258,6 61,3 56,5 73,0 175,4 80,8 

Ziele  ci ta 175,0 185,9 77,4 525,0 125,4 42,7 71,2 70,9 

Sadzonki 234,8 117,4 141,8 136,3 200,7 230,6 170,2 214,2 

Ro liny 

szkó karskie 
185,9 350,5 100,5 1303,2 659,4 15,6 0,6 288,8 

Kwiaty 

doniczkowe 
165,1 201,0 61,4 154,5 283,9 48,6 91,9 113,8 

ród o: opracowanie w asne na podstawie AIPH, 2000 i 2015. 

Zaobserwowa  mo na malej c  rol  Ameryki Pó nocnej jako odbiorcy unijnych ro lin 

ozdobnych, w tym wszystkich grup produktów kwiaciarskich. W latach 1999-2014 udzia  

tego kontynentu jako importera ro lin ozdobnych ogó em z UE obni y  si  z 4,2 do 2,4%, 

a w szczególno ci w zakresie importu materia u ozdobnego szkó karskiego – z 5,2 do 0,1%. 

G ównym eksportowym produktem kwiaciarskim z UE do Ameryki Pó nocnej s  cebule 

kwiatowe. W ostatnich latach stanowi y ponad 17% warto ci unijnego eksportu tych 

produktów i ponad 57% eksportu wszystkich produktów kwiaciarskich z UE do Ameryki.  

Najmniejszy udzia  w warto ci eksportu produktów kwiaciarskich z UE w 2014 roku 

mia y Afryka (0,4%), Ameryka aci ska (0,8%), Bliski Wschód (1,4%) oraz regiony 

wiata inne (0,5%). Jednak udzia  ten systematycznie ro nie na skutek wzrostu warto ci 

eksportu z UE. W latach 1999-2014 spo ród wszystkich analizowanych regionów wiata, 

warto  eksportu produktów kwiaciarskich ogó em z UE wzros a najbardziej do 

tzw. regionów „innych” – czyli do regionów spoza sklasyfikowanymi obszarami eksportu 

uj tymi w tab. 2 i 3., bo a  o 520,4%. Jednak w warto ciach absolutnych by  to wzrost 

jedynie o 42568 tys. euro. Znaczny wzrost warto ci eksportu odnotowano w eksporcie 

produktów kwiaciarskich na Bliski Wschód (214%, czyli 89494 tys. euro) i do Ameryki 

aci skiej (199,5%, 53207 tys. euro). Do Ameryki aci skiej eksportowane s  g ównie 

cebule kwiatowe, które stanowi y w 2014 roku 7,6% warto ci unijnego eksportu tych 

produktów i ponad 70% warto ci eksportu ro lin ozdobnych ogó em do tego regionu 

wiata. Na Bliski Wschód trafia o 4,3% warto ci unijnego eksportu ro lin szkó karskich, co 

stanowi oko o 25% warto ci ro lin ozdobnych ogó em importowanych z UE. 

Najmniejszy i malej cy poziom koncentracji unijnego handlu ro linami ozdobnymi na 

obszarze Europy mia  miejsce w przypadku cebul kwiatowych, których wiatowym liderem 

w produkcji jest Holandia. W 1999 roku regiony spoza Europy importowa y 51,2% 
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warto ci unijnego materia u wyj ciowego ro lin cebulowych, w 2014 roku by o to ju  

62,2%. Odbiorcami cebul kwiatowych, o coraz wi kszym znaczeniu, poza wspomnianymi 

regionami by y tak e regiony „inne” (6,7% warto ci unijnego eksportu cebul kwiatowych). 

Na europejskim rynku kwiaciarskim najwi kszym odbiorc  ro lin ozdobnych ogó em 

i analizowanych grup produktów kwiaciarskich w badanych latach by y Niemcy. Jednak 

udzia  tego kraju jako odbiorcy unijnych ro lin ozdobnych ogó em obni y  si  z 39,4% do 

26,9%, równie  w przypadku wszystkich, poza cebulami, grup produktów kwiaciarskich 

(tab. 4). Spadek tego udzia u nast pi  na skutek zmiany struktury samej UE, poprzez 

w czenie nowych cz onków, ale tak e wzrostu udzia u Holandii, jako importera ro lin 

ozdobnych z UE – w latach 1999-2014 z 5,7 do 9,7%. W 2014 roku Holandia zajmowa a 

czwart  pozycj  pod wzgl dem warto ci importu produktów kwiaciarskich z UE, a rosn ca 

jej rola jako importera dotyczy a g ównie kwiatów ci tych i sadzonek.  

Tabela. 4. Struktura geograficzna eksportu produktów kwiaciarskich z Unii Europejskiej do poszczególnych 

pa stw cz onkowskich w latach 1999 i 2014 (w uj ciu warto ciowym, %) 

Table 4. The geographical structure of exports of European Union floriculture products to individual member 

states in 1999 and 2014 (by value, %) 

Grupy 

produktów 

kwiaciarskich 

Lata 

Eksport do: 
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Ogó em 
1999 5,7 6,1 39,4 13,5 16,6 - - - - 18,7 - 

2014 9,7 4,8 26,9 13,9 15,7 - - - - 29,0 3,1 

Cebule 

kwiatowe 

 

1999 7,2 16,5 22,5 14,6 15,8 - - - - 23,4 - 

2014 5,8 7,2 23,8 18,4 10,9 - - - - 33,9 5,2 

Kwiaty ci te 

wie e  

1999 - 5,2 41,0 16,9 17,1 - 3,6 - - 16,2 - 

2014 10,1 4,2 28,2 21,3 13,5 - - - - 22,8 5,3 

Kwiaty ci te 

preparowane 

1999 7,4 - 44,5 5,4 18,2 - - - 0,7 23,8 - 

2014 5,5 - 26,4 7,4 20,0 - - - 9,9 30,8 2,9 

Ziele  ci ta  
1999 15,4 5,4 43,3 7,7 13,3 - - - - 14,9 - 

2014 19,1 - 31,8 10,4 11,1 - - 3,7 - 23,9 2,9 

Sadzonki 
1999 14,7 - 28,1 13,0 12,0 - 5,7 - - 26,5 - 

2014 25,8 - 15,9 7,4 9,5 - 6,0 - - 35,4 3,8 

Ro liny 

szkó karskie 

1999 5,1 - 34,2 14,3 22,1 - 4,0 - - 20,3 - 

2014 9,2 - 18,7 14,2 21,1 - 5,7 - - 31,2 3,8 

Ro liny 

doniczkowe 

1999 - 6,2 43,8 9,8 16,2 6,8 - - - 17,2 - 

2014 - 6,4 31,2 7,1 18,3 - 5,9 - - 31,0 3,1 

Dla poszczególnych grup produktów wyodr bniono 5 czo owych odbiorców, reszt  krajów uj to w grup  „inne” 

ród o: opracowanie w asne na podstawie AIPH, 2000 i 2015. 

Do Francji, która zajmowa a drug  pozycj , eksportowano oko o 1/5 warto ci 

unijnych ro lin szkó karskich i kwiatów preparowanych. Wielka Brytania, jako trzeci 



326     W. Wróblewska, . Kopi ski, D. Paszko, J. Pawlak 

importer ro lin ozdobnych z UE, z udzia em 15% w 2014 roku, by a odbiorc  g ównie 

kwiatów ci tych i cebul kwiatowych - odpowiednio 21,3 i 18,4% unijnego eksportu tych 

produktów. Z kolei kraje „inne”, poza czo ow  pi tk  odbiorców z UE, importowa y 

g ównie sadzonki, cebule kwiatowe i kwiaty doniczkowe, które stanowi y odpowiednio 

35,5; 33,9 oraz 31,0% warto ci unijnego eksportu poszczególnych produktów. W strukturze 

unijnego eksportu, systematycznie wzrasta o tak e znaczenie Polski, jako odbiorcy ro lin 

ozdobnych. O ile w 2006 roku udzia  Polski jako odbiorcy ro lin ozdobnych z Unii 

Europejskiej wynosi  oko o 1,6% (Wróblewska, 2010), to w 2014 roku wzrós  do poziomu 

3,1% (tab. 4). 

Import produktów kwiaciarskich z Unii Europejskiej  

W strukturze geograficznej importu produktów kwiaciarskich do UE, dominuje import 

wewn trzunijny, który w 1999 i 2014 roku utrzyma  si  na podobnym poziomie - ponad 

80% warto ci ca ego importu produktów kwiaciarskich do UE (tab. 5). Pomimo stabilnego 

udzia u krajów unijnych jako dostawców ro lin ozdobnych, jego warto  wzros a o 67% 

(tab. 6) o blisko 28798832 tys. euro. By o to g ównie wynikiem wzrostu importu z krajów 

unijnych b d cych dotychczas najwi kszymi ich producentami, czyli tzw. „starych 

cz onków” oraz wzrostu liczy cz onków struktur unijnych na przestrzeni lat, które jednak 

wykazywa y relatywnie niski poziom produkcji i eksportu produktów kwiaciarskich do UE 

(odpowiednio 0,8 i 0,2% warto ci unijnego importu). Warto  wewn trzunijnego importu 

ro lin ozdobnych ogó em w 1999 i 2004 roku by a rednio 4,4–krotnie wy sza od warto ci 

importu z wszystkich innych regionów wiata. Udzia  poszczególnych produktów 

w imporcie wewn trzunijnym w 2014 roku najwy szy by  w przypadku ro lin 

szkó karskich (98,2%), najni szy dla sadzonek i zieleni ci tej (odpowiednio 63,4 i 64,1%). 

Wzrasta rola Afryki, Azji innych regionów jako dostawców ro lin ozdobnych do 

Europy, bowiem w 2014 roku udzia  wymienionych regionów w imporcie UE stanowi  

10,6% i w porównaniu z 1999 rokiem wzrós  o 3,9 p. p. Na przestrzeni analizowanych lat 

import z wymienionych regionów wzrós  odpowiednio o 180,9; 100,1; 328,0%, cho  

w warto ciach absolutnych by  najwy szy w przypadku Afryki, tj. o 492991 tys. euro. Tym 

samym Afryka na przestrzeni analizowanych lat wysun a si  na drug  pozycj  jako 

dostawca ro lin ozdobnych do UE, spychaj c z tej pozycji Ameryk  aci sk . W Afryce, 

ze wzgl du na korzystne warunki klimatyczne, tani  si  robocz  oraz niskie koszty 

produkcji mia  miejsce znaczny rozwój produkcji. W latach 1999-2014 area  upraw 

kwiatów ci tych i doniczkowych wzrós  do poziomu oko o 18.000 ha, czyli o blisko 430% 

(AIPH 2000, 2015). Do wzrostu tego przyczynia y si  tak e inwestycje zagraniczne, w tym 

holenderskie (Jab o ska 2007). Holendrzy importuj  produkty kwiaciarskie wytworzone w 

Afryce, staj c si , g ównie w przypadku kwiatów ci tych, reeksporterem. Wzrost Afryki 

jako dostawcy ro lin ozdobnych widoczny jest przede wszystkim w przypadku kwiatów 

ci tych oraz sadzonek – warto  ich importu wzros a odpowiednio o 180,8% i 330,8%, 

stanowi c w 2014 r. odpowiednio 17,5 i 16,5% warto ci unijnego importu wymienionych 

produktów. Trzecim pod wzgl dem warto ci dostawc , z udzia em 5,3% importu ro lin 

ozdobnych na rynek unijny, by a Ameryka aci ska. Znaczenie tego rejonu jako dostawcy 

zmniejszy o si , szczególnie w przypadku zieleni ci tej i sadzonek, bowiem warto  

importu w analizowanych latach obni y a si  o odpowiednio 29,4 i 37,2%, stanowi c w 

2014 roku odpowiednio 12,2 i 5,5% warto ci importu tych produktów do UE. Ameryka 
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aci ska pozostaje jednak relatywnie du ym dostawc  kwiatów ci tych, z rosn cym na 

przestrzeni lat udzia em 8,3% warto ci unijnego importu tej grupy produktów. 

Tabela 5. Struktura geograficzna warto ci importu produktów kwiaciarskich do Unii Europejskiej 

z poszczególnych regionów wiata w 1999 i 2014 roku (  importu do UE=100, %) 

Table 5. Geographical structure of the import value of floricultural products to the European Union from different 

regions of the world in 1999 and 2014 (  import to the EU = 100, %) 

Grupy 

produktów 

kwiaciarskich 

Lata 

Import z: 

UE 
Europa 

(bez UE) 
Afryka Azja 

Bliski 

Wschód 

Ameryka 

Pó nocna 

Ameryka 

aci ska 
Inne 

Ogó em 
1999 81,4 0,8 5,2 1,4 3,0 1,8 6,3 0,1 

2014 81,7 0,2 8,7 1,7 1,4 0,8 5,3 0,2 

Cebule  

Kwiatowe 

1999 92,0 1,6 0,7 1,0 1,7 0,8 2,0 0,2 

2014 88,3 2,6 0,8 1,6 1,9 1,4 3,0 0,4 

Kwiaty  

Ci te 

1999 78,4 0,0 9,4 0,8 4,7 0,0 6,6 0,0 

2014 71,9 0,0 17,5 0,5 1,7 0,0 8,3 0,0 

Kwiaty ci te 

preparowane 

1999 86,9 2,2 2,7 3,1 1,8 0,6 1,9 0,7 

2014 85,6 0,0 4,2 1,3 0,2 0,0 8,6 0,2 

Ziele   

Ci ta 

1999 39,3 2,3 3,1 4,6 3,6 20,7 23,9 2,5 

2014 64,1 0,3 2,2 4,9 3,8 10,3 12,2 2,3 

Sadzonki 
1999 59,7 2,2 7,5 3,5 5,4 0,6 16,9 4,3 

2014 63,4 0,4 16,5 5,0 5,6 0,2 5,5 3,4 

Ro liny 

Szkó karskie 

1999 94,3 4,0 0,4 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 

2014 98,2 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

Kwiaty 

doniczkowe 

1999 96,1 0,2 0,3 1,2 0,2 0,2 1,3 0,6 

2014 95,9 0,0 0,1 3,0 0,1 0,0 0,8 0,1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie AIPH, 2000 i 2015. 

Tabela. 6. Dynamika zmian warto ci importu produktów kwiaciarskich do Unii Europejskiej z poszczególnych 

regionów wiata w 1999 i 2014 roku (indeks 1999 = 100) 

Table 6. Dynamics of changes in the value of import of floricultural products to the European Union from 

different regions of the world in 1999 and 2014 (index 1999 = 100) 

Grupy produktów 

kwiaciarskich 

Import z: 
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Ogó em 167,0 32,5 280,9 200,1 81,1 69,8 139,0 428,0 

Cebule kwiatowe 95,8 3,03 301,6 104,0 68,6 114,6 323,4 1017,8 

Kwiaty ci te 138,4 93,5 280,8 97,1 55,8 11,9 189,6 840,5 

Kwiaty ci te 

preparowane 
216,7 0,18 338,8 92,8 20,9 4,2 966,9 64,0 

Ziele  ci ta 225,5 17,7 96,5 145,2 147,7 69,2 70,6 125,5 

Sadzonki 206,3 36,0 430,8 278,5 204,5 56,9 62,8 155,9 

Ro liny szkó karskie 199,8 29,9 125,8 113,3 155,9 317,1 104,4 209,1 

Kwiaty doniczkowe 179,2 11,6 23,3 433,7 73,1 18,6 111,8 29,4 

ród o: opracowanie w asne na podstawie AIPH, 2000 i 2015. 
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Na przestrzeni lat zaobserwowa  mo na malej c  rol  Ameryki Pó nocnej i Bliskiego 

Wschodu, jako dostawców ro lin ozdobnych do UE. Warto  importu ro lin ozdobnych 

z tych regionów zmala a o odpowiednio 30,2 i 18,9%. Warto  importu z Ameryki 

Pó nocnej obni y a si  w przypadku wszystkich, poza cebulami kwiatowymi i ro linami 

szkó karskimi, grup produktów kwiaciarskich. Szczególnie zmala  udzia  Ameryki 

Pó nocnej w unijnym imporcie zieleni ci tej tj. z 20,7 do 10,3%. Z Bliskiego Wschodu na 

rynek unijny trafia y g ównie sadzonki i ziele  ci ta, cho  z relatywnie niewielkim 

udzia em, w 2014 roku odpowiednio 5,6 i 3,8% warto ci unijnego importu.  

Tabela. 7. Struktura geograficzna importu produktów kwiaciarskich do Unii Europejskiej z poszczególnych 

pa stw cz onkowskich w 1999 i 2014 roku (w uj ciu warto ciowym, %) 

Table 7. The geographic structure of the import of floricultural products to the European Union from individual 

member states in 1999 and 2014 (by value, %) 

Grupy 

produktów 

kwiaciarskich 

Lata 

Import z: 
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Ozdobne 

ogó em 

1999 74,4 5,1 3,2 - - 5,8 5,7 - 5,8 - 

2014 73,4 4,3 7,4 - - 3,6 4,9 - 6,4 0,8 

Cebule 

kwiatowe 
1999 94,6 - 0,8 1,4 0,8 - 1,7 - 0,7 - 

2014 88,6 - 5,8 1,0 0,8 - 1,0 - 2,8 0,1 

Kwiaty ci te 

wie e  

1999 89,4 2,2 1,0 - - - 1,6 4,1 1,7 - 

2014 90,4 1,5 1,4 - - - 3,4 1,2 2,1 0,4 

Kwiaty ci te 

preparowane 

1999 82,0 4,6 - 3,1 - - 2,2 2,2 5,9 - 

2014 91,8 1,5 1,8 1,4 - - - 0,8 2,7 0,1 

Ziele  ci ta  
1999 36,9 25,3 8,5 - - 13,4 4,6 - 11,3 - 

2014 39,9 8,5 9,0 - - 18,9 7,2 - 16,5 4,0 

Sadzonki 
1999 53,7 - 7,7 - - 7,0 9,3 11, 10,6 - 

2014 45,6 - 29,6 - - 3,3 5,0 3,8 12,7 2,3 

Ro liny 

szkó karskie 

1999 55,6 17,5 5,9 - 4,4 - 9,2 - 7,4 - 

2014 51,2 16,1 13,5 - - - 6,4 4,1 8,7 1,2 

Ro liny 

doniczkowe 

1999 60,2 4,6 4,2 - - 16,5 12,1 - 2,4 - 

2014 71,8 3,5 7,3 - - 6,8 6,3 - 4,3 0,3 

Dla poszczególnych grup produktów wyodr bniono 5 czo owych odbiorców, reszt  krajów uj to w grup  „inne”. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie AIPH, 2000 i 2015. 

W latach 1999-2014 wzrost importu ro lin ozdobnych do UE odnotowano z Azji, 

tj. o 100,1%, czyli o oko o 76149 tys. euro, cho  import z Azji stanowi  w ostatnich latach 

niespe na 2% unijnego importu. Na rynek unijny importowana by a ziele  ci ta i sadzonki. 

Kraje poza unijne, podobnie jak „inne” regiony wiata odgrywa y w 2014 roku najmniejsze 

znaczenie w unijnym imporcie ro lin ozdobnych, stanowi c po 0,2% warto ci tego importu, 

jednak ze wzrostow  tendencj  warto ci importu z krajów „innych”, a malej c  z Europy. 

W latach 1999-2014, gros wewn trzunijnego importu ro lin ozdobnych pochodzi a 

z Holandii – ponad 70% (tab. 7), a warto  eksportu z tego kraju wzros a o blisko 65%. 

Kraj ten w ród wszystkich cz onków UE dostarcza  na rynek ponad 90% kwiatów ci tych 
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wie ych i preparowanych, oko o 50% materia u szkó karskiego ozdobnego. Na przestrzeni 

lat udzia  Holandii w imporcie wewn trzunijnym zmala  nieznacznie jedynie w przypadku 

cebul kwiatowych, materia u szkó karskiego i sadzonek. Obecnie drugim najwi kszym 

eksporterem ro lin ozdobnych do UE s  Niemcy, z udzia em 7,4% w imporcie 

wewn trzunijnym i wzro cie warto ci eksportu o ponad 240%. Rola Niemiec wzros a 

szczególnie w przypadku dostaw sadzonek, ro lin szkó karskich i cebul kwiatowych – do 

poziomu odpowiednio 29,6; 13,5 i 5,8% warto ci unijnego importu tych produktów. 

Zbli ony udzia  w imporcie wewn trzunijnym osi gn y w 2014 roku Belgia (4,9%), 

W ochy (4,3%) i Dania (3,6%), plasuj c si  na kolejnych pozycjach w rankingu 

najwi kszych dostawców ro lin ozdobnych na rynek unijny. W eksporcie z Belgii na rynek 

unijny najwi ksz  rol  odgrywa a ziele  ci ta, ro liny szkó karskie i kwiaty doniczkowe, 

stanowi c odpowiednio 9,3; 6,4 i 6,3% warto ci unijnego importu. Z kolei Dania znacz cy 

udzia  mia a w 2014 roku w eksporcie zieleni ci tej (18,9% importu wewn trzunijnego), 

cho  jeszcze w 1999 roku, g ównym dostawc  by y W ochy zagospodarowuj c ponad 

¼ rynku unijnego tymi produktami. W ochy w eksporcie na rynek UE, spo ród wszystkich 

produktów kwiaciarskich najwi kszy udzia  mia y w przypadku ro lin szkó karskich, które 

stanowi y w 2014 roku 16,1% warto ci importu wewn trzunijnego tymi produktami.  

W strukturze unijnego importu, mala  udzia  Polski, jako dostawcy ro lin ozdobnych. 

W 2006 roku udzia  Polski w imporcie unijnym ro lin ozdobnych ogó em wynosi  oko o 

1% (Wróblewska, 2010), a w 2014 roku zmala  do poziomu 0,8% (tab. 7). 

Podsumowanie 

Handel zagranicznym ro linami ozdobnymi UE charakteryzuje zasada blisko ci 

geograficznej. Zarówno eksport, jak i import wewn trzunijny stanowi  oko o 80% ca ego 

eksportu i importu ro linami ozdobnymi UE. W latach 1999-2014 udzia  krajów 

cz onkowskich w unijnym eksporcie wzrós  o ponad 70%, a w imporcie o 67%. G ównym 

dostawc  ro lin ozdobnych w UE by a Holandia, z której sprowadzano blisko 75% warto ci 

ca ego unijnego importu. Gros wszystkich grup produktów kwiaciarskich pochodzi o 

z Holandii, co wynika z dominuj cej pozycji i specjalizacji tego kraju w produkcji 

i dystrybucji ro lin ozdobnych. Natomiast g ównym odbiorc  ro lin ozdobnych z UE, ale 

o malej cym znaczeniu by y Niemcy, z udzia em 27%, przy rosn cym udziale eksportu do 

innych krajów unijnych. W handlu zagranicznym UE z innymi regionami wiata wzrasta a 

rola Afryki, jako dostawcy g ównie kwiatów ci tych i sadzonek, mala a rola Ameryki 

Pó nocnej i aci skiej jako dostawców g ównie zieleni ci tej. Natomiast w eksporcie 

produktów z UE na relatywnie stabilnym poziomie utrzymywa  si  udzia  Azji i Afryki 

jako odbiorców ro lin ozdobnych z UE. Mala o natomiast znaczenie Ameryki Pó nocnej, 

która w 2014 roku nadal pozostawa a jednak wa nym, podobnie jak Azja, odbiorc  cebul 

kwiatowych z blisko 20% udzia em w eksporcie z UE.  

Na arenie wiatowej wymian  handlow  produktami kwiaciarskimi Unii Europejskiej 

nale y postrzega  w kontek cie znaczenia samej Unii jako jednego z wa nych partnerów 

handlowych tymi produktami na arenie mi dzynarodowej oraz warunków gospodarowania 

zmieniaj cych si  na skutek procesów globalizacji. Aspektem przyczyniaj cym si  do 

wzrostu handlu zagranicznego ro linami ozdobnymi UE s  umowy o strefach wolnego 

handlu z pa stwami trzecimi, których celem jest zwi kszenie mo liwo ci eksportowych 

producentów unijnych. Maj  one na celu zapewnienie korzystnych warunków dla 
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sprzeda y towarów na rynkach poza unijnych. Pozycja Unii jako producenta ro lin 

ozdobnych ma wp yw na wspó prac  mi dzynarodow  i funkcjonowanie wiatowego rynku 

ro lin ozdobnych. Uk ad si  pod wzgl dem produkcji ro lin ozdobnych na wiecie jest 

podzielony. Europa, w tym g ównie UE, jako trzeci producent kwiatów na wiecie, tworzy 

jeden z elementów „grupy strategicznej” na arenie mi dzynarodowej. W zwi zku z tym 

uk ad ten, sk adaj cy si  z kilku centrów sprzyja regionalizacji handlu, co zaobserwowano 

w przeprowadzonych analizach na przyk adzie UE. Koncentracja unijnego handlu 

ro linami ozdobnymi na obszarze Europy prowadzi do umacniania pozycji w skali 

regionalnej, tym samym zwi kszaj c szanse w konkurencji globalnej. 
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