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Organizacja rynku pierwotnego owoców na przykáadzie rejonu
grójeckiego
Organisation of the primary fruit market in the Grójec region
Abstract. The purpose of the research was to analyse functioning of the fresh fruit market in Poland
on the example of Grójec region, which is the main area of fruit production in the country, especially
in the case of apple. The collected data showed that the sale of fresh fruit through intermediaries is
most popular, both to processing industry and for export. Domination of these distribution channels is
the result of low degree of horizontal integration among fruit producers. In this situation a stimulation
of cooperation linkages development between fruit growers is desired, in order to improve both their
bargaining position in the market and to enable an access to the Common Agricultural Policy mechanisms referring to fruit production and trade, e.g. the financial support for producer organisations.
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Synopsis. Celem prezentowanych badaĔ byáa analiza funkcjonowania rynku ĞwieĪych owoców w
Polsce na przykáadzie rejonu grójeckiego, bĊdącego gáównym w Polsce obszarem produkcji owoców,
zwáaszcza jabáek. Badania wykazaáy, Īe najbardziej popularnym kanaáem zbytu owoców jest sprzedaĪ
przez poĞrednika, zarówno do przetwórni, jak i na eksport. Dominacja tych kanaáów sprzedaĪy wynika z niskiego stopnia integracji poziomej wĞród producentów owoców. Konieczne jest stymulowanie
rozwoju form wspóápracy miĊdzy sadownikami jako czynnika wzrostu ich siáy przetargowej na rynku
oraz warunku dostĊpu do mechanizmów wspólnej polityki rolnej na rynku owoców, która oferuje
m.in. Ğrodki finansowe na potrzeby nowo powstających grup producentów.
Sáowa kluczowe: owoce ĞwieĪe, produkcja, rynek, kanaáy sprzedaĪy, grupy producentów

WstĊp
Polska jest waĪnym w Europie i na Ğwiecie producentem owoców. Uprawia siĊ je
przede wszystkim w poáudniowo-wschodniej i centralnej czĊĞci kraju na okoáo 280 tys. ha
sadów i 120 tys. ha plantacji owoców jagodowych. Wedáug danych FAO Polska z produkcją jabáek w wysokoĞci 2,2 mln ton w roku 2003 zajĊáa drugie miejsce w Europie, po Francji (2,4 mln ton). ProdukcjĊ na zbliĪonym poziomie reprezentują jeszcze Wáochy i Turcja.
Polska jest takĪe liczącym siĊ producentem truskawek, czarnych porzeczek, wiĞni, a takĪe
malin. Jest równieĪ waĪnym eksporterem jabáek, gáównie w postaci koncentratu soku jabákowego, oraz pozostaáych owoców w postaci mroĪonek lub koncentratów.
Atutem polskich owoców jest produkcja z mniejszym zuĪyciem Ğrodków plonotwórczych. Do negatywów produkcji owoców w Polsce moĪna zaliczyü rozdrobnione zaplecze
surowcowe, nie najwyĪszą jakoĞü, brak systemów dostaw i duĪe wahania cen miĊdzy sezonami. Kolejną cechą sektora jest niskie spoĪycie owoców w porównaniu z konsumpcją w
krajach Wspólnoty. Wzorem innych paĔstw waĪną rolĊ w dziaáaniach na rzecz wzrostu
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spoĪycia owoców powinny odegraü zintegrowane akcje producentów, przetwórców i dystrybutorów owoców i warzyw. DuĪe znaczenie mogą mieü grupy producentów, które w
paĔstwach Unii Europejskiej są gáównym uczestnikiem rynku owoców. Grupy producentów stwarzają lepsze warunki dziaáania, umoĪliwiając obniĪenie kosztów produkcji i ograniczenie ryzyka. Poáączenie oferty rynkowej wielu gospodarstw zwiĊksza ich siáĊ ekonomiczną i moĪliwoĞci dziaáania na rynku. Wzmacnia pozycjĊ negocjacyjną w kontaktach
handlowych z odbiorcami produktów i dostawcami Ğrodków produkcji. Otwiera równieĪ
nowe kanaáy sprzedaĪy owoców, z których samodzielni sadownicy nie mogą korzystaü. W
Polsce proces tworzenia grup producentów owoców i warzyw rozwija siĊ powoli, dlatego
podjĊto badania, aby przyjrzeü siĊ sytuacji i okreĞliü przyczyny niechĊci producentów do
podejmowania wspólnych dziaáaĔ.

Cel, zakres i metodyka badaĔ
Celem zrealizowanych w 2007 r. badaĔ byáa analiza funkcjonowania rynku pierwotnego owoców na przykáadzie rejonu grójeckiego. Zakres merytoryczny badaĔ obejmowaá
nastĊpujące zagadnienia: formy sprzedaĪy, zalety i wady poszczególnych rynków zbytu,
problemy w sprzedaĪy przez poszczególne kanaáy zbytu, ocena opáacalnoĞci produkcji oraz
ocena zbytu owoców przez organizacje producentów. Badania zrealizowano wĞród 33
sadowników z rejonu grójeckiego, produkujących owoce technologią konwencjonalną (tab.
1).
Tabela 1. Charakterystyka respondentów wedáug produkcji poszczególnych gatunków owoców
Table 1. Respondent distribution by fruit grown
Gatunek owoców
Jabáka
WiĞnie
CzereĞnie
Gruszki
ĝliwki
Porzeczka czarna
Porzeczka czerwona
Borówka wysoka
Truskawki
Malina
Aronia
ħródáo: badania wáasne

Liczba uprawiających
sadowników
29
20
12
5
5
3
1
1
1
1
1

% próby badanej
87,9
60,6
36,4
15,2
15,2
9,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Wykorzystano metodĊ wywiadu bezpoĞredniego, w której narzĊdziem badawczym byá
specjalnie opracowany do tego celu kwestionariusz zawierający 28 pytaĔ. Poáowa pytaĔ
odnosiáa siĊ do wszystkich producentów, pozostaáe przeznaczone byáy dla czáonków grup
producentów. PrzystĊpując do realizacji badaĔ zaáoĪono, iĪ bĊdą w nich uczestniczyü producenci o zróĪnicowanej skali produkcji owoców. Niskotowarowi sadownicy nieufnie
podchodzili do prowadzonego badania, trudno byáo ich nakáoniü do odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu wywiadu. Przede wszystkim niechĊtnie udzielano informacji o
wielkoĞci produkcji i sprzedaĪy owoców.
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Formy sprzedaĪy owoców przez producentów z rejonu grójeckiego
Zgodnie ze specyfiką produkcyjną okolic Grójca w badanej grupie sadowników najwiĊcej byáo producentów jabáek. Gáównymi kanaáami zbytu tych owoców, z duĪą przewagą
nad innymi, są sprzedaĪ przez poĞrednika i eksport przez poĞrednika (rys. 1). Wynika to z
jednej strony z duĪej liczby punktów skupu owoców w zagáĊbiu grójeckim, co uáatwia
transport i sprzedaĪ owoców. Z drugiej strony przewaga tych kanaáów sprzedaĪy jest determinowana indywidualnym dziaáaniem na rynku badanych respondentów, przez co kaĪdy
z nich reprezentuje inną jakoĞü surowca i niepewnoĞü sprzedaĪy, która skierowuje go do
áatwiejszych kanaáów zbytu, obsáugiwanych przez poĞredników.
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Rys. 1. Formy sprzedaĪy jabáek przez badanych sadowników (n=29), % odpowiedzi
Fig. 1. Channels of apple sale used by fruit growers (n=29), % of answers
ħródáo: badania wáasne

Drugie miejsce pod wzglĊdem popularnoĞci form zbytu zajmują sprzedaĪ bezpoĞrednio do przetwórcy, dziĊki czemu áaĔcuch dystrybucji jest maksymalnie skrócony, oraz
sprzedaĪ na rynku hurtowym. W okolicach Grójca gaáąĨ przetwórstwa owocowowarzywnego jest dobrze rozwiniĊta, a gáównym odbiorcą surowca jest liczące siĊ w sektorze przedsiĊbiorstwo Tarczyn Mazowieckie Zakáady Przemysáu Owocowo-Warzywnego
Agros-Tarczyn sp. z o.o. [Tarczyn… 2008]. W Polsce udziaá owoców przeznaczonych do
przetwórstwa wynosi okoáo 60% zbiorów ogóáem. PodaĪ surowca charakteryzuje siĊ duĪą
zmiennoĞcią, sezonowoĞcią skupu oraz znacznymi wahaniami cen. Czynniki te destabilizują rynek i utrudniają wspóápracĊ producent - przetwórca, przyczyniając siĊ do czĊstego
angaĪowania w proces sprzedaĪy podmiotów poĞredniczących [Halicka, Kowrzgo i Rejman
2002]. PopularnoĞü sprzedaĪy przez rynek hurtowy sadownicy argumentowali wzglĊdami
ekonomicznymi. Osobista sprzedaĪ pozwala na uzyskanie wyĪszych cen w porównaniu z
cenami poĞrednika. Badani producenci sprzedają jabáka na rynkach hurtowych w Broniszach, Lesznie, Kaliszu, a nawet w Katowicach. DuĪa odlegáoĞü rynku hurtowego od gospodarstwa nie jest przeszkodą dla wielu producentów, jeĞli wiąĪe siĊ to z uzyskaniem
dobrej ceny i duĪym prawdopodobieĔstwem sprzedaĪy towaru.
Bardzo niewielu sadowników sprzedaje jabáka bezpoĞrednio do detalu (6%) oraz za
granicĊ dziĊki wáasnym kontaktom handlowym z importerem (7%). Badani operujący samodzielnie na rynku owoców praktycznie nie mają moĪliwoĞci zawierania umów z han67

dlem detalicznym oraz importerami, chyba Īe są wáaĞcicielami bardzo duĪego sadu utrzymanego w bardzo wysokiej kulturze uprawy. W związku z tym przez te najbardziej wymagające kanaáy zbytu jabáka sprzedawali tylko sadownicy dziaáający w grupach producenckich, mających umowy z sieciami wielkiej dystrybucji oraz z odbiorcami z krajów Europy
Wschodniej (gáównie Rosja) i Unii Europejskiej.
Ostatnią formą sprzedaĪy jabáek jest sprzedaĪ bezpoĞrednio konsumentowi, czyli na
targowiskach, bazarach, przy drodze graniczącej z sadem itp. Ten rodzaj sprzedaĪy jest
równie maáo wykorzystywany przez sadowników jak dwa powyĪsze kanaáy zbytu, gáównie
ze wzglĊdu na duĪą czasocháonnoĞü i niską efektywnoĞü.
Najpopularniejszą formą zbytu wiĞni jest, tak jak w przypadku jabáek, sprzedaĪ przez
poĞrednika (rys. 2). Jest to gáówny kanaá zbytu dla ponad poáowy producentów wiĞni, co
oznacza dwa razy wiĊkszą jego popularnoĞü w porównaniu do sprzedaĪy jabáek. WiąĪe siĊ
to z nietrwaáoĞcią wiĞni i koniecznoĞcią szybkiego dostarczenia owoców do punktów skupu. WiĞnie ponadto mają gáównie znaczenie przemysáowe, zatem poĞrednikowi dysponującemu duĪymi partiami surowca áatwiej jest nawiązaü kontakty handlowe z przetwórniami
na dostawĊ tych owoców. W odróĪnieniu od sprzedaĪy jabáek mniejsze znaczenie ma eksport przez poĞrednika (20% odpowiedzi), gdyĪ mimo uzyskiwanej wyĪszej ceny surowiec
musi odpowiadaü narzuconym przez odbiorcĊ standardom jakoĞciowym, co do odmiany,
wielkoĞci i barwy owocu.
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Rys. 2. Formy sprzedaĪy wiĞni przez badaną grupĊ sadowników (n= 20), % odpowiedzi
Fig. 2. Channels of cherry sale used by fruit growers (n=20), % of answers
ħródáo: badania wáasne

W sprzedaĪy czereĞni, tak jak w przypadku jabáek i wiĞni, gáównym kanaáem zbytu
deklarowanym przez prawie poáowĊ sadowników jest sprzedaĪ przez poĞrednika, przy
czym skala popularnoĞci tego kanaáu jest bliĪsza sytuacji w sprzedaĪy wiĞni. Powszechną
formą sprzedaĪy tych owoców jest takĪe rynek hurtowy, gáównie Warszawski RolnoSpoĪywczy Rynek Hurtowy S.A. „Bronisze”. Sadownicy wybierają tĊ formĊ sprzedaĪy
czĊĞciej niĪ w przypadku jabáek i wiĞni, poniewaĪ czereĞnie nie mają znaczenia przemysáowego ani przetwórczego dla gospodarstw domowych i prawie wszystkie trafiają do bezpoĞredniej konsumpcji. Z tego samego powodu wystĊpuje teĪ sprzedaĪ czereĞni bezpoĞrednio konsumentowi (15% producentów czereĞni), niewykorzystywana w ogóle w przypadku
wiĞni i dwukrotnie mniej popularna w przypadku jabáek.
Respondenci produkujący porzeczki czarne i czerwone, truskawki oraz borówkĊ wysoką wszystkie zbiory sprzedają przez poĞrednika. Gruszki (piĊciu producentów) sprzeda68

wane są gáównie przez poĞrednika oraz wysyáane na eksport z udziaáem poĞrednika. Producenci korzystają równieĪ z najbliĪszego miejscu produkcji rynku hurtowego w Broniszach,
jak równieĪ dostarczają gruszki bezpoĞrednio do handlu detalicznego.

Gáówne problemy uczestnictwa w poszczególnych rynkach zbytu
owoców
Ponad 1/3 producentów owoców uczestniczących w badaniach nie zgáosiáa problemów
dotyczących obecnoĞci na poszczególnych rynkach zbytu. Podobny odsetek (36%) wskazaá
na trudnoĞci w sprzedaĪy owoców bezpoĞrednio konsumentowi. NajczĊĞciej zgáaszano w
tym przypadku uzyskiwanie zbyt niskich cen oraz sprzedaĪ maáych partii jednostkowych
towaru. NiechĊü do tego kanaáu zbytu argumentowano teĪ dáugim czasem sprzedaĪy produktów, wysokimi wymaganiami jakoĞciowymi odbiorców, jak i koniecznoĞcią transportu
do konsumenta.
Mimo, Īe gáównym kanaáem zbytu wszystkich gatunków owoców byáa sprzedaĪ przez
poĞrednika, producenci zauwaĪają niedogodnoĞci tej formy sprzedaĪy. NajwaĪniejszą wadą
jest zbyt wysoka prowizja pobierana przez poĞrednika (czasem 1/3 wysokoĞci ceny). Ponadto sprzedaĪ przez poĞrednika oznacza niestabilnoĞü cen, zmienianych nawet codziennie.
W duĪym stopniu cena páacona przez poĞrednika zaleĪy od iloĞci owoców dostarczonych w
danym dniu. Kolejnym problemem zgáaszanym przez sadowników jest dáugi czas, czĊsto
kilka miesiĊcy, oczekiwania na wypáacenie naleĪnoĞci za sprzedany towar. Brak stabilizacji
cenowej i dáugie terminy páatnoĞci powodują niepewnoĞü finansową sadowników. Nie są
teĪ zadowoleni z duĪych wymagaĔ jakoĞciowych poĞredników i stosowania w związku z
tym skupu owoców w podziale na dwie klasy jakoĞciowe. Dla producentów kontrowersyjną
kwestią jest brak sprecyzowanych kryteriów klasyfikacji owoców w kaĪdej klasie, a co za
tym idzie subiektywizm poĞrednika w ocenie jakoĞciowej surowca. Respondenci jako wady
tego kanaáu sprzedaĪy wymieniali równieĪ koniecznoĞü posiadania wáasnych opakowaĔ na
owoce (plastikowe pojemniki, drewniane skrzyneczki, áubianki), gdyĪ czĊstokroü poĞrednicy nie dysponują odpowiednią ich iloĞcią.
SprzedaĪ przez rynek hurtowy, wykorzystywana gáównie w przypadku jabáek i czereĞni, cechuje siĊ podobnymi wadami, co sprzedaĪ przez poĞrednika. Przede wszystkim
wskazywano niską cenĊ páaconą przez hurtowników oraz dáugi okres páatnoĞci za sprzedane owoce (15% badanych). SprzedaĪ przez ten kanaá jest bardziej czasocháonna i powoduje
wzrost kosztów producenta ze wzglĊdu na wykorzystanie wáasnego transportu, gdyĪ rynki
hurtowe mieszczą siĊ doĞü daleko od rejonu produkcji (najbliĪszy rynek hurtowy w Broniszach znajduje siĊ w odlegáoĞci okoáo 50 km od Grójca i okoáo 80 km od gminy Belsk
DuĪy). Podobnie jak w przypadku punktów skupu owoców, cechą charakterystyczną rynku
hurtowego jest zmiennoĞü popytu, od którego zaleĪy cena páacona danego dnia oraz czas
sprzedaĪy danego owocu. Producenci narzekają równieĪ na konkurencyjnoĞü cenową ze
strony sieci handlu detalicznego, które zazwyczaj zaniĪają ceny owoców przyczyniając siĊ
do spadku opáacalnoĞci produkcji u sadowników.
SprzedaĪ owoców bezpoĞrednio do przetwórcy dotyczy gáównie wielkotowarowych
producentów jabáek i wiĞni. Sadownicy niekorzystający z tej formy zbytu zaznaczają, iĪ
zbyt maáa skala produkcji jest przyczyną trudnoĞci w nawiązaniu wspóápracy z przetwórniami i w zawieraniu umów na dostawy owoców.
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Kolejnymi rynkami zbytu owoców, ale wykorzystywanymi gáównie przez czáonków
grup producenckich, są bezpoĞrednie dostawy do handlu detalicznego oraz eksport owoców, gáównie jabáek. WiąĪe siĊ to z posiadaniem umów przez grupĊ producencką, wspóápracą z unijnymi importerami, gdzie przedmiotem sprzedaĪy są duĪe iloĞci i róĪnorodnych
surowców, jakimi dysponuje grupa, oraz z posiadaniem licencji na eksport do krajów Europy ĝrodkowo-Wschodniej, gáównie Rosji. Problemy dotyczące wspóápracy z handlem detalicznym, wymieniane przez sadowników nienaleĪących do organizacji producentów, to
wymóg dostarczenia owoców w postaci asortymentu handlowego, tj. w odpowiednich opakowaniach, masie, jednolitych pod wzglĊdem wielkoĞci, ksztaátu, barwy, stopnia dojrzaáoĞci. Stawiane warunki wymagają czasu i dodatkowej pracy, czego nie rekompensują ceny
oferowane producentowi przez detalistĊ.
Przeszkody w eksporcie owoców związane są z duĪą biurokracją i formalnoĞciami, z
koniecznoĞcią posiadania umów miĊdzynarodowych na handel owocami oraz posiadania
wáasnych odpowiednich Ğrodków transportu. TrudnoĞci w eksporcie to takĪe kwestia pozyskiwania partnerów handlowych za granicą czy dotarcia do informacji o takich partnerach.
Przedstawione problemy dotyczące poszczególnych rynków zbytu owoców w rejonie
grójeckim dowodzą, Īe pojedynczy producenci nie mają wáaĞciwie Īadnej siáy przetargowej
w sytuacji na ogóá wystĊpującej nadwyĪki podaĪy nad popytem, zwáaszcza w sezonie zbiorów i wobec koniecznoĞci szybkiej sprzedaĪy owoców. Zgodnie z behawioralnymi zaáoĪeniami nowej ekonomii instytucjonalnej sytuacja taka sprzyja zachowaniom oportunistycznym nabywców oraz podnosi koszty transakcyjne producentów związane m.in. z prowadzeniem negocjacji handlowych oraz zbieraniem informacji rynkowych [Halicka, Kowrygo
i Rejman 2002]. W znacznie lepszej sytuacji znajdują siĊ grupy producentów, których
czáonkowie dziĊki umowom podpisywanym jeszcze przed sezonem mają zapewnioną
sprzedaĪ, ceny minimalne, moĪliwoĞü negocjacji cen oraz bezpoĞredni dostĊp do poĪądanych kanaáów zbytu. W badaniach Lemanowicz [2005] najczĊĞciej deklarowanymi przyczynami wstąpienia do grupy producentów owoców i warzyw byáy trudnoĞci w znalezieniu
rynków zbytu dla wytworzonej w gospodarstwie produkcji oraz chĊü eliminacji poĞredników z dotychczasowych kanaáów dystrybucji. W celu efektywnego funkcjonowania polskiego rynku rolnego oraz poprawy pozycji konkurencyjnej producentów rolnych niezbĊdne jest kreowanie wĞród nich powiązaĔ poziomych oraz rozwój systemu informacyjnego,
koniecznych do podejmowania trafnych decyzji. Ideą integracji poziomej jest optymalizacja zasobów i minimalizacja kosztów, a do najwaĪniejszych korzyĞci naleĪą poprawa pozycji przetargowej i obniĪenie kosztów, np. transportu, asortymentyzacji itp. [Halicka i Rejman 2006]. Tymczasem w poáowie 2007 r. zarejestrowanych byáo w Polsce 14 grup producentów owoców i warzyw, które áącznie liczyáy 248 czáonków [Kowalczyk 2007].
Producenci polscy w wiĊkszoĞci nie potrafią samodzielnie przygotowaü oferty handlowej oraz poszukaü kontraktów i partnerów do wspóápracy. Powstawaniu grup producenckich sprzyjaü mogą spotkania, rozmowy i seminaria sadowników, w tym z udziaáem fachowców w obsáudze áaĔcucha ĪywnoĞciowego. Do waĪnych korzyĞci wynikających z
przynaleĪnoĞci do takich form wspóápracy naleĪą m.in. uzyskanie staáych kontraktów z
firmami handlowymi (wynik wzrostu skali produkcji), zmniejszenie konkurencji na rynku
produktów wytwarzanych przez czáonków grupy, áatwiejszy dostĊp do kredytów, moĪliwoĞü prowadzenia wspólnych inwestycji jak i szybszy przepáyw informacji wewnątrz grupy, zapewniający wymianĊ doĞwiadczeĔ z innymi producentami [Pizáo 2001].
W Unii Europejskiej zrzeszanie siĊ rolników w zorganizowane podmioty gospodarcze
jest powszechną praktyką. Organizacje producentów, które funkcjonują juĪ od 30 lat na
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rynku rolnym UE, mają wysoki udziaá w obsáudze rolnictwa, wynoszący w zaleĪnoĞci od
paĔstwa: w skupie produktów rolnych od 25 do 80%, w zaopatrzeniu w Ğrodki produkcji od
35 do 75% oraz w przetwórstwie produktów rolnych od 30 do 80% [Halicka i Rejman
2006]. Grupy producentów rolnych w paĔstwach byáej UE-15 dostarczają rolnikom ponad
50% Ğrodków produkcji oraz skupują i wprowadzają do obrotu ponad 60% wytworzonych
przez nich produktów. àącznie liczą ponad 9 milionów czáonków, wiĊcej niĪ wynosi liczba
rolników, poniewaĪ czĊsto naleĪą oni do dwóch lub wiĊkszej liczby grup. Grupy producentów rolnych „piĊtnastki” zatrudniają w sumie ponad 600 tys. pracowników, a ich roczne
obroty przekraczają 200 mld euro [Miáosáawska-Kozak 2007].
W przypadku rynku owoców i warzyw w UE-15 najbardziej rozwiniĊte są powiązania
integracyjne wĞród producentów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii (tab. 2).
W tych krajach ponad poáowa produkcji towarowej owoców i warzyw wytwarzana jest
przez organizacje producentów. Dla porównania, w Hiszpanii liczba organizacji jest najwiĊksza, ale wytwarzają mniej, okoáo 1/3 produkcji towarowej.
Tabela 2. Charakterystyka organizacji producenckich (OP) na rynku owoców i warzyw w paĔstwach UE-15
Table 2. Profile of producer organizations (OP) participating in the fruit and vegetable market in the EU-15
PaĔstwo

Liczba
OP

WartoĞü produkcji, mln euro
towarowej
ogóáem

Ğrednia wartoĞc

wytworzonej
przez OP

kontraktu przez
OP, mln euro

% sprzedaĪy
przez OP

Austria

5

440

90

18

Belgia

15

1040

730

69

71

Dania

5

130

50

8

37

Finlandia
Francja

22

6

220

20

3

10

314

5980

2730

9

46

Grecja

117

3290

360

3

11

Hiszpania

526

10400

3810

7

37

Holandia

14

2320

1730

124

74

Irlandia

17

220

120

7

54

Luksemburg

0

28

0

0

0

Niemcy

35

1930

610

17

31

Portugalia

37

1800

70

2

4

Szwecja

7

170

70

10

41

Wlk. Brytania

72

1950

1150

16

59

Wáochy

171

9840

2830

16

29

RAZEM

1335

39790

14430

11

36

ħródáo: [Halicka i Rejman 2006]

Mimo wymienionych trudnoĞci ze sprzedaĪą owoców, tylko co trzeci sadownik rozwaĪa zmianĊ kanaáów zbytu. Propozycje dotyczące zmian systemu sprzedaĪy owoców
dotyczyáy w wiĊkszoĞci stabilnoĞci produkcji, przewidywalnoĞci rynku oraz zagwarantowania cen powyĪej kosztów produkcji. Tylko dwóch sadowników zauwaĪyáo, Īe aby
sprzedawaü duĪe iloĞci produktów, trzeba bĊdzie zaistnieü w grupie producentów. W przypadku sprzedaĪy przez poĞrednika producenci postulują zwiĊkszenie liczby klas jakoĞcio-

71

wych sprzedawanych owoców, gwarantowania stabilnoĞci cen i ich przewidywalnoĞci oraz
poprawy moĪliwoĞci eksportu przez poĞrednika. Drobni producenci podkreĞlają potrzebĊ
zwiĊkszenia liczby rynków hurtowych oraz áatwiejszego dostĊpu do sieci handlu detalicznego. Warto zauwaĪyü, Īe czĊĞü tych „ĪyczeĔ” jest sprzeczna z mechanizmem rynkowym,
ukazując konserwatywne podejĞcie respondentów do spraw gospodarki. Ich speánienie nie
jest takĪe moĪliwe chociaĪby z uwagi na nieprzewidywalnoĞü warunków pogodowych w
kolejnych sezonach.
Poprawa funkcjonowania rynku pierwotnego owoców uzaleĪniona jest od postaw samych sadowników, zarówno od ich dziaáalnoĞci na korzyĞü wáasnego gospodarstwa, jak i
spoáecznego zaangaĪowania w sprawy sektora owoców, m.in. przez dziaáalnoĞü w związkach zawodowych sadowników. Sadownicy dysponujący duĪą skalą produkcji są bardziej
Ğwiadomi sytuacji rynku i jego potrzeb i to oni rozumieją ideĊ powiązaĔ poziomych. Generalnie niechĊü rolników do wspóápracy wynika z przyzwyczajenia do indywidualnego dziaáania i braku zaufania do kolektywnych form, duĪego rozproszenia produkcji, braku chĊci
wspóápracy producentów o duĪym potencjale z gospodarstwami niskotowarowymi oraz
niedostatecznej wiedzy na temat moĪliwoĞci stwarzanych przez dziaáanie grupowe [Rejman
2001]. Obawy przed przystąpieniem do grupy producentów wynikają z trudnoĞci w dostosowaniu jakoĞci wáasnych produktów do wymogów rynku oraz ryzyka wspóápracy z innymi ludĨmi, związanego z brakiem wzajemnego zaufania [Lemanowicz 2005]. Zapewne
uproszczenie przepisów prawnych, wiĊksza dostĊpnoĞü informacji oraz promowanie tworzenia grup producentów zwiĊkszyáyby zainteresowanie tą formą wspóápracy i liczbĊ takich
organizacji.
Podpisywanie umów na dostawy owoców jest raczej rzadkoĞcią, gdyĪ zaledwie 1/3
badanych deklarowaáa posiadanie umów. Dotyczyáo to wiĊkszych dostawców owoców,
przy czym 9% z nich miaáo umowy dáugoterminowe, pozostaáe 24% corocznie odnawiane,
preferowane przez przemysá, ale nielubiane przez producentów. SpoĞród zawierających
kontrakty trzech producentów ma je zapewnione w obrĊbie grupy producenckiej, trzech
zawiera z poĞrednikami umowy corocznie i dotyczą one gáównie dostaw jabáek, czereĞni i
borówki wysokiej. Dwóch respondentów posiada umowy krótkoterminowe z poĞrednikiem
eksportującym owoce. Pierwszy producent tym kanaáem sprzedaje caáoĞü swojej produkcji
wiĞni (25 ton), drugi zaĞ 70% produkcji jabáek (350 ton).

OpáacalnoĞü produkcji owoców
Sadownicy uczestniczący w badaniach na ogóá sceptycznie oceniają opáacalnoĞü produkcji owoców w ostatnich piĊciu latach (rys. 3). Co piąty producent nie jest zadowolony z
przychodów z produkcji, które w ich opinii z roku na rok maleją i prawie co piąty stwierdza, Īe opáacalnoĞü produkcji owoców jest niska. NajwiĊcej badanych (37%) opáacalnoĞü
swojej produkcji ocenia jako Ğrednią, uzasadniając to wiĊkszym plonowaniem dorastających sadów lub zwiĊkszeniem eksportu przez poĞrednika, co oznacza uzyskiwanie korzystniejszych cen. WáaĞciciele duĪych sadów oraz czáonkowie grup zdecydowanie lepiej oceniają opáacalnoĞü swojej produkcji (15% respondentów stwierdza duĪą opáacalnoĞü). WĞród
nich znajdują siĊ sadownicy, którzy odziedziczyli sady po rodzicach, korzystali z programu
pomocy przedakcesyjnej dla sektora rolniczego SAPARD oraz ze wsparcia finansowego z
tytuáu przynaleĪnoĞci do grupy producentów.
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opáacalnoĞü produkcji owoców
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Rys. 3. Opinie sadowników o opáacalnoĞci produkcji owoców w ciągu ostatnich 5 lat, % respondentów
Fig. 3. Fruit growers’ opinion on fruit production profitability during the past 5 years, % of respondents
ħródáo: badania wáasne

Te deklaracje spójne są z wynikami cytowanych juĪ badaĔ Lemanowicz [2005], w
których wykazano, Īe przy organizowaniu siĊ rolników w grupy priorytetem byáa potrzeba
poprawy sytuacji dochodowej. PrzystĊpując do grupy rolnicy liczyli, Īe uzyskane ze
wspóápracy korzyĞci o charakterze rynkowym wpáyną na poprawĊ ich sytuacji dochodowej.

Podsumowanie i wnioski
Gáównymi kanaáami zbytu owoców wykorzystywanymi przez sadowników samodzielnie operujących na rynku jest sprzedaĪ przez poĞredników, zarówno do przetwórni jak
i na eksport, co oznacza przejmowanie przez tych ostatnich czĊĞci zysków w áaĔcuchu oraz
wydáuĪenie áaĔcucha dostaw owoców. Przyczyną najwiĊkszej popularnoĞci tych form
sprzedaĪy jest niska siáa przetargowa sadowników, gdyĪ w znakomitej wiĊkszoĞci dziaáają
na rynku samodzielnie. Drugie miejsce pod wzglĊdem popularnoĞci form zbytu w przypadku jabáek zajmuje sprzedaĪ bezpoĞrednio do przetwórcy, dziĊki czemu áaĔcuch dystrybucji
jest maksymalnie skrócony. W przypadku owoców o charakterze bezpoĞrednio konsumpcyjnym najbardziej popularne są formy sprzedaĪy gwarantujące szybkie dotarcie do konsumenta, czyli przez rynek hurtowy i sprzedaĪ bezpoĞrednio konsumentowi.
Respondenci zrzeszeni w grupach producentów sprzedają owoce przede wszystkim na
eksport, realizowany dziĊki wáasnym kontaktom, oraz do sieci wielkiej dystrybucji na zasadzie zawierania umów partnerskich, co moĪliwe jest wobec posiadanej przez grupĊ duĪej
zdolnoĞci i róĪnorodnoĞci produkcji. Tylko niewielki odsetek samodzielnych producentów
owoców ma podpisane kontrakty na dostawy do detalu, gdyĪ na ogóá trudno jest sprostaü
wymaganiom tych duĪych odbiorców co do iloĞci, jednorodnoĞci i jakoĞci asortymentu.
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NajwaĪniejsze problemy w sprzedaĪy owoców przez poszczególne kanaáy zbytu to w
opinii badanych kwestie wynikające z mechanizmu rynkowego, jak niepewnoĞü sprzedaĪy,
zmiennoĞü cen, niska siáa przetargowa. Te problemy są znacznie áagodniejsze w przypadku
grup producentów, jednak badania wykazaáy, Īe skala powiązaĔ poziomych wĞród producentów owoców w rejonie grójeckim jest maáa, co stanowi odzwierciedlenie ogólnej sytuacji w kraju. Tworzenie grup producentów jest nie tylko sposobem na poprawienie opáacalnoĞci produkcji i zapewnienie jej zbytu, ale teĪ warunkiem koniecznym do skorzystania z
unijnych Ğrodków pomocowych dla producentów i przetwórców owoców. Dlatego konieczne jest rozpowszechnianie wĞród producentów owoców idei powiązaĔ poziomych,
przez ukazywanie korzyĞci z dziaáalnoĞci grupowej w postaci wiĊkszej siáy przetargowej na
rynku, ograniczenia kosztów transakcyjnych, zaistnienia w powiązaniach pionowych czy w
moĪliwoĞci wsparcia finansowego z budĪetu UE.
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