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Synopsis. Przedstawiono wyniki analiz dotycz¹cych spo¿ycia owoców krajowych i po³udniowych w gospodar-
stwach domowych w Polsce, a tak¿e kszta³towania siê ich poda¿y na 1 mieszkañca Polski w latach 1998-2008.
Zaprezentowano wyniki badañ, których celem by³o okre�lenie zale¿no�ci wystêpuj¹cych pomiêdzy wielko�ci¹
poda¿y owoców po³udniowych na rynku krajowym, a wielko�ci¹ ich spo¿ycia w gospodarstwach domowych w
latach 1998-2008.

Wstêp
Rozwój handlu miêdzynarodowego, a w konsekwencji tego zwiêkszaj¹ca siê poda¿ importowa-

nych produktów ¿ywno�ciowych na rynku krajowym, dokonuj¹ istotnych zmian w kszta³towaniu
siê postaw konsumentów oraz zmian w modelu ¿ywieniowym mieszkañców kraju. Popyt na owoce,
szczególnie importowane, podlega równie¿ istotnym zmianom, wynikaj¹cym ze zwiêkszaj¹cej siê
ró¿norodno�ci gatunkowej i odmianowej wystêpuj¹cej na rynku, a przede wszystkim ze stopnio-
wej poprawy sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Zgodnie z teori¹ zachowañ konsumentów, podstawowymi wyznacznikami ilo�ci i struktury naby-
wanych dóbr s¹ ograniczenia bud¿etowe i preferencje konsumentów. Pierwszy z wymienionych
elementów determinowany jest przez zmiany relacji cenowych oraz dochodów, natomiast drugi � w
przypadku ¿ywno�ci zale¿y g³ównie od takich czynników, jak: struktura wiekowa ludno�ci, struktura
gospodarstw domowych, zalecenia lekarzy i ¿ywieniowców, zmiany stylu ¿ycia, technologia przygo-
towania posi³ków i efektywno�æ oddzia³ywania reklamy [Zieliñska, Zieliñski 2002].

Od pierwszych lat transformacji ustrojowej i przej�cia do gospodarki rynkowej, nast¹pi³y wy-
ra�ne zmiany w strukturze spo¿ycia owoców w Polsce. Adamczyk [2002] stwierdza, ¿e w latach
1990-1999, przy wahaniach w spo¿yciu owoców krajowych, postêpowa³ systematycznie wzrost
spo¿ycia owoców po³udniowych. Ponadto, przesta³y byæ owocami ��wi¹tecznymi� i sta³y siê
popularnym sk³adnikiem diety. Szczególne zmiany zasz³y w pierwszych latach po okresie transfor-
macji. W latach 1991-1995 owoce po³udniowe stanowi³y 18,5% wszystkich spo¿ywanych owoców
�wie¿ych, a w latach 1996-2000 by³o to ju¿ 22,6%. W latach 2000-2002 zanotowano jednak obni¿e-
nie siê tego wska�nika do 21,9%, co zwi¹zane by³o g³ównie z wysokimi, w stosunku do jab³ek,
cenami owoców egzotycznych [Strojewska za Pietrzak 2008].

Rosn¹cy popyt na owoce po³udniowe ma równie¿ istotny wp³yw na zmiany w ich poda¿y na
rynku krajowym. Tego typu zmiany mo¿na rozpatrywaæ pod k¹tem pozytywnych, ale równie¿ i
negatywnych skutków gospodarczych. Do pozytywnych skutków nale¿y niew¹tpliwie wzbogace-
nie ró¿norodno�ci gatunkowej oraz dostêpno�æ owoców, szczególnie w okresach zmniejszania siê
poda¿y gatunków krajowych owoców �wie¿ych, g³ównie w okresie przedwio�nia. Negatywne
skutki dotycz¹ przede wszystkim krajowych producentów, dla których import owoców po³udnio-
wych jest du¿ym zagro¿eniem, gdy¿ �egzotyczny� charakter owoców po³udniowych, stosunkowa
niska cena oraz wysoka jako�æ nadaj¹ im znacz¹cej przewagi konkurencyjnej.

Celem pracy by³a analiza zmian spo¿ycia owoców krajowych i po³udniowych, a tak¿e zbadanie
istniej¹cych zale¿no�ci pomiêdzy wielko�ci¹ poda¿y owoców po³udniowych (importowanych) a
wielko�ci¹ ich spo¿ycia w Polsce w latach 1998-2008.
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 Materia³ i metodyka badañ
Przedmiotem badañ by³a analiza spo¿ycia owoców �wie¿ych ogó³em w Polsce w latach 1998-2008,

ponadto zmiany w strukturze spo¿ycia owoców krajowych wzglêdem owoców po³udniowych (im-
portowanych) a tak¿e import oraz reeksport ilo�ciowy owoców po³udniowych. W celu syntetyczne-
go ujêcia spo¿ycia owoców, analizowano je wed³ug podzia³u na nastêpuj¹ce grupy: jab³ka (ze wzglê-
du na dominuj¹ce znaczenie w spo¿yciu), inne owoce z drzew, owoce jagodowe oraz owoce po³udniowe
(importowane). Spo¿ycie owoców analizowano w ujêciu rocznym, w kg na jedn¹ osobê w gospo-
darstwie domowym (na podstawie badañ bud¿etów gospodarstw domowych GUS).

Przeprowadzono równie¿ analizê regresji liniowej (zweryfikowan¹ testem t-Studenta oraz te-
stem Fishera-Snedecora), za pomoc¹ której zbadano, czy przy poziomie istotno�ci a=0,05, istnieje
zwi¹zek liniowy pomiêdzy wielko�ci¹ rocznej poda¿y owoców po³udniowych a wielko�ci¹ ich
rocznego spo¿ycia w gospodarstwach domowych.

Na podstawie danych GUS, dokonano tak¿e analizy bilansowej poda¿y owoców krajowych i po³u-
dniowych na 1 mieszkañca kraju. Za podstawê do obliczenia poda¿y owoców krajowych na rynku
polskim, przyjêto wielko�æ rocznej produkcji owoców w Polsce, pomniejszon¹ o wielko�æ ich eksportu,
natomiast poda¿ owoców po³udniowych na rynku krajowym obliczono na podstawie wielko�ci ich
importu pomniejszonej o wielko�æ reeksportu z kraju (na podstawie Analiz rynkowych IERiG¯).

Analizy wykonano metodami matematyczno-statystycznymi, do których jako materia³ wyj�cio-
wy pos³u¿y³y dane GUS i IERiG¯, a za okres badawczy przyjêto lata 1998-2008.

Spo¿ycie owoców
Na podstawie przeprowadzonych wstêpnych analiz stwierdzono, ¿e w celu okre�lenia spo¿ycia

owoców ogó³em w Polsce w latach 1998-2008 przy pomocy linii trendu najlepiej pos³u¿yæ siê funkcj¹
wielomianu drugiego stopnia (rys.1). Warto�æ wspó³czynnika determinacji wynios³a R=0, 76, co
�wiadczy o stosunkowo wysokim stopniu dopasowania siê powy¿szych danych empirycznych do
linii trendu. W zwi¹zku z tym, i¿ linia trendu przyjmuje postaæ zbli¿on¹ do paraboli, w spo¿yciu
owoców ogó³em w Polsce w latach 1998-2008 zaobserwowano dwie fazy. Pierwsza faza wzrostowa,
obejmuj¹ca lata 1998-2002, w której to odnotowano �rednio 1% roczny wzrost spo¿ycia owoców

ogó³em, natomiast druga to faza spad-
kowa obejmuj¹ca lata 2003-2008 ze �red-
nim 2% rocznym spadkiem spo¿ycia.
W 1998r. spo¿ycie owoców �wie¿ych
wynosi³o 45,4 kg, natomiast w 2008 r. �
41,8 kg, czyli o 16% mniej (rys. 1).

Równolegle ze zmianami w spo-
¿yciu owoców ogó³em w latach 1998-
2008, zasz³y znacz¹ce tak¿e ró¿nice w
strukturze ich spo¿ycia. Podstawowy-
mi owocami spo¿ywanymi w gospo-
darstwach domowych by³y jab³ka,
których udzia³ w spo¿yciu w 1998 r.
wynosi³ 53,0%, natomiast w 2008 r.
35,0%. Zaobserwowany spadek
udzia³u o 18 p.p., spowodowany by³
g³ównie przez znacz¹ce obni¿enie siê
konsumpcji tego gatunku. W ujêciu
ilo�ciowym by³o to odpowiednio:
24,12 kg w 1998 r. i 15 kg w 2008 r.
(spadek o 37,7% ). Udzia³ spo¿ycia in-
nych owoców z drzew wzrós³ z 14,24%
w 1998 r. do 21,2% w 2008 r. W ujêciu
ilo�ciowym by³ to wzrost z 6,48 do 8,88
kg (o 37,5%). W 2008 r. w strukturze
spo¿ycia owoców jagodowych zasz³y
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Rysunek 2. Udzia³ spo¿ycia grup owoców w spo¿yciu
owoców ogó³em w Polsce w latach 1998-2008 [%]
¯ród³o: jak na rys. 1.
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Rysunek 1. Spo¿ycie ogó³em owoców �wie¿ych w go-
spodarstwach domowych w Polsce w latach 1998-2008
[kg/osobê/rok]
¯ród³o: opracowananie w³asne na podstawie Rocznik Staty-
styczny za lata 1998-2008.
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nieznaczne zmiany. W stosunku do 1998r. udzia³ owoców jagodowych wzrós³ z 10,8 do 14,3%, czyli
z 4,9 do 6 kg (o 22,4%). Zmianê udzia³u w spo¿yciu zaobserwowano tak¿e dla grupy owoców
po³udniowych, czyli pochodz¹cych z importu. Udzia³ w spo¿yciu tych owoców w 1998 roku wyno-
si³ 21,8%, natomiast w 2008 r. wzrós³ do 28,6%. Ilo�ciowo by³a to zmiana z 9,9 do 12 kg. Stosunkowo
wy¿sze spo¿ycie owoców po³udniowych w stosunku do 1998 r.  stwierdzono w ostatnich trzech
analizowanych latach (rys. 2).

Poda¿ owoców po³udniowych na rynku krajowym w latach 1998-2008
Na wielko�æ poda¿y owoców po³udniowych na rynku polskim maj¹ wp³yw dwa zasadnicze

dzia³ania handlowe � import oraz reeksport. W latach 1998-2004 import odgrywa³ zasadnicz¹ rolê,
za� reeksport stanowi³ jedynie 2,0% wielko�ci zaimportowanych owoców.  W ostatnich latach,
szczególnie od momentu akcesji Polski do Unii Europejskie, zaobserwowano znacz¹cy wzrost
reeksportu, który w latach 2004-2008 stanowi³ �rednio 9,0% wielko�ci importu.

W latach 1998-2008 stwierdzono �rednio rocznie 2,0% wzrost importu owoców po³udniowych do
Polski. W 2008 r. o 24,8% wzros³a wielko�æ importu owoców po³udniowych w stosunku do 1998 r. By³ to
wzrost z 917,7 do 1145,0 tys. t. Stosunkowo wysokim wzrostem (o 39,0% rocznie) charakteryzowa³ siê
natomiast reeksport owoców po³udniowych i w 2008 r. stwierdzono wzrost w stosunku do 1998 r. o
209,7% � z 37,9 do 117,4 tys. ton. W efekcie tych zmian poda¿ owoców po³udniowych na rynku
krajowym wzros³a w badanym okresie o 16,0%, z 879,8 tys. t w 1998 r. do ponad 1 mln. t w 2008 r. (tab. 1).

W badaniach podjêto próbê okre�lenia ca³kowitej wielko�ci poda¿y owoców, tzn. ³¹cznej poda-
¿y owoców krajowych i po³udniowych przypadaj¹cej na 1 mieszkañca kraju, w danym roku, opartej
na bilansie ich produkcji, a w przypadku owoców po³udniowych � na danych ilo�ciowych doty-
cz¹cych wymiany handlowej owocami po³udniowymi w Polsce.

Uzyskane warto�ci znacz¹co odbiegaj¹ od wielko�ci spo¿ycia wybranych grup owoców w
gospodarstwach domowych, jednak ukazuj¹ wyra�nie tendencje w zmieniaj¹cej siê poda¿y tych
owoców wobec zmian demograficznych w Polsce. Nale¿y wyra�nie podkre�liæ, ¿e na rysunku 3
przedstawiono warto�ci ca³kowite, przypadaj¹ce na 1 mieszkañca kraju, a wiêc na omawian¹
poda¿ przypadaj¹ owoce kierowane do bezpo�redniego spo¿ycia oraz do przetwórstwa. Ponad-
to, nieuwzglêdniono strat wynikaj¹cych z transportu oraz przechowywania powy¿szych pro-
duktów, jednak dysponuj¹c danymi zbiorczymi okre�lenie tych wielko�ci jest stosunkowo trud-
ne. Pomimo to, mamy obraz zmian zachodz¹cych na rynku owoców krajowych i importowanych.

Poda¿ owoców po³udniowych przypadaj¹ca na 1mieszkañca w kraju, wynosi³a w 2008 r. ok. 27,0 kg
(wobec 23,0 kg w 1998 r.). W tym samym okresie poda¿ owoców krajowych na 1 mieszkañca wzros³a z
75,0 kg w 1998 r. do 88,5 kg w 2008 r. (�rednio o 14,0% w ka¿dym roku) � rysunek 3. Na podstawie danych
bilansowych stwierdzono równie¿, ¿e w przypadku poda¿y owoców rodzimych na rynku krajowym na
1 mieszkañca, istnieje du¿a zmienno�æ w latach, a linia przedstawiaj¹ca warto�ci �rednie, wyznaczone na
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]t.syt[ skedni
%001=8991
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8991 7,719 0,001 9,73 0,001 8,978 0,001

9991 9,1401 5,311 5,02 1,45 4,1201 1,611

0002 2,989 8,701 3,71 6,54 9,179 5,011

1002 8,799 7,801 5,61 5,34 3,189 5,111

2002 6,059 6,301 8,71 0,74 8,239 0,601

3002 0,819 0,001 4,61 3,34 6,109 5,201

4002 6,6001 7,901 7,98 7,632 9,619 2,401

5002 1,3401 7,311 2,721 6,533 9,519 1,401

6002 3,9201 2,211 3,09 3,832 0,939 7,601

7002 6,3621 7,731 3,121 1,023 3,2411 8,921

8002 0,5411 8,421 4,711 8,903 6,7201 8,611
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podstawie danych empirycznych wy-
kazuje niewielk¹ tendencjê rosn¹c¹. W
przypadku poda¿y owoców po³udnio-
wych zmienno�æ z roku na rok by³a nie-
wielka, przy sta³ej tendencji rosn¹cej.
W efekcie tego poda¿ na 1 mieszkañca
wzrasta³a w badanym okresie �rednio
o 6,0% na rok. W tym miejscu warto
zaznaczyæ, ¿e poda¿ owoców krajo-
wych ro�nie szybciej (14,0%) ni¿ owo-
ców po³udniowych (6,0%).

Nale¿y równie¿ podkre�liæ, ¿e gwa³-
towny spadek poda¿y owoców krajo-
wych na 1 mieszkañca, który wyst¹pi³ w

2007 r. uzupe³niono przez zwiêkszenie siê poda¿y owoców po³udniowych na rynku krajowym, czego
wyrazem jest widoczny wzrost linii poda¿y owoców po³udniowych w 2007 r. (rys. 3).

Poda¿ owoców po³udniowych a ich spo¿ycie w Polsce w latach 1998-2008
Na podstawie danych �ród³owych, okre�laj¹cych wielko�ci importu oraz reeksportu, wp³ywa-

j¹cego na kszta³towanie siê poda¿y tych owoców na rynku krajowym a tak¿e wielko�ci dotycz¹-
cych spo¿ycia owoców po³udniowych w Polsce na 1 osobê w gospodarstwie domowym, posta-
wiono tezê, ¿e zaobserwowany wzrost poda¿y owoców po³udniowych na rynku krajowym w latach
1998-2008, skorelowany by³ ze wzrostem spo¿ycia tych owoców w gospodarstwach domowych, a
ponadto wielko�æ jednej z badanych zmiennych mo¿e mieæ wp³yw na kszta³towanie siê wielko�ci
innej zmiennej. W zwi¹zku z tym przeprowadzono analizê regresji liniowej, dziêki której okre�lono
wspó³czynniki charakteryzuj¹ce omawiany zwi¹zek.

Na podstawie przeprowadzonej analizy regresji liniowej stwierdzono, ¿e pomiêdzy badanymi
zmiennymi istnieje zale¿no�æ liniowa czego dowodem jest wysoka warto�æ wspó³czynnika korela-
cji (R=0,73) oraz nieco ni¿sza, ale równie¿ znacz¹ca warto�æ wspó³czynnika determinacji (R2=0,53).
Ponadto, po zweryfikowaniu wyników testem t-Studenta oraz testem Fishera-Snedecora odrzuco-
no hipotezê zerow¹ o braku zale¿no�ci linowej pomiêdzy badanymi zmiennymi. Na tej podstawie
oszacowano równanie opisuj¹ce, badan¹ zale¿no�æ:

Spo¿ycie = 0,0098 x poda¿ + 0,9915  ± 0,72

Zgodnie z przyjêt¹ funkcj¹ nalezy przypuszczaæ, ¿e na poziomie istotno�ci a=0,05, zwiêkszenie poda¿y
owoców po³udniowych na rynku krajowym w danym roku o 100 tys t, powi¹zane bêdzie ze wzrostem ich
spo¿ycia na jedn¹ osobê w gospodarstwie domowym rocznie o 0,98 kg. Nale¿y równie¿ podkre�liæ, ¿e
warto�æ b³êdu standardowego wynosz¹ca a=0,72, utrudnia dok³adne okre�lenie wielko�ci spo¿ycia owo-
ców po³udniowych w zale¿no�ci od wielko�ci poda¿y na rynku krajowym, jednak oszacowane równanie
daje podstawy do wyci¹gniêcia wniosku o istnieniu wzajemnych powi¹zañ.

Wed³ug wstêpnych danych sza-
cunkowych IERiG¯, poda¿ owoców
po³udniowych na rynku krajowym w
2009 r. wynios³a 917,6 tys. t. Na pod-
stawie powy¿szych za³o¿eñ oszaco-
wano, i¿ spo¿ycie owoców po³udnio-
wych w 2009 r. powinno wynosiæ
oko³o 10,7 kg ± 0,7 kg na osobê w
gospodarstwie domowym. Porówna-
nie powy¿szego szacunku z oficjal-
nymi danymi  GUS jest aktualnie, jed-
nak  niemo¿liwe ze wzglêdu na
niedostêpno�æ ostatecznych danych.

W trakcie analiz pojawi³o siê tak-
¿e zasadnicze pytanie, czy wzrost
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Rysunek 4. Rozk³ad linii dopasowanej spo¿ycia owoców
po³udniowych wzglêdem ich poda¿y w latach 1998-2008
¯ród³o: jak n arys. 1.

Rysunek 3. Poda¿ owoców krajowych i po³udniowych na
1 mieszkañca w Polsce w latach 1998-2008
¯ród³o: jak n arys. 1.

\� ������[���������

5
�
� �������

��

��

��

��

��

��

��

��

���

�������������������� ������������������������

3RGD �RZRFyZ�SRáXGQLRZ\FK
3RGD �RZRFyZ�NUDMRZ\FK

NJ



239Spo¿ycie krajowych gatunków owoców wobec konkurencji...

spo¿ycia owoców po³udniowych jest wynikiem wzrostu poda¿y tych owoców na rynku krajowym,
czy mimo wszystko poda¿ wzrasta w wyniku wiêkszego spo¿ycia owoców po³udniowych. Wycho-
dz¹c jednak z za³o¿enia,  i¿ aby nast¹pi³o spo¿ycie, w pierwszej kolejno�ci musi nast¹piæ poda¿,
mo¿na wnioskowaæ, ¿e zwiêkszaj¹ca siê poda¿ przyczynia siê do wzrostu spo¿ycia. Wzrost poda¿y
owoców po³udniowych na rynku krajowym prowadzi do spadku ich cen, co mo¿e byæ równie¿
przyczyn¹ wzrostu spo¿ycia zwi¹zan¹ z istnieniem cenowej elastyczno�ci popytu, jednak wymaga
to osobnych i dalszych analiz  przekraczaj¹cych ramy niniejszej publikacji.

Wnioski
W spo¿yciu owoców ogó³em w Polsce w latach 1998-2008 mo¿na wyró¿niæ dwie fazy. Pierwsza faza

wzrostowa, to lata 1998-2002, w której odnotowano �rednio 1% roczny wzrost spo¿ycia owoców ogó³em,
natomiast druga, to faza spadkowa obejmuj¹ca lata 2003-2008, z 2% rocznym spadkiem spo¿ycia owoców.

W badanym okresie stwierdzono wyra�ny 18% spadek udzia³u jab³ek w spo¿yciu owoców
ogó³em. Udzia³ spo¿ycia innych owoców z drzew zwiêkszy³ siê o 7% natomiast jagodowych o
3,5%. Wyra�ny 7% wzrost udzia³u w strukturze spo¿ycia w 2008 r., w stosunku do 1998 r. zaobser-
wowano równie¿ w przypadku owoców po³udniowych.

Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e poda¿ owoców krajowych na 1 miesz-
kañca ro�nie szybciej (14%) ni¿ poda¿ owoców po³udniowych (6%). Stwierdzono równie¿, ¿e
zwiêkszenie siê udzia³u spo¿ycia owoców po³udniowych w latach 1998-2008 w gospodarstwach
domowych o 7% jest wyra�nie zbie¿ne z 6% wzrostem poda¿y owoców po³udniowych na rynku
krajowym na jednego mieszkañca.

Na podstawie przeprowadzonej analizy regresji liniowej, stwierdzono istnienie zale¿no�ci pomiêdzy
zmianami w poda¿y owoców po³udniowych na rynku krajowym a zmianami w �rednim rocznym spo¿y-
ciu tych owoców w gospodarstwach domowych. �wiadczy o tym przede wszystkim wysoka warto�æ
wspó³czynnika korelacji (R=0,76). Oszacowane równanie linii regresji wskazuje i¿ zwiêkszenie poda¿y
owoców po³udniowych na rynku krajowym w danym roku o 100 tys ton, powi¹zane bêdzie ze wzrostem
�redniego rocznego spo¿ycia owoców po³udniowych w gospodarstwach domowych o oko³o 0,98 kg.
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Summary
The aim of the paper was to analyze domestics and south fruits consumption in polish households within the

1998-2008 years. Moreover the relationship between amount of south fruits supply on domestics market and theirs
average consumption in polish households in the years 1998-2008 has been studied by the statistical regression.
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