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Sytuacja na rynku owoców dwa lata po przyst pieniu Polski do 
UE w kontek cie planowanej reformy na lata 2008-2013 

Situation in the fruit market two years after Poland’s accession 
to the EU in the context of the reform planned for 2008-2013 

Abstract. The situation on the fruit market seemed particularly difficult in 2007 considering two 

events which took place almost at the same time. First concerns the reform of the fruit market planned 

by the European Commission for 2008-2013, second involves the estimation of losses and 

consequence of spring ground frost which damaged Polish orchards. A multiannual analysis of main 

characteristics of the fruit market was presented in the article. It covered crops, prices and the 

consumption and the crucial principles of the fruit market reform regarding  the Polish  attitude and 

postulates of changes. The situation in the Polish market is difficult and greatly complicated in spite of 

the potential for fruit production, the tradition of cultivation and chances it provides. Losses due to 

external factors, such as spring ground frost (2007) and proposed fruit reform (2008-2013) putting 

Poland in the second-class position of countries in the accessibility to the EU funds. 

The difficult situation poses a challenge not only for Polish fruit producers but also for the new EU 

members (with the low degree of the market organization). Also representatives of some ‘old’ EU 

member states and food processors are dissatisfied with the proposal of the reform, therefore the 

reform will be a great negotiating challenge. 

Key words: plan of the fruit and vegetable market reform for 2008-2013, crop trends, prices and 

consumption of fruit in Poland, the level of organization of fruit farmers 

 

Synopsis. Sytuacja na rynku owoców w 2007 roku wydaje si  szczególnie trudna, bior c pod uwag  

dwa zdarzenia, które maj  miejsce niemal równocze nie. Pierwsze dotyczy planowanej przez Komisj  

Europejsk  reformy rynku owoców na lata 2008-2013, drugie zwi zane z szacunkiem strat i 

konsekwencji wiosennych przymrozków, które spustoszy y polskie sady. W artykule przeprowadzono 

analiz  wieloletni  g ównych charakterystyk rynku owoców: zbiorów, cen i spo ycia oraz kluczowe 

za o enia reformy rynku owoców z uwzgl dnieniem polskiego stanowiska i postulatów zmian. Mimo 

potencja u w produkcji owoców, tradycji upraw i szans z tego wyp ywaj cych sytuacja na polskim 

rynku jest podwójnie z o ona, bior c pod uwag  si  czynników zewn trznych (straty wiosennych 

przymrozków) i propozycj  reformy, stawiaj c  Polsk  w pozycji krajów drugiej kategorii w 

dost pno ci do rodków Wspólnoty. Trudna sytuacja stanowi wyzwanie nie tylko dla polskich 

producentów owoców. Dotkni tymi niskim stopniem organizacji rynku b d  równie  inni nowi 

cz onkowie UE. Niezadowoleni z propozycji reformy s  te  przedstawiciele pa stw dawnej Unii i 

przetwórcy. Reforma b dzie wi c wielkim wyzwaniem negocjacyjnym. 

S owa kluczowe: projekt reformy rynku owoców i warzyw na lata 2008-2013, trend zbiorów, cen i 

spo ycia owoców w Polsce, stopie  organizacji sadowników 

Wst p 

Sytuacja na rynku owoców w ostatnich latach jest bardzo zmienna i podlega znacznym 

wahaniom. Dotyczy to zarówno produkcji, cen, jak równie  organizacji i konsumpcji. 

Komisja Europejska podj a kroki przeciwdzia ania kryzysowi obni ania dochodów 

producentów, zwi kszenia konkurencyjno ci wewn trznej i zewn trznej sektora, 

                                                 
1 Dr in ., rrdomaga@cyf-kr.edu.pl 
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usprawnienia zarz dzania rynkiem w sytuacjach losowych oraz zwi kszania spo ycia 

owoców i warzyw. UE jest znacz cym producentem owoców i warzyw (108 mln ton co 

daje oko o 10 % wiatowej produkcji2). Polska znajduje si  w europejskiej czo ówce 

producentów owoców, osi gaj c w 2005 roku produkcj  2,9 mln ton przy 38,4 mln ton w 

UE-25. Jeste my jednym z najwi kszych producentów jab ek (2,3 mln t), za  nasz  

specjalno ci  s  owoce mi kkie. 

W zwi zku z du ym rozdrobnieniem powierzchni gospodarstw sadowniczych w 

Polsce tylko w niewielkim stopniu (z uwagi na wysokie koszty) prowadzona jest   promocja 

owoców [Kowalska 2007]. Podj te dotychczas starania zarówno pod wzgl dem prawnym, 

jak i organizacyjnym nie doprowadzi y do wyra nej poprawy wspó pracy pomi dzy 

sadownikami i ich grupami a zak adami przetwórstwa owocowego. W 2006 roku mimo 

wysokiego bezrobocia w Polsce i próby prawnego uregulowania zatrudniania pracowników 

z Europy Wschodniej, wyst pi  niedobór si y roboczej potrzebnej do zbioru owoców. Nadal 

istnieje potrzeba integrowania si  rodowiska sadowników poprzez tworzenie grup 

producenckich, bior c pod uwag  korzy ci wyp ywaj ce ze wspó pracy i dost pne na ten 

cel rodki unijne (np. w ramach PROW 2007-2013). Konieczne te  staje si  prowadzenie 

promocji polskiego sadownictwa w krajach Unii Europejskiej w celu wykorzystania du ego 

potencja u produkcyjnego. Utrzymanie wysokiej pozycji Polski na rynku owoców, a 

szczególnie jab ek wymaga w przysz o ci wprowadzenia rozwi za , uwzgl dniaj cych 

mo liwo ci zagospodarowania owoców na nowych segmentach rynku, spe niaj cych 

oczekiwania konsumentów poszukuj cych jab ek przetworzonych w ró nych formach. 

Unijny projekt reformy sektora owoców i warzyw na lata 2008-2013 wnosi zmiany, 

które z pewno ci  odczuj  nasi sadownicy. Dlaczego pojawi a si  nowa propozycja 

reformy rynku owoców i warzyw? Kto ma w niej odegra  najwa niejsz  rol ? To kwestie 

zasadnicze kszta tuj ce przysz o  tego rynku. Uwzgl dniaj c dane statystyczne (handel 

zagraniczny, produkcja, ceny, konsumpcja owoców) scharakteryzowana zostanie sytuacja 

na polskim rynku owoców celem okre lenia zachodz cych zmian i kierunków jej dalszego 

rozwoju. 

Projekt reformy unijnego rynku owoców i warzyw od 2008 roku 

Na 9,7 mln europejskich (UE-25) gospodarstw 1,4 mln zajmuje si  produkcj  owoców 

i warzyw. Sektor ten zajmuje 3% powierzchni upraw i 17% warto ci produkcji rolnej Unii 

Europejskiej. Unijny sektor owoców i warzyw jest bardzo heterogeniczny, zale y od 

wielko ci produkcji, sposobów produkcji, typów i rozmiarów gospodarstw i wymiany 

handlowej [Fisher Boel 2007].  

Rynek owoców i warzyw jest pod presj  zewn trzn  (m.in. Chin3), st d celowa 

koncentracja dzia a  europejskich ma wp yn  na wzrost cen na tym w a nie rynku. 

Dotyczy to zarówno owoców wie ych (deserowych), jak i przetworzonych. Co robi ? 

Uznano, e po pierwsze nale y jak najmocniej rozwin  dzia ania w zakresie grup i 

                                                 
2 rednia za lata 2003-2005 wed ug EUROSTAT. 
3 Wed ug Eurofruit [2006] w chi skiej prowincji Shaanxi, s yn cej z wyj tkowo korzystnych warunków dla upraw 

jab oni, jest 426 tys. ha sadów jab oniowych. Region ten mo e wyprodukowa  6 mln ton jab ek rocznie. Jak 

zak adaj  chi scy analitycy, przy obecnym tempie rozwoju upraw sadowniczych w tej prowincji do 2010 r. 

zostanie osi gni ta produkcja jab ek na poziomie 8 mln ton rocznie. Dla porównania produkcja jab ek w UE-25 w 

2005 roku wynosi a oko o 12 mln ton, w Polsce oko o 2 mln ton.   
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organizacji producenckich, dalej cz ciowo zlikwidowa  dop aty do przetwórstwa, 

rozwin  pomoc wobec tych, którzy dbaj  o rodowisko (produkcja biologiczna zyska 

dodatkowe wsparcie), kosztem zwi kszenia konsumpcji owoców i warzyw poprawi  

zdrowotno  spo ecze stwa europejskiego, zagro onego oty o ci , zw aszcza m odzie y 

[Fisher Boel 2007]4. Zalecana przez wiatow  Organizacj  Zdrowia minimalna dzienna 

dawka owoców i warzyw wynosi 400 g, podczas gdy w UE istnieje rozpi to  mi dzy 

spo yciem nie wi kszym ni  200 g w Wielkiej Brytanii i Austrii i ponad 500g w Grecji i 

Finlandii. W bud ecie unijnym szczególne miejsce  zostanie przydzielone dla dzia a  

zwi kszaj cych konsumpcj  owoców i warzyw. Ochrona rynku owoców i warzyw wynika 

z troski o zdrowie konsumenta i o rynek owoców i warzyw, który w stosunku do innych 

rynków rolnych jest bardziej zale ny od warunków klimatycznych. 

Charakterystyka handlu zagranicznego owocami w UE i Polsce  

W 2006 roku produkcja owoców w UE-25 by a zbli ona do poziomu roku 

poprzedniego i wynios a oko o 38 mln ton. Zbiory jab ek deserowych obni y y si  o 5% do 

9,6 mln ton. Obserwuje si  ujemne saldo w obrotach zewn trznych owocami i ich 

przetworami w UE (tabela 1). Mimo e od 2001 roku eksport UE owoców wie ych ro nie, 

to nie równowa y on importu. W pierwszej po owie 2006 roku odnotowano dodatkowo 

spadek w eksporcie zarówno wewn trznym UE-25 (z 8 884 do 8 547 tys. ton w pierwszej 

po owie 2006 roku) jak i zewn trznym (tabela 1). Unijny deficyt handlu zagranicznego 

(przewaga importu nad eksportem) mi dzy 2001 a 2005 rokiem zwi kszy  si  do 1429 tys. 

ton. W unijnym eksporcie owoców wie ych najwa niejsz  rol  odgrywa Hiszpania, 

W ochy i Francja. Z kolei najwi kszymi unijnymi importerami s  Niemcy, Wielka Brytania 

i Francja. W latach 2001-2005 wyst pi  tak e wzrost importu z Polski (z  160 do 208 tys. 

ton) i eksportu unijnych owoców wie ych do Polski (tabela 1). Wed ug prognoz na 2006 

rok deficyt handlu zagranicznego wyra onego wolumenem sprzeda y mia  si  pog bi . 

Tabela 1. Obroty handlu zagranicznego wie ymi owocami w UE-25 (w tys. t) 

Table 1. Turnover of foreign trade in fresh fruit in EU-25 (thousand tons) 

 Kierunek 2001 2002 2003 2004 2005      2005-I-VI     2006 I-VI 

Eksport 15545 15764 15998 16143 17009 8884 8547 

Eksport wewn trzny 13577 13899 14143 14205 14760 7 031  7 244 

w tym do Polski 621 574 530 495 561 230 329 

Eksport zewn trzny 1968 1865 1855 1938 2249 1853 1303 

Import  22321 22826 23943 24724 25211 12678 12539 

 w tym z Polski 160 163 169 245 208 104 157 

ród o: Zestawienie na podstawie EUROSTAT  

Po wst pieniu Polski do UE eksport krajowych owoców i ich przetworów nie 

zwi kszy  si  znacznie. O niewielkim wzro cie eksportu wie ych owoców zdecydowa o 

przede wszystkim s abe organizowanie si  producentów w naszym kraju. Z powodu s abej 

organizacji rynku, Polska w niewielkim stopniu wykorzysta a szanse na zwi kszenie 

                                                 
4 Marianne Fisher Boel to cz onek Komisji Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w 2007r. 
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eksportu. Wzrós  przede wszystkim eksport produktów przetwarzanych z importowanych 

surowców [Nosecka 2007]. W I po owie 2005 roku udzia  dostaw z Polski w globalnym 

imporcie unijnym owoców wie ych wyniós  1,3%5, przetworów 8,3%6, owoców 

mro onych 21%, soku jab kowego oko o 12%. Polska sprowadza a z krajów Wspólnoty 

przede wszystkim owoce po udniowe, brzoskwinie w puszkach i zag szczony sok 

winogronowy (tabela 1). Udzia  krajów „starej” Wspólnoty obni y  si  w eksporcie 

polskich owoców mi kkich (z 9,5% w 2003 r. do 6% w 2005 r.), owoców mro onych (z 

44% w 2003 r. do 37% w 2005 r.), wzrós  za  zag szczonego soku jab kowego i owoców w 

puszkach (z 42% do 50%). W ca ym 2006 roku najbardziej w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmniejszy y si  wp ywy z eksportu owoców mro onych (o 20%), owocowych 

suszy (o 27%) i jab ek (o 15% warto ci) [Rynek… 2006].  

Jak podaje Nosecka [2007] akcesja do UE nie wp yn a na wzrost znaczenia krajów 

Wspólnoty w polskim eksporcie owoców i ich przetworów. W latach 2000-2005 udzia  ten 

wyniós  oko o 80%. Spo ród krajów „trzecich” zwi kszy o si  znaczenie krajów WNP, 

g ównie Rosji, a obni y o pozosta ych krajów jak USA, Kanada i kraje EFTA. 

Po akcesji wzros o znaczenie eksportu soków (z 24% w 2004 / Source: Compiled on the 

basis of EUROSTAT do 44% w 2005 roku) i przetworów w puszkach (z 9% do 19%) do Czech 

i S owacji. Z kolei w handlu z Rosj  zwi kszy  si  eksport jab ek deserowych, owoców 

mi kkich, mro onek oraz owoców w puszkach produkowanych z owoców importowanych. 

Produkcja sadownicza w Polsce 

W latach 1995-2005 powierzchnia upraw sadowniczych w Polsce cokolwiek si  

zmniejsza. W 2005 roku wynios a ogó em 387 tys. ha, podczas gdy w 1995 roku 424 tys. 

ha, w tym powierzchnia sadów jab oniowych i plantacji truskawek utrzymuje si  na 

zbli onym poziomie, sadów wi niowych i plantacji agrestu jest mniejsza, a tylko malin i 

porzeczek zwi kszy a si  [Kowalska 2007]. 

Zbiory owoców w Polsce na prze omie ostatnich dziesi ciu lat wykazywa y trend 

rozwoju7. W 1996 roku wynosi y 2783 tys. ton, w 2006 r.8 3192 tys. ton9 (rys. 1). W latach 

2003-2005 obserwuje si  wzrost g ównie w zbiorach owoców jagodowych (truskawek, 

malin), a spadek zbiorów z drzew owocowych (jab ek, gruszek, czere ni, brzoskwi , 

moreli). W strukturze powierzchni jak i zbiorów dominuj  jab onie10 [Domagalska-Gr dys 

2006], w owocach jagodowych porzeczki ró nych odmian i truskawki.  

                                                 
5 (104/12678)*100 = 1,3, obliczenia na podstawie danych z tabeli 1. 
6 W ród przetworów decyduj ce znaczenie w imporcie z Polski maj  zag szczone soki z owoców kolorowych, a 

tak e d emy i owoce w puszkach. 
7 U ycie okre lenia kierunek rozwoju zamiast trend jest wynikiem zastosowanego wyg adzenia szeregu czasowego 

metod  rednich ruchomych dla trzech okresów zbioru owoców. Dobranie której  z funkcji trendu 

(liniowej/krzywoliniowej) nie spe nia o kryterium wymaganej dok adno ci. Metoda rednich ruchomych 

stosowana jest wtedy, gdy nie ma mo liwo ci doboru dok adnej postaci analitycznej funkcji trendu. Wi cej na 

temat metody znale  mo na w pracy pod redakcj  K dziora [Badania,,, 2005]. 
8Dane za 2006 rok s  szacunkowe, wed ug GUS z 22.09.2006. 
9 Wzros y zbiory zarówno owoców z drzew (z 2 315 tys. ton w 1996 r. do 2 692 tys. ton w 2006 r.) jak owoców 

jagodowych (odpowiednio z 468 tys. ton do 500 tys. ton). 
10 Wi cej na ten temat oceny produkcji owoców z uwzgl dnieniem jab ek w artykule autorki [Domagalska 2006]. 
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Ceny owoców 

Ceny na rynku owoców s  zmienne, a zak ócenia wynikaj  m.in. ze specyfiki 

produktów. S  to towary nietrwa e, a ich poda  w du ej mierze zale y od warunków 

pogodowych (co z pewno ci  negatywnie odczujemy w bie cym roku, bior c pod uwag  

straty w sadach wywo ane wiosennymi przymrozkami). 

rednie ceny skupu owoców11 w latach 1996-2006 wykazywa y trend spadkowy (rys. 

2). Porównuj c ceny w 2006 roku i w roku 2005 zauwa amy, e najwy sze by y ceny 

owoców jagodowych (truskawek), a najbardziej obni y y si  ceny wi ni. Obni y y si  

równie  ceny skupu liwek i gruszek deserowych, jab ek deserowych i przemys owych. 

Trend spadkowy prawdopodobnie si  nie utrzyma w 2007 roku, bior c pod uwag  pierwsze 

przymrozki wiosenne i straty jakie wywo a y one w polskich sadach12.  
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Rys. 1. Zbiory owoców w Polsce w latach 1996-2006 

Figure 1. Fruit crops in Poland in years 1996-2006 

W opinii producentów ceny skupu owoców jagodowych by y przez trzeci (kolejny) 

rok nieop acalne, co prowadzi do ograniczenia poda y dla przetwórstwa. Prognozuje si , e 

w nast pnych sezonach ceny skupu truskawek powinny by  wy sze od bardzo niskich w 

latach 2004-2005, bowiem Komisja Europejska z zasady przed u a na okres kilku 

nast pnych lat tymczasowe c a antydumpingowe. 

Wydatki na owoce maj  pi t  lokat  na li cie wydatków ywno ciowych, po mi sie, 

przetworach zbo owych, nabiale i warzywach [Popyt… 2006]. Udzia  owoców w 

wydatkach nominalnych na ywno  polskich konsumentów wynosi  5,4% w 2005 roku. 

Porównywalne do owoców s  udzia y wydatków na: t uszcze jadalne (5,3%), cukier i 

                                                 
11 rednie ceny skupu podano za opracowaniem Rynek owoców i warzyw z czerwca 2006, które opiera si  na 

publikacjach GUS. G ówny Urz d Statystyczny podaje ceny skupu wed ug ilo ci i warto ci owoców skupionych 

przez podmioty gospodarcze bezpo rednio od producentów. Ceny skupu s  przeci tnymi rocznymi cenami 

(obliczonymi jako iloraz warto ci i ilo ci poszczególnych gatunków owoców) p aconymi przez podmioty 

gospodarcze skupiaj ce owoce. 
12 Na dzie  7-05-2007 straty w sadach szacowane by y na 5 mld z , a zbiory owoców mog  by  ni sze w 2007 r. o 

90%. 
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wyroby cukiernicze (6,4%), podczas gdy np. wydatki na warzywa wynosz  10,6%. Ceny 

detaliczne owoców w I pó roczu 2006 roku by y wy sze o 5,5% w porównaniu z I 

pó roczem 2005 r. O tak znacz cym wzro cie cen zadecydowa y niskie zapasy owoców ze 

zbiorów roku poprzedniego. Podro a y wszystkie owoce z wyj tkiem po udniowych i 

przetworów owocowych, najbardziej podro a y jab ka (o 22,9%) i gruszki (o 11,9%). 

Mimo wi kszych zbiorów ceny detaliczne wzros y te  w III kwartale 2006 roku. Obserwuje 

si  znacz ce dro enie owoców wzgl dem innych towarów spo ywczych, co oczywi cie 

zniech ca konsumentów do zwi kszenia zakupów. Odwrotne kierunki osi trendów dla 

owoców (malej cy) i ywno ci (rosn cy) potwierdzaj  wcze niejszy wniosek (rys. 3). 
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Rys. 2. Ceny skupu owoców w Polsce za lata 1996-2006 

Figure 2. Purchase prices of fruit in Poland in years 1996-2006 

Porównuj c ceny jab ek, gruszek, truskawek, pomara czy i bananów zanotowa  

mo na, e najta sze w 2005 roku dla Polaków by y jab ka (0,51 z /kg) i gruszki (1,15 

z /kg), najdro sze truskawki (1,30 z /kg), banany (1,29z /kg) i pomara cze (1,21 z /kg) 

[Rynek… 2006].   
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Rys. 3. Wska niki cen owoców i ywno ci w latach 2000-2005 (rok poprzedni = 100) 

Figure 3. Fruit and food price indices in years 2000-2005 (previous year = 100) 
 

Ceny detaliczne owoców i ich przetworów w latach 2004-2006 by y ni sze ni  w 

wi kszo ci krajów Wspólnoty. Przyk adowo w pierwszych o miu miesi cach 2006 roku 

rednie ceny detaliczne jab ek w Polsce stanowi y 48 % cen p aconych w Niemczech, 

gruszki by y ta sze o 26%, a truskawki o 37%. W porównaniu z analogicznym okresem 

roku 2005 ró nice cen zmniejszy y si  [Rynek… 2006]. 

Spo ycie owoców  

Spo ycie owoców w Polsce wynosi 54,1 kg na mieszka ca/rok i wolno wzrasta, na co 

wskazuje linia trendu (rys. 4). Jest to niepokoj ce wobec zalece  dietetycznych i 

ywieniowych. Wi kszo  owoców to produkty niskokaloryczne (wyj tek stanowi  

daktyle, winogrona i awokado). 

W strukturze spo ycia owoców wed ug gatunków w I pó roczu 2006 roku dominowa y 

jab ka (46,6%), owoce po udniowe (29,6%) i jagodowe (15,1%), reszt  stanowi y pozosta e 

owoce (6,1%) i przetwory (2,6%). Podobna struktura, je li chodzi o pozycje spo ywanych 

gatunków, wyst powa a w 2003 roku, z tym, e wi cej spo ywano jab ek (53% wszystkich 

owoców), mniej owoców po udniowych (28%) i mniej jagodowych 10% [Popyt... 2006]. 
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Rys. 4. Spo ycie owoców w Polsce w latach 2000-2007 

Figure 4. Fruit consumption in Poland in years 2000-2007 

Najwi cej owoców ogó em spo ywaj  miesi cznie emeryci i renci ci (w 2006 r. 3,85 

kg) i pracuj cy na w asny rachunek (3,56 kg), najmniej rolnicy (2,69 kg). Spadek spo ycia 

owoców wyst pi  we wszystkich typach gospodarstw domowych z wyj tkiem gospodarstw 

najzamo niejszych, tj. pracuj cych na w asny rachunek (w których by o ono wi ksze o 

1,6% ni  w roku 2005). Gospodarstwa domowe najbardziej ograniczy y spo ycie owoców 

jagodowych (o 14,5%) oraz jab ek (o 8%), co wynika o prawdopodobnie z wysokich cen 

[Popyt… 2006]. 

Badania bud etów domowych za 2003 rok dowodz , e spo ycie ogó em, jak i 

spo ycie poszczególnych rodzajów owoców ros o wraz ze wzrostem zamo no ci 

gospodarstw. Spo ycie bananów, gruszek oraz owoców pestkowych by o ponad 2,5 razy  

wi ksze w grupie gospodarstw najbogatszych w porównaniu z gospodarstwami o 

najni szych dochodach. W gospodarstwach najubo szych w strukturze spo ycia drugie 

miejsce (po jab kach) zajmowa y owoce pestkowe (11%), trzecie owoce cytrusowe (9%), 

czwarte banany i owoce jagodowe, po 8% [Piekut 2006].  

Oprócz cen, które wp ywaj  bezpo rednio na spo ycie owoców, znacz cy wp yw ma 

samozaopatrzenie gospodarstw domowych. Udzia  samozaopatrzenia systematycznie spada 

od 2000 roku, z 23,7% do 5,1% w I po owie 2006 r., przy czym najwi ksze 

samozaopatrzenie wyst puje w gospodarstwach domowych rolników (oko o 25% w 2006 

r.), najmniejsze u emerytów i rencistów, bo 4,4% [Popyt… 2006].   

Reforma rynku owoców i warzyw i jej konsekwencje dla polskich 
producentów 

Mimo racjonalnego uzasadnienia projektu reform rynku owoców i warzyw, w Polsce 

istniej  obawy zwi zane z nieuwzgl dnieniem realiów naszego rynku. rodowisko 

sadownicze zg asza uwagi odno nie braku regulacji rynku owoców do przetwórstwa, który 
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dla strony polskiej ma priorytetowe znaczenie. Dop aty do kontraktowanych w 

przetwórstwie brzoskwi , gruszek oraz pomoc finansowa dla przetwórstwa owoców 

cytrusowych zostanie zlikwidowana. Gospodarstwa, które dotychczas korzysta y z tej 

pomocy, b d  nadal otrzymywa  dop aty, ale zgodnie z zasadami WHO w formie 

oddzielonych od produkcji p atno ci bezpo rednich SPS13 [ wietlik 2007]. 

Zaproponowana reforma rynku ogrodniczego pomija jego realia w Polsce i w nowych 

pa stwach cz onkowskich. Komisja stwierdzi a, e organizacja rynku w poszczególnych 

pa stwach jest zró nicowana, gdy  „du a cz  producentów w pa stwach cz onkowskich 

b d cych g ównymi producentami wybra a nieuczestniczenie w organizacjach 

producentów”. W Polsce tylko 2% produkcji owoców i warzyw pochodzi od grup, podczas 

gdy np. w Belgii udzia  ten stanowi 86%, w Holandii 79%. Nawet w porównaniu z 

„nowymi” krajami UE, bior c pod uwag  skal  polskiej produkcji (280 tys. gospodarstw 

sadowniczych, o redniej powierzchni 2,4 ha) stopie  zorganizowania jest bardzo s aby 

[Pyza-Grzybowska 2007]. 

Reforma nie przewiduje wsparcia dla producentów gatunków istotnych w Polsce, ale 

wa nych dla ca ej Wspólnoty (owoców mi kkich). W rezultacie zmian w dop atach 

zwi kszy si  zró nicowanie poziomu wsparcia dochodów producentów owoców i warzyw 

w ramach p atno ci bezpo rednich. W 2008 roku p atno ci w przeliczeniu na hektar upraw 

owoców i warzyw w Polsce b d  5-krotnie ni sze ni  w Grecji [Nosecka 2006] 

Niepokoj ce s  te  planowane przepisy zmuszaj ce organizacje producenckie do 

przeznaczania cz ci funduszu operacyjnego na dzia ania zwi zane z ochron  rodowiska i 

obowi zek wprowadzenia do programów operacyjnych przedsi wzi  ukierunkowanych na 

wzrost spo ycia owoców i warzyw przez m odych konsumentów. Wymagania te ogranicz  

rodki finansowe na rozwój infrastruktury rynkowej i technicznej. W propozycjach reformy 

nie przewiduje si  zwi kszenia wsparcia dla poszczególnych grup producenckich, 

kluczowego elementu organizacji pierwotnego rynku ogrodniczego w krajach o 

rozdrobnionej strukturze agrarnej (takich jak Polska). W najbli szych latach mog  

utrzymywa  si  du e zró nicowania w wykorzystaniu rodków UE pomi dzy starymi i 

nowymi krajami cz onkowskimi. 

Pozostawienie wy cznie w gestii organizacji producentów tzw. zarz dzania 

kryzysowego zadecyduje o tym , e w Polsce i krajach o niskim poziomie zorganizowania 

rynku nowe instrumenty równowa enia popytu b d  mia y minimalny wp yw na 

zmniejszenie waha  cen i dochodów producentów, wynikaj cych ze zmienno ci 

plonowania.  

Polska ma na wzgl dzie negocjacje z Komisj  Europejsk . Stronie polskiej chodzi o 

uzyskanie wi kszych korzy ci z wprowadzenia nowych reform w tym: 

- wsparcia finansowego rynku owoców mi kkich (oddzielna p atno  finansowa 

poza dop atami w ramach jednolitych p atno ci); 

- zwi kszenia wsparcia dla grup producenckich; 

- zagwarantowania krajom cz onkowskim wi kszej swobody w rozdysponowaniu 

funduszy operacyjnych organizacji; 

- rozszerzenie instrumentów równowa enia poda y i popytu ponad organizacje 

producenckie. 

Obserwatorzy podkre laj  równie , e propozycja reformy rynku owoców i warzyw 

budzi obawy w ród producentów „starej” Unii Europejskiej. Protestuj  m.in. rolnicy 

                                                 
13 SPS to skrót od System Jednolitej P atno ci 
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francuscy, twierdz c, e WPR nie mo e mie  na celu tylko obni ki cen produktów rolnych, 

bo mo e to spowodowa  znaczne uzale nienie Europy od importu ywno ci. Równie  

przetwórcy obawiaj  si  skutków reformy, która mo e zmusza  do szukania zaplecza 

surowcowego poza Wspólnot . 

Podsumowanie  

Przeprowadzona analiza od 2001 roku potwierdza pog biaj cy si  deficyt w handlu 

zagranicznym owocami wie ymi w Unii Europejskiej, wynikaj cy z rosn cej przewagi 

importu nad eksportem.  Dotyczy to tak e Polski, dla której kraje Unii Europejskiej by y i 

s  g ównym odbiorc . O niewielkim wzro cie eksportu wie ymi owocami zdecydowa a 

g ównie s aba organizacja producentów w naszym kraju 

Wst pienie do Unii Europejskiej nie wp yn o na wzrost znaczenia krajów Wspólnoty 

w polskim eksporcie owoców i ich przetworów, nie zwi kszy  si  znacznie eksport 

polskich owoców i ich przetworów.  

W 2006 roku odnotowano jedynie wzrost udzia u eksportu zag szczonego soku 

jab kowego i owoców w puszkach (z 42% do 50%). Z kolei w porównaniu z rokiem 2005 

najbardziej zmniejszy y si  wp ywy z eksportu owoców mro onych (o 20%), owocowych 

suszy (o 27%)  i jab ek (o 15%).  

Po wej ciu do UE odnotowuje si  niewielkie zmiany geograficzne w zakresie eksportu 

owoców, m.in. do krajów nowych cz onków UE (Czech i S owacji), krajów WNP (g ównie 

Rosji), krajów EFTA, Ameryki Po udniowej i krajów Europy po udniowej (Bu garii i 

Rumunii). Wzrost eksportu (soków pitnych i zag szczonych) dotyczy  Czech i S owacji 

oraz Rosji (jab ek deserowych, owoców mi kkich). Je li chodzi o najnowszych cz onków 

UE, tzn. Bu gari  i Rumuni , to spad  np. eksport jab ek.  

W zakresie powierzchni upraw wi kszo ci owoców poziom niewiele si  zmienia od 

1995 roku. Z kolei zbiory owoców (w latach 1996-2006) w Polsce wykazuj  trend rosn cy. 

W ostatnich jednak latach 2003-2005 obserwuje si  wzrost g ównie w zbiorach owoców 

jagodowych (truskawek, malin), a spadek zbiorów z drzew owocowych (jab ek, gruszek, 

czere ni, brzoskwi , moreli). W strukturze powierzchni jak i zbiorów dominuj  jab ka, w 

owocach jagodowych porzeczki i truskawki. 

Sytuacj  na rynku owoców okre laj  ceny owoców, zarówno ceny skupu jak i 

detaliczne. W obu przypadkach obserwuje si  rosn cy trend cenowy owoców krajowych. 

S  one jednak nadal ta sze od owoców unijnych (UE-15), co nie oznacza, e spo ycie ich 

ro nie w Polsce, a sytuacja sadowników poprawia si . Obserwuje si  znacz ce dro enie 

owoców wzgl dem innych towarów spo ywczych.  

Samozaopatrzenie nie decyduje o zwi kszeniu spo ycia owoców w ród gospodarstw 

domowych. Rolnicy, u których ma miejsce wysoki poziom samozaopatrzenia, mniej 

spo ywali owoców od emerytów i rencistów, którzy mimo niskiego samozaopatrzenia 

konsumowali najwi cej owoców. Zwi kszenie cen owoców wp ywa na ograniczanie 

spo ycia owoców i zmian  struktury konsumpcji. 

Polacy nie zwi kszaj  spo ycia owoców, producenci nie wykorzystuj  szansy na 

zwi kszenie eksportu wynikaj cej z akcesji. Zmiany w eksporcie owoców nie s  znacz ce 

ani w zakresie ilo ci ani miejsc docelowych.  

Poprawa organizacji rynku i wi ksze ni  obecnie wykorzystanie mechanizmów 

wsparcia to g ówne warunki nie tylko wzrostu eksportu, ale tak e zmian jego struktury w 
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celu zwi kszenia udzia u w sprzeda y produktów przeznaczonych do bezpo redniej 

konsumpcji. Dotyczy to przede wszystkim eksportu do krajów „starej Wspólnoty”. 

Planowana reforma unijna rynku owoców na lata 2008-2013 jest niepokoj ca, przy 

czym trzeba bra  równie  pod uwag  tegoroczne straty w sadach wywo ane przymrozkami. 

Mimo dobrej woli Komisji Europejskiej polscy producenci stoj  przed olbrzymim 

wyzwaniem, co najmniej takim jak przed wej ciem do UE. Grunt, na którym budowali 

swoj  równowag , zaczyna si  chwia . S uszny kierunek zmian, jakim by o jednoczenie si  

w grupy producenckie, nie wystarcza. W propozycjach reformy nie przewiduje si  

zwi kszenia wsparcia dla poszczególnych grup producenckich, kluczowego elementu 

organizacji pierwotnego rynku ogrodniczego w krajach o rozdrobnionej strukturze agrarnej 

(takich jak Polska).  

Komisja zmienia wcze niejsz  wizj  regulacji rynku owoców, wprowadzaj c w chwili 

obecnej nowe zadania dla producentów. Obecnie polscy producenci s   jeszcze bardziej 

zagubieni. Reforma nie przewiduje wsparcia dla producentów gatunków istotnych w 

Polsce, ale wa nych dla ca ej Wspólnoty (owoców mi kkich). Czy oznacza to czarne 

chmury nad polsk  produkcj  sadownicz ? Nie do ko ca. Rozwi zania istniej , jednak ich 

zastosowanie mo e by  opó nione w polskim przypadku. Wed ug Miki [2007] mamy w 

Polsce ni szy poziom zu ycia nawozów i rodków ochrony, nasza produkcja zbli ona jest 

do naturalnej (o któr  Unia zabiega). Zarysowuje si  równie  op acalno  sadów 

przemys owych (wobec tendencji do spo ywania ywno ci przetworzonej w krajach 

rozwini tych), nowoczesn  produkcj  mo na rozwija  te  w gospodarstwach ma ych 2-5 

hektarowych. Tak wi c rozdrobnienie przy zorganizowanej formie sprzeda y i promocji nie 

powinno by  przeszkod  (wzorem sadowników tyrolskich czy japo skich). 

Istnieje te  obawa o konsumenta, który mo e wi cej zap aci  za planowane zmiany. 

Nowe instrumenty równowa enia popytu b d  mia y minimalny wp yw na zmniejszenie 

waha  cen ze wzgl du na niski poziom zorganizowania na rynku polskich producentów. 

Liczymy na uwzgl dnienie polskich da  w zakresie unijnej propozycji reformy rynku 

owoców i rozs dek producentów, którzy nie powinni zwleka  z czeniem si  w 

grupy/organizacje producenckie i do czy  do unijnej reprezentacji jako wa ny konkurent. 
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