Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywno ciowej nr 114, 2016: 131–142

Dawid Olewnicki, Wioleta Sobczak, Lidia Gunerka
Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zainteresowanie warszawskich konsumentów
owocami mało znanymi i egzotycznymi
Wstęp
Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych podlegaj ci głym
przemianom zarówno w czasie, jak i w ró nych warunkach otoczenia. Ogólna dost pno ć dóbr ywno ciowych na rynku, konkurencyjne ceny, atrakcyjno ć ofert poda owych, a tak e zmieniaj ce si upodobania i preferencje konsumentów spowodowały istotne zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych
nabywców. Sprzyjało to przede wszystkim substytucji pomi dzy produktami
i w obr bie ich grup, a tak e poszukiwaniu produktów wygodnych w u yciu
[Adamczyk 2002]. Promocja zdrowego stylu ycia oraz prawidłowego od ywiania si jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym. Regularne spo ywanie owoców jest jednym z podstawowych elementów racjonalnego ywienia,
a tak e odgrywa istotn rol w proﬁlaktyce oraz zwalczaniu wielu chorób. Ze
wzgl du na wyj tkow ró norodno ć gatunkow owoców stanowi one bogate
ródło składników pokarmowych. Ich du a warto ć biologiczna wynika głównie
z zawarto ci witamin, zwłaszcza witaminy C, składników bioaktywnych w tym
karotenoidów, a tak e składników mineralnych [Kazimierczak i wietlikowska
2006].
W ostatnich latach, przy ogólnym spadku spo ycia owoców, obserwowano wzrost spo ycia przez konsumentów owoców pochodz cych z krajów południowych. Przyczynił si do tego gwałtowny rozwój handlu mi dzynarodowego
szczególnie importu. Niew tpliwie pozytywnym aspektem tego zjawiska jest
wzbogacenie ró norodno ci dost pnych dla konsumentów gatunków. Jednocze nie nie nale y zapominać, e rozwój importu wpływa negatywnie na sytuacj
krajowych producentów, dla których jest on du ym zagro eniem, głównie ze
wzgl du na stosunkowo konkurencyjne ceny, wysok jako ć produktów oraz

132
ich odmienny charakter. Jak podkre la Olewnicki (2010), ju sam egzotyczny
charakter owoców południowych nadaje im znacznej przewagi konkurencyjnej.
Jednym z rozwi za dla krajowych producentów jest dywersyﬁkacja produkcji
i wprowadzanie na rynek owoców mniej znanych, których produkcja mo liwa
jest w naszych warunkach klimatycznych.
Celem niniejszego opracowania była ocena nabywania i znajomo ci owoców mało popularnych i egzotycznych w ród warszawskich konsumentów.

Metodyka
Podstaw analiz zamieszczonych w niniejszym opracowaniu były badania
ankietowe, przeprowadzone w 2014 roku, w ród 185 respondentów spotkanych
na terenie Warszawy w okolicach sklepów, centrów handlowych oraz pikników rodzinnych. Zastosowano w tym przypadku metod doboru nielosowego,
przypadkowego. Formularz ankietowy zawierał pytania zamkni te dotycz ce
znajomo ci mało popularnych gatunków owoców zarówno uprawianych w Polsce, jak i importowanych, a tak e innych gatunków egzotycznych. W ankiecie
celowo pomini to powszechnie znane i dost pne gatunki importowane, takie
jak np. banany, pomara cze, mandarynki, winogrona, kiwi. List 30 gatunków
stworzono na podstawie pilota owych obserwacji przeprowadzonych głównie
w sklepach wielkopowierzchniowych oraz ofert rynków hurtowych. Ponadto pytania dotyczyły nabywania wskazanych gatunków, postaci spo ywanych owoców oraz miejsca ich nabycia. Jako tło do analiz z bada ankietowych przedstawiono zmiany w wielko ć poda y owoców importowanych (w klasyﬁkacjach
GUS zwanych owocami południowymi) dost pnych na rynku krajowym. Poda
obliczono, odejmuj c od wielko ci importu wielko ć reeksportu tej grupy towarowej. Przedstawiono tak e wielko ć spo ycia owoców południowych w porównaniu do jabłek jako gatunku maj cego najwi ksze znaczenie w konsumpcji
owoców w Polsce. Okres badawczy obejmował lata 2000–2014.
Analizy wykonano metodami matematyczno-statystycznymi. Wykorzystano
narz dzia, techniki i metody analiz zale no ci oraz statystyki opisowej. Badano
dynamik zmian (przyjmuj c za 100% pierwszy rok badanego okresu) oraz rednie roczne tempo zmian.
Zgodnie z teori ekonomii, wg której wraz ze wzrostem zamo no ci ro nie
popyt i ch ć nabywania dóbr wy szego rz du, zbadano, czy istnieje zale no ć
pomi dzy dochodami respondentów a ch ci zakupu przez nich wybranych gatunków owoców. W zwi zku z tym, i nabywanie lub ch ć nabycia owoców
jest cech jako ciow , w analizach korelacji wykorzystano metody statystyki
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chi-kwadrat. W celu zbadania powy szych zale no ci okre lono współczynnik
kontyngencji φ Yule’a, przy poziomie istotno ci wynosz cym α = 0,05.
Wyniki bada zaprezentowano za pomoc wska ników procentowych
w formie graﬁcznej (wykresy oraz tabele). W pracy wykorzystano równie dane
i materiały wtórne, pochodz ce z publikacji naukowych oraz pracy dyplomowej,
których zakres bada obejmował podobn tematyk .

Zmiany w konsumpcji i handlu owocami w Polsce
Okres ostatnich 25 lat to czas wielu zmian na polskim rynku, zarówno
o charakterze ekonomiczno-społecznym, jak i te dotycz ce wiadomo ci konsumenckiej. W miar rozwoju gospodarczego i wzrostu zamo no ci społecze stwa
zmienia si poziom oraz struktura spo ycia ywno ci [Klepacki 2008]. W zwi zku z tymi przeobra eniami zmienia si nie tylko struktura spo ycia okre lonych
produktów ywno ciowych w kraju, ale równie struktura rodków ﬁnansowych
przeznaczanych na zakup poszczególnych artykułów spo ywczych oraz dóbr
wy szego rz du [Kwasek 2000]. Akcesja Polski do struktur UE wywołała wyra ne o ywienie gospodarcze w kraju, a tak e wzrost zamo no ci, który przeło ył si na wzrost konsumpcji towarów i usług, a jak wynika z danych NBP
(2014) – szczególnie widoczne jest to w ostatnich latach.
W ród produktów ywno ciowych mo emy wyró nić wiele artykułów, których spo ycie nie jest determinowane jedynie potrzebami pierwszego rz du. Do
takich artykułów nale y wiele gatunków owoców, choć bardzo cz sto traktowane s ju jako dobra podstawowe. Pomimo wzrostu zamo no ci polskiego
społecze stwa, spo ycie owoców ogółem w Polsce od lat sukcesywnie spada,
a zjawisko to szczególnie widoczne jest od momentu wst pienia Polski do UE
[Olewnicki 2009 i 2010]. Nale y podkre lić, e w 2014 r. spo ycie wie ych
owoców ogółem w gospodarstwach domowych na jedn osob wynosiło 41,3 kg,
w 2004 r. – 46,4, a w 2000 r. – ponad 48 kg; zatem bior c pod uwag rok 2014,
spo ycie owoców było w stosunku do 2000 roku a o 15% ni sze. rednie roczne tempo spadku spo ycia owoców w tym okresie wyniosło 1,1%.
Jabłka s gatunkiem, który ma najwi ksze znaczenie w krajowej konsumpcji
owoców, choć jak podkre laj Olewnicki [2011] i J der [2014] – od lat ich spoycie maleje. Przeprowadzone analizy wskazuj , i od 2000 do 2014 roku spoycie jabłek spadło, w przeliczeniu na jedn osob w gospodarstwie domowym,
z 22,9 do 14,0 kg, a wi c prawie o 40%. rednie roczne tempo spadku wyniosło
w tym czasie 3,5%. Zatem, przy obserwowanej spadkowej tendencji spo ycia
jabłek, przetwórstwo i eksport prawdopodobnie b d nadal najwa niejszymi
sposobami zagospodarowania ich produkcji, chocia jak przypuszcza Makosz
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(2015), w najbli szych latach konsumpcja mo e wzrosn ć do 20 kg/mieszka ca, pod warunkiem, e nadal b dzie skuteczna promocja jabłek w całym kraju
(wynikaj ca m.in. z embarga rosyjskiego), przede wszystkim przez oferowanie
jabłek wysokiej jako ci i odmian preferowanych przez konsumentów.
Zjawisko spadku spo ycia jabłek obserwowano wcze niej w USA, Niemczech
i innych krajach rozwini tych gospodarczo. W Stanach Zjednoczonych w okresie
100-letnim wraz ze wzrostem zamo no ci społecze stwa popyt na jabłka spadał
z 30,1 kg w latach 1910–1911 do 8,2 kg (na osob ) w latach 2005–2006 [Brzozowski 2009]. Oznacza to, e jabłka stały si w tym kraju dobrem podstawowym.
W Polsce prawdopodobnie stały si ju dobrem podstawowym, choć jeszcze na
pocz tku minionej dekady, wg Adamczyk (2002 ), nadal uwa ane były za dobra
wy szego rz du. Spadaj cej konsumpcji jabłek towarzysz zmiany w strukturze
spo ycia owoców, ich ró norodno ci, a tak e sukcesywny wzrost spo ycia owoców południowych [Olewnicki 2010]. Zmiany te szczególnie widoczne od akcesji Polski do struktur UE. W 2000 roku spo ycie owoców południowych na jedn
osob w gospodarstwie domowym wynosiło rednio 10,8 kg, a w 2014 roku – ju
13,5 kg, zatem w stosunku do 2000 roku wzrosło o 24,5%, przy redniorocznym
tempie wzrostu spo ycia wynosz cym 1,6% (rysunek 1).

Rysunek 1
Dynamika spo ycia wybranych grup owoców na jedną osobę/rok w gospodarstwach domowych w latach 2000–2014
ródło: Opracowanie własne na podstawie IERiG -PIB – Analizy Rynkowe – Rynek owoców.

Wzrastaj ce spo ycie owoców południowych miało istotny wpływ na
rozwój handlu zagranicznego tym asortymentem w kraju. Przeprowadzone analizy wskazuj , e w latach 2000–2014 sukcesywnie wzrastała wielko ć
poda y owoców importowanych na rynku krajowym. W 2014 roku była ona
o 20% wy sza ni na pocz tku badanego 14-lecia (rysunek 2). rednie roczne
tempo wzrostu poda y wyniosło w tym okresie 1,3%.
Nale y podkre lić, i w klasyﬁkacjach GUS mo na wyodr bnić głównie gatunki, których wolumen importu jest najwi kszy. Do takich gatunków nale
m.in. banany, pomara cze, cytryny, mandarynki i winogrona. Wiele gatunków
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Rysunek 2
Dynamika poda y owoców importowanych na rynku krajowym w latach 2000–2014 (w %)
ródło: Opracowanie własne na podstawie IERiG -PIB – Analizy Rynkowe – Rynek owoców.

stosunkowo nowych na naszym rynku, zarówno mo liwych w krajowej produkcji, jak i importowanych klasyﬁkowanych jest w statystykach dotycz cych spoycia i handlu jako „pozostałe”. Z tego te wzgl du niezwykle trudno okre lić
zmiany ich znaczenia na rynku, chocia rosn ca ich dost pno ć jest coraz bardziej widoczna, szczególnie w sklepach wielkopowierzchniowych. Warto zaznaczyć, e ró norodno ć gatunkowa owoców na wiecie jest bardzo du a, chocia
na polski rynek dociera niewielka ich liczba, to z pewno ci w przyszło ci b dzie ona si zwi kszać. Najlepszym tego przykładem jest owoc pomelo, który
w Chinach znany jest od tysi cy lat, natomiast na polskim rynku pojawia si
dopiero od kilku lat, a konsumenci coraz bardziej ceni ten owoc (Fresh-Market
2013). Jak podaje Cock (2005), w Amerykach Północnej i Południowej wyst puje ponad 1000 gatunków jadalnych owoców, powszechnie dost pnych na rynku
jest za ok. 100. W południowej Azji mo na znale ć ok. 500 gatunków, na subkontynencie indyjskim – 300, w Afryce za – ponad 1200 gatunków jadalnych
owoców. Chocia w połowie minionej dekady 89% wiatowego rynku owoców
tropikalnych stanowiły cytrusy, banany, mango i ananasy, to bez w tpienia rynek
ten rozwija si dzi ki zainteresowaniu nowymi gatunkami.

Znajomość owoców mało popularnych i egzotycznych
wśród konsumentów
Rozwój Internetu, a tak e mediów, które w coraz wi kszym stopniu promuj
zdrowy styl ycia poprzez emisj programów edukacyjnych i kulinarnych z pewno ci w du ym stopniu przyczynia si do wzrostu wiadomo ci konsumentów
odno nie ró norodno ci gatunkowej m.in. owoców wyst puj cych na krajowym
rynku. Przeprowadzone badania wskazały, e gatunki owoców zaproponowane
respondentom w arkuszu ankietowym mo na podzielić na trzy grupy, tj. dobrze
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znane, rednio oraz mało znane. W ród owoców dobrze znanych przez respondentów mo na wskazać takie gatunki, jak liczi, owoce pigwy oraz ﬁgi, których
znajomo ć deklarowało odpowiednio: 76, 72 i 71% ankietowanych (rysunek 3).
Do grupy dobrze znanych owoców mo na zaliczyć równie awokado, kasztany
jadalne, papaj , granaty oraz marakuj . Znajomo ć tych owoców wskazała ponad połowa ankietowanych. Do gatunków rednio znanych, które wskazało od
20 do 38% respondentów mo na zaliczyć m.in. makadami , karambol , widoliw , gujaw , a tak e pitaj . Warto w tym miejscu wskazać jagod kamczack ,
aktinidi , grusz azjatyck , a wi c gatunki, które w ostatnich latach wchodz do
towarowej produkcji sadowniczej. Ich znajomo ć deklaruje odpowiednio: 30, 35
oraz 37% respondentów. Pozostałe zaproponowane gatunki owoców, m.in takie
jak durian czy rambutan, okazały si być mało znane. W ka dym przypadku
wskazało je poni ej 1/5 badanych.

Rysunek 3

Znajomo ć mało popularnych i egzotycznych owoców w ród respondentów (w % wskazań
ankietowanych)
ródło: Badania własne.

Fakt znajomo ci przez potencjalnych nabywców wymienionych gatunków
nie był jednoznaczny z jego kupowaniem, choć jak wskazuj badania, znaczna
wi kszo ć respondentów nabywa wiele wskazanych gatunków. Najwi cej respondentów, bo ponad połowa, kupuje ﬁgi, awokado i granaty (odpowiednio: 57, 60
i 64%). W ród gatunków cz sto wskazywanych jako kupowane przez respondentów znalazły si równie : liczi (44%), pigwa (43%), papaja (35%) i marakuja
(24%). Najmniej, bo tylko do 2% respondentów nabywa duriany, ﬂaszowce i rambutany.
Bior c pod uwag przyczyny nienabywania powy szych owoców, respondenci
najcz ciej wymieniali brak znajomo ci miejsca ich sprzeda y. Taki fakt wskazało a
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Rysunek 4
Nabywanie przez respondentów owoców mało popularnych i egzotycznych (w % wskazań
ankietowanych)
ródło: Badania własne.

-

35% ankietowanych nienabywaj cych powy szych gatunków. Pomimo tego, e potencjalni konsumenci znaj mało popularne owoce, to bardzo cz sto nie maj wiedzy
o ich zastosowaniu, co podkre liło 34% respondentów. A 26% konsumentów nie
nabywa analizowanych gatunków ze wzgl du na zbyt wysok cen (rysunek 5).
Owoce nabywane przez respondentów spo ywane s głównie w postaci wieej bez przetworzenia, na co wskazało 90% ankietowanych. Drugim sposobem

Rysunek 5
Powody nienabywanie przez respondentów wybranych gatunków owoców mało popularnych
i egzotycznych (w % wskazań ankietowanych)
ródło: Badania własne.
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wykorzystania owoców południowych, wskazanym przez 28% respondentów,
było sporz dzanie surówek lub sałatek owocowych. W ród popularnych zastosowa nabywanych owoców nale y wymienić wykorzystanie ich jako dodatek
do innych potraw, na co wskazało 21% respondentów. Podobna liczba konsumentów (18%), która zakupiła mało popularne lub egzotyczne owoce wykorzystywała je do przetworów (rysunek 6). Jak wynika z przeprowadzonych analiz,
respondenci najcz ciej nabywaj analizowane owoce w hipermarketach. Tak
wskazało prawie 3/4 ankietowanych. Dla prawie połowy respondentów równie

Rysunek 6
Sposób spo ycia owoców mało popularnych i egzotycznych przez respondentów (w % wskazań ankietowanych)
ródło: Badania własne.

Rysunek 7
Miejsca zakupu owoców mało popularnych i egzotycznych w ród respondentów (w % wskazań ankietowanych)
ródło: Badania własne.

targ lub bazar jest wa nym miejscem zakupu tej grupy artykułów (rysunek 7).
Jak podkre laj Olewnicki (2009), Karczewska (2010), Gutkowska
i Morawska (2013), na ilo ć nabywanych owoców istotny wpływ ma wysoko ć
dochodów konsumentów, które staj si wyznacznikiem proporcji wydatków na
ywno ć w tym na owoce. W zwi zku z tym zbadano wpływ dochodów respon-
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dentów na nabywanie wybranych gatunków przedstawionych w ankiecie. W tym
celu wybrano 3 gatunki, które najcz ciej wskazywali respondenci, tj. granaty,
awokado i ﬁgi. Przeprowadzone analizy wykazały, e wi kszo ć respondentów
(ponad połowa), których dochody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu
na 1 osob nie przekraczały 500 zł, w ogóle nie nabywa tych gatunków (tabela 1).
Z kolei nale y podkre lić, e w grupach dochodowych, w których dochód wyniósł powy ej 500 zł na osob , zaobserwowano niewielki wzrost odsetka respondentów deklaruj cych kupowanie tych gatunków. Jednak na podstawie przeprowadzonej analizy korelacji, w której okre lono współczynniki kontyngencji φ
Yule’a, nie wykazano zale no ci mi dzy badanymi zmiennymi. Warto ć tych
współczynników dla 3 analizowanych gatunków nie przekroczyła 0,23, co zgodnie z zasadami statystyki, wiadczy o słabej współzale no ci pomi dzy analizowanymi cechami.
Tabela 1
Wysoko ć dochodu a zakup wybranych owoców
Dochód (zł)

<500

501–1000

1001–1500

>1500

Suma wskazań respondentów [%]
Granat
Awokado
Figi

kupuje

28

48

55

53

nie kupuje

72

52

45

47

kupuje

39

41

38

57

nie kupuje

61

59

62

43

kupuje

17

41

43

54

nie kupuje

83

59

57

46

ródło: Badania własne.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania wskazuj , e w latach 2000–2014 nast pił stopniowy wzrost poda y owoców południowych na rynku krajowym. Z pewno ci był on odpowiedzi na rosn ce zainteresowanie konsumentów tymi
owocami, przejawiaj ce si wzrostem ich spo ycia przy jednoczesnym spadku spo ycia krajowych gatunków, szczególnie jabłek. Mimo e nadal maj
one najwi ksze znaczenie w spo yciu wie ych owoców, to wielko ć ich wyra nie si zmniejsza. Nale y podkre lić, e w latach 2000–2014 roczne spoycie jabłek w gospodarstwach domowych na jedn osob spadało z 22,9 do
14,0 kg, a wi c prawie o 40%. Mo e być to spowodowane zwi kszaj c si
ró norodno ci gatunkow owoców na rynku, wywołan rozwojem handlu
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zagranicznego, a tak e zwi kszaj c si wiadomo ci i ciekawo ci konsumentów dotycz c nowych gatunków owoców znajduj cych si na rynku krajowym. Prawdopodobnie du e znaczenie w tym przypadku mo e mieć rozwój
i dost pno ć informacji w Internecie, w programach edukacyjnych oraz kulinarnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz, spo ród gatunków owoców
przedstawionych w kwestionariuszu ankietowym, wyró niono 3 grupy, tj. owoce
dobrze znane (m.in. liczi, owoc pigwy, ﬁgi), rednio znane (m.in. aktinidia, jagoda kamczacka) oraz owoce mało znane (m.in. durian, mangostan wła ciwy).
Badania wykazały równie , e najcz ciej nabywanymi przez ankietowanych
owocami z zaproponowanych były granaty, awokado i ﬁgi. Zakupione owoce
spo ywane s przez 90% respondentów, głównie w stanie wie ym. Warto podkre lić, i najwa niejszym miejscem zakupu tych gatunków jest hipermarket, na
który wskazało prawie ¾ respondentów.
Najcz stsz przyczyn nienabywania przez konsumentów wskazanych owoców był brak znajomo ci miejsc ich sprzeda y lub brak wiedzy na temat ich
zastosowania. Niskie dochody respondentów (do 500 zł na osob na miesi c)
równie miały wpływ na nienabywanie wybranych gatunków owoców. W ród
pozostałych grup dochodowych zaobserwowano nieznaczny odsetka respondentów deklaruj cych kupowanie tych gatunków, jednak nie zaobserwowano tu
istotnej statystycznie zale no ci.
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Abstrakt
Celem niniejszego opracowania była ocena nabywania i znajomo ci owoców
mało popularnych oraz egzotycznych w ród warszawskich konsumentów. Dane
do analiz pozyskane zostały za pomoc bada ankietowych przeprowadzonych
w ród 185 respondentów w 2014 roku na terenie Warszawy.
Przeprowadzone badania wskazały, e pomimo tego, i znaczna cz ć przedstawionych w kwestionariuszu ankietowym gatunków owoców jest dla polskich
konsumentów stosunkowo dobrze znana, to tylko nieliczne s przez nich nabywane. Badania wskazuj , e do głównych przyczyn tego stanu nale y mała
dost pno ć miejsc ich sprzeda y oraz ich wysokie ceny.
Słowa kluczowe: jabłka, owoce południowe, owoce egzotyczne, spo ycie
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Polish consumers’ interest in exotic and little-known
fruits
Abstract
The aim of this study was to evaluate acquisition and awareness among consumers with regard to little popular and exotic fruits. Data for the analysis were obtained through a survey conducted among 185 respondents in 2014 in Warsaw.
The study showed that despite the fact that a signiﬁcant part provided in the
questionnaire species of fruit for Polish consumers well known, but a few are
purchased by them. Research indicates that the main reasons for this include low
availability of many species and their high prices.
Key wods: apples, south fruits, exotic fruits, consumption

