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Poakcesyjne zmiany w ofercie handlowej produktów na polskim
rynku ĪywnoĞciowym; przykáad oliwy z oliwek
Post-accession changes in the product offer in the Polish food
market; case study of olive oil
Synopsis. Celem opracowanie jest przedstawienie, na przykáadzie oliwy z oliwek, zmian w ofercie
handlowej produktów na polskim rynku ĪywnoĞciowym w nastĊpstwie akcesji Polski do UE.
ħródáem informacji byáy dane wtórne i pierwotne. Te ostatnie pozyskano drogą badania rynkowego
obejmującego osiem wybranych warszawskich placówek handlowych. Szczególnej ocenie poddano
dostĊpny asortyment i jego ceny.
Sáowa kluczowe: produkcja oliwy z oliwek, handel, oferta rynkowa, ceny, spoĪycie.
Abstract. The aim of this paper was to display the post-accession to the EU changes in the product
offer in the Polish food market. Two types of data were used: secondary and primary. Primary data
were collected by own market survey, conducted in eight selected Warsaw stores. The special
attention was paid to the available assortment and its prices.
Key words: olive oil production, trade, market offer, assortment, prices, consumption.

Wprowadzenie
W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce dokonaáo siĊ wiele zmian, które swym
zasiĊgiem objĊáy równieĪ sferĊ zwyczajów Īywieniowych. Jedną z bardziej zauwaĪalnych
byáa zmiana preferencji w spoĪyciu táuszczów, przejawiająca siĊ wzrostem konsumpcji
táuszczów roĞlinnych, kosztem zwierzĊcych. W grupie táuszczów roĞlinnych
systematycznie powiĊksza siĊ udziaá oliwy z oliwek, chociaĪ poziom jej spoĪycia jest
ciągle bardzo niski i wynosi okoáo 0,19 l/osobĊ/rok.
Rynek oliwy z oliwek w Polsce naleĪy do tzw. máodych rynków, z moĪliwoĞciami
znacznego wzrostu. Jego rozwój zdynamizowaáo przystąpienie Polski do UE i pojawienie
siĊ wraz z otwarciem granic wielu nowych produktów oraz dystrybutorów. W efekcie
w ofercie handlowej znajduje siĊ obecnie doĞü szeroki asortyment omawianego produktu.
Wobec dostĊpnoĞci róĪnych rodzajów oliwy z jednej strony oraz niskiego poziomu jej
spoĪycia z drugiej, warto poddaü ocenie róĪnorodne aspekty rynku tego produktu,
z uwzglĊdnieniem uwarunkowaĔ miĊdzynarodowych. Asumptem do tej analizy jest
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prozdrowotny charakter oliwy z oliwek, która jest obecnie rekomendowana w wielu
zaleceniach racjonalnego Īywienia [Jeszka, WoĨniewicz i GawĊcki 2009].
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian w ofercie handlowej produktów na
polskim rynku ĪywnoĞciowym w nastĊpstwie akcesji Polski do UE na przykáadzie oliwy z
oliwek. Táem do analizy byáa charakterystyka Ğwiatowej produkcji oliwek i wytwarzanej z
nich oliwy.
Materiaá badawczy stanowiáy dane wtórne i pierwotne. ħródáem pierwszych byáy
informacje pochodzące z bazy danych FAOSTAT, publikacje GUS oraz opracowania prasy
branĪowej i agencji badaĔ rynkowych. Dane pierwotne pozyskano drogą badaĔ
terenowych, które polegaáy na ewidencji w wybranych warszawskich placówkach
handlowych dostĊpnych rodzajów oliwy, z uwzglĊdnieniem miĊdzy innymi takich
wyróĪników jak iloĞü asortymentu, cena jednostkowa i wielkoĞü opakowanie. WĞród
placówek uwzglĊdniono sklepy wielkopowierzchniowe (Auchan, Real, Carrefour),
osiedlowe (Elroj i Prince), dyskonty (Biedronka, Lidl) oraz sklep delikatesowy (Alma).
Badania rynkowe przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 2010. Do oceny
zgromadzonego materiaáu posáuĪono siĊ metodą porównawczą.

ĝwiatowa produkcja oliwek i uzyskiwanej z nich oliwy
Na Ğwiecie uprawia siĊ wiele odmian oliwek, które róĪnią siĊ wielkoĞcią, zawartoĞcią
táuszczu, ksztaátem i smakiem. Powierzchnia upraw oliwek obecnie wynosi blisko
11 mln ha, co stanowi w przybliĪeniu 1/3 obszaru Polski [Faostat. Production. Crops...
2010]. W latach 1998-2008 obszar ziemi przeznaczonej pod uprawĊ tych owoców
systematycznie wzrastaá, áącznie o 2,8 mln ha, tj. o 36%. Dwa kraje, Tunezja i Hiszpania
dysponują ponad 51% Ğwiatowej powierzchni upraw oliwek. Stosunkowo wysoki udziaá
cechuje Wáochy (okoáo 11%) oraz GrecjĊ, TurcjĊ, SyriĊ i Maroko (od 7,4% do 5,1%),
znacznie mniejszy PortugaliĊ, AlgieriĊ i LibiĊ (od 3,5% do 1,4%). W konsekwencji
powiĊkszania siĊ ogólnego obszaru upraw, obserwuje siĊ tendencjĊ wzrostową w Ğwiatowej
podaĪy oliwek, której obecny poziom szacowany jest na 18 mln ton, co oznacza 25%
wzrost w porównaniu do 1998r. Producentami oliwek są generalnie te same paĔstwa, które
zajmują wiodące miejsca pod wzglĊdem wielkoĞci upraw drzewa oliwnego, chociaĪ
Tunezja wyróĪniająca siĊ w skali Ğwiata najwiĊkszą powierzchnią upraw oliwek, jako ich
producent zajmuje dalszą, piątą lokatĊ. Wzrost produkcji oliwek ma miejsce na wszystkich
kontynentach. Obecnie wyróĪnia siĊ Australia, systematycznie powiĊkszająca produkcjĊ, w
dalszej zaĞ kolejnoĞci naleĪy wymieniü AmerykĊ Póánocną i Poáudniową, EuropĊ i AfrykĊ.
Uzyskanie z charakteryzowanego surowca oliwy o najwyĪszej jakoĞci wymaga
speánienia szczegóáowych warunków, z których wiele odnosi siĊ do czynnoĞci
wykonywanych w trakcie zbioru i bezpoĞrednio po nim, np. rĊczny zbiór owoców,
transport w specjalnych pojemnikach, przerabianie oddzielnie róĪniących siĊ jakoĞcią
surowców, przeprowadzenie procesów technologicznych w ciągu doby po zbiorze,
nieprzekraczanie temperatury 32°C podczas táoczenia i wirowania.
Prawo Wspólnotowe [Rozporządzenie... 2007, art. 118, pkt. 2] wskazuje na cztery
rodzaje oliwy, które mogą byü kierowane do sprzedaĪy detalicznej, a mianowicie:
x oliwa z oliwek najwyĪszej jakoĞci z pierwszego táoczenia,
x oliwa z oliwek z pierwszego táoczenia,
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x

oliwa z oliwek skáadająca siĊ z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z
pierwszego táoczenia,
x oliwa z wytáoczyn oliwek.
OliwĊ z oliwek produkuje siĊ w 32 paĔstwach znajdujących siĊ na wszystkich
kontynentach. àączna wielkoĞü produkcji oliwy wedáug szacunków FAO obecnie wynosi
2,886 mln ton [Faostat. Production. Crops processed... 2010]. W Ğlad za zwiĊkszaniem siĊ
zbiorów oliwek obserwuje siĊ ogólną tendencjĊ wzrostową w produkcji oliwy z oliwek,
choü wystĊpują coroczne wahania w jej wielkoĞci. NajwiĊkszym producentem jest
Hiszpania, z poziomem produkcji siĊgającym 1,2 mln ton oliwy, co stanowi 42% jej
ogólnej iloĞci. Kolejnymi waĪnymi wytwórcami są Wáochy (0,6 mln ton, 21% Ğwiatowej
produkcji), Grecja (0,33 mln ton, 11,5%), Tunezja (0,2 mln ton, 7%), Syria (0,15 mln ton,
5%), Turcja i Maroko (po okoáo 0,09 mln ton, po 3%) oraz Portugalia, Algieria i Libia.
DziesiĊü wymienionych krajów dostarcza áącznie na rynek Ğwiatowy ponad 95% oliwy.
Znaczna czĊĞü produkowanej oliwy z oliwek podlega wymianie handlowej. W latach
1998-2007 eksport oliwy z pierwszego táoczenia zwiĊkszyá siĊ z okoáo 920 tys. ton do 1392
tys. ton, tj. o ponad 51%. W Ğwietle danych FAO okoáo 120 krajów naleĪy do grupy
eksporterów oliwy z oliwek z pierwszego táoczenia, przy czym znaczącą rolĊ peáni jedynie
okoáo dwudziestu najwiĊkszych eksporterów, których áączny udziaá w Ğwiatowym
eksporcie wynosi obecnie ponad 99%, zarówno pod wzglĊdem iloĞciowym, jak
i wartoĞciowym. WĞród nich pozycjĊ lidera zajmuje Hiszpania (blisko 45% Ğwiatowego
eksportu). Drugie miejsce naleĪy do Wáoch (21%), nastĊpne do Tunezji, Grecji i Syrii.
W nieco wiĊkszym stopniu, gdyĪ o ponad 55% wzrósá w wymienionym okresie
eksport oliwy z wytáoczyn oliwek, w 2007r. wyniósá 140 tys. ton. Przy analizie
szczegóáowej struktury eksportu widaü jeszcze wiĊkszą koncentracjĊ, niĪ miaáo to miejsce
w przypadku oliwy z pierwszego táoczenia. SzeĞciu gáównych graczy w tym segmencie ma
udziaá powyĪej 96% rynku. NaleĪą do nich Hiszpania (40%), Wáochy (28%), Grecja (12%).
Na dalszych miejscach znajdują siĊ Turcja, Portugalia i Tunezja (od 2% do 8%).
Do grona kupujących oliwĊ z oliwek pierwszego táoczenia naleĪą prawie wszystkie
kraje [Faostat. Trade... 2010]. Struktura importu potwierdza dominującą rolĊ Europy w
handlu miĊdzynarodowym tym towarem. ĝwiatowy import oliwy z wytáoczyn oliwnych
wykazywaá podobne tendencje zmian, jak eksport tego produktu. W badanym okresie
w ujĊciu iloĞciowym wzrósá o 50% osiągając 96 tys. ton w 2007 r.

PodaĪ oliwy z oliwek na polskim rynku
Z uwagi na brak krajowego surowca caákowita podaĪ oliwy z oliwek musi byü
dostarczana drogą importu. Do 2004 r. jedynymi dostawcami oliwy z pierwszego táoczenia
do Polski byáy Wáochy, Hiszpania oraz Grecja. Od tego roku, czyli od roku akcesji Polski
do UE oliwĊ sprowadza siĊ równieĪ z kilkunastu innych krajów, miĊdzy innymi
z Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. Kraje te juĪ w 2005 roku
partycypowaáy w zaopatrzeniu krajowego rynku na poziomie 3,12%-0,44% w ujĊciu
wartoĞciowym. Dane GUS [Rocznik… 2009] wskazują, iĪ import oliwy w 2008 roku
osiągnąá wartoĞü 28 mln USD, a gáównymi partnerami Polski byáy niezmiennie trzy
wymienione na początku kraje. Ich udziaáy wynosiáy odpowiednio 61,8%, 26% oraz 7,7%.
Czwarte miejsce zajĊáa Belgia z udziaáem na poziomie 2%.
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Kolejnym produktem importowanym do Polski jest oliwa z wytáoczyn oliwek.
RównieĪ w tym przypadku do czasu peánej integracji Polski z UE jedynymi krajami,
od których kupowano ten rodzaj oliwy, byáy tak jak poprzednio Wáochy, Hiszpania oraz
Grecja, a obecnie są to równieĪ Czechy, Belgia i WĊgry. W 2007 r. zaimportowano
2,3 tys. ton oliwy z wytáoczyn, co oznacza ponad czteroipóákrotny wzrost w porównaniu
z poziomem importu w roku 1998. Jej wartoĞü przekroczyáa 6,6 mln dolarów. Na uwagĊ
zasáuguje fakt, iĪ juĪ w 2005r. zdecydowanie zmalaáo znaczenie Grecji (spadek importu
o 45% w ujĊciu iloĞciowym w stosunku do roku poprzedniego). DziĊki temu trzecim
eksporterem oliwy z wytáoczyn do Polski staáy siĊ Czechy, z udziaáem na poziomie 5,7%.
Dwa pierwsze miejsca zajmują Hiszpania i Wáochy, których udziaáy wynoszą odpowiednio
48% i 38% (2005 r.). Rozmiary importu obu rodzajów oliwy zaleĪą w duĪym stopniu od
ich cen na rynku miĊdzynarodowym (rys. 1).

Rys. 1. Ceny importowanej do Polski oliwy z oliwek z pierwszego táoczenia i oliwy z wytáoczyn oliwek
w latach 1998-2007
Fig. 1. Prices of extra virgin olive oil and olive-pomace oil imported to Poland in 1998-2007
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie [Faostat. Trade... 2010].

NaleĪy zauwaĪyü, iĪ w 1998 r. ceny oliwy najwyĪszej jakoĞci byáy Ğrednio o 38%
wyĪsze od cen oliwy z wytáoczyn oliwek. NajwiĊksze róĪnice w cenie tych dwóch
produktów odnotowano w latach 2002-2003, kiedy to stosunek ich cen byá wyĪszy niĪ 2,0.
Wedáug FAO ceny importowanej do Polski oliwy z pierwszego táoczenia są Ğrednio wyĪsze
o 62% od cen oliwy z wytáoczyn.
Polska jest równieĪ eksporterem oliwy, zarówno z pierwszego táoczenia, jak
i z wytáoczyn oliwek. Do 2004r. sprzedaĪ tych produktów poza granice naszego kraju
prawie wcale nie istniaáa. JuĪ w 2004 roku odnotowano eksport ponad 300 ton oliwy
z wytáoczyn i prawie 290 ton oliwy z oliwek z pierwszego táoczenia o wartoĞci
odpowiednio 0,8 mln USD i 1,2 mln USD. Dane za rok 2007 informują o sprzedaĪy oliwy
z wytáoczyn oraz oliwy z pierwszego táoczenia na poziomie odpowiednio 45 ton i 200 ton,
wartoĞci zaĞ 122 tys. USD oraz 0,6 mln USD. NajwaĪniejszym odbiorcą oliwy z oliwek
z pierwszego táoczenia jest Ukraina z udziaáem w ujĊciu iloĞciowym równym 86%,
w wartoĞciowym zaĞ 77,5%. Natomiast gáównym odbiorcą oliwy z wytáoczyn oliwek
są Czechy. Ich udziaá iloĞciowy wyniósá 64%, podobnie jak wartoĞciowy 63%.
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Na tle przedstawionych danych warto przyjrzeü siĊ wielkoĞci sprzedaĪy oliwy
z oliwek na polskim rynku. Wedáug danych obejmujących okres od czerwca 2008 do maja
2009 Polacy wydali na oleje roĞlinne ogóáem okoáo 970 mln PLN, tj. o ponad 70% wiĊcej
niĪ 3-4 lata wczeĞniej. Wydatki na oliwĊ z oliwek wyniosáy ponad 111,5 mln PLN,
co stanowi 11,5% ogóáu wydatków na oleje roĞlinne [Mruk i TeleĪyĔska 2009]. Prognozuje
siĊ, iĪ handel oliwą bĊdzie rósá i w 2012 roku jego wartoĞü moĪe przekroczyü 180 mln PLN
[Izakowski 2010]. Przewidywania te moĪna uznaü za bardzo realne, zwáaszcza w
kontekĞcie danych ACNielsen, wedáug których Polacy kupili w 2009 roku blisko 6,5 mln
litrów oliwy z oliwek o wartoĞci 150 mln PLN [Warowna 2010], co oznacza wzrost o 86%
w ujĊciu iloĞciowym w stosunku do roku 2005 oraz o 108% w ujĊciu wartoĞciowym.
Na polskim rynku oliwy bardziej niĪ o producentach naleĪy mówiü o dystrybutorach.
Obserwuje siĊ intensywny rozwój firm, które specjalizują siĊ w imporcie tego produktu
z krajów Unii Europejskiej. Do najwiĊkszych dystrybutorów oliwy z oliwek naleĪy North
Coast S.A., która zajmuje siĊ dostarczaniem takich marek jak Salvadori, Carapelli,
Carbonelli, Il Chiecino, BIO Valpesa, Il Poderino, Villa Antica, a takĪe linii oliw
smakowych marki La Collina Toscana. WaĪnym graczem jest równieĪ firma Monini
Polska, która jest oddziaáem wáoskiego producenta omawianych produktów. W jej ofercie
znajdują siĊ oliwy ekstra z pierwszego táoczenia w róĪnych wariantach: klasycznym
(Monini Classico), delikatnym (Monini Delicato), a takĪe produkty klasy premium (np.
Gran Fruttato) i ekologiczne (Monini BIOS). Ponadto firma oferuje konsumentom oliwy
ekstra z pierwszego táoczenia oliwy smakowe (aromatyzowane) w szeĞciu smakach
(Czosnek & Chili, Bazylia, Cytryna, Rozmaryn, Biaáa Trufla, Cztery Pieprze). Dla klientów
najbardziej wymagających firma Monini ma do zaoferowania oliwy regionalne opatrzone
odpowiednimi oznaczeniami wymaganymi prawem Unii Europejskiej, np. Monini D.O.P.
UMBRIA z regionu Umbrii (Chroniona Nazwa Pochodzenia), Monini I.G.P. TOSCANA
z regionu Toskanii (Chronione Oznaczenie Geograficzne).
WĞród pozostaáych liczących siĊ dystrybutorów oliwy naleĪy wymieniü Italmex
Warszawa sp. z o.o. (marki Costa d’Oro, Basso, Oleoestepa oraz Sparta), Index Food
sp. k. (marka Olitalia), B&T Distribution sp. z o.o. (marki Borges, Fragata), Poltrade sp. z
o.o. (marki Goccia d’Oro oraz Olivital), Dorapol sp. j. (marki Ybarra oraz Midas), Atlanta
A-M (marki Melissa oraz Olivia), CMC sp. z o.o. (proponująca marki Coosur i Eurosol
oraz oliwĊ marki wáasnej dla sieci Carrefour), AN.KA Dystrybucja sp. z o.o. (marki
Frachioni, Giotto, Il Casolare). W roli dystrybutorów wystĊpują takĪe sieci handlowe, które
oferują w swoich placówkach oliwy pod markami wáasnymi, handlowymi. Liderem
dystrybucji wĞród wáaĞcicieli sieci handlowych są sklepy delikatesowe, które na wáasne
potrzeby sprowadzają produkty najwyĪszej jakoĞci, podkreĞlając w ten sposób unikalnoĞü i
wyjątkowoĞü swojego asortymentu. Przykáadowo Alma Market S.A. jest wyáącznym
importerem i dystrybutorem w Polsce takich marek jak Núñez de Prado, Huilerie
Cooperative de Beaucaire, Oilala, Frantoio Franci (Fiore del Frantoio), Frantoio Di Sant'
Agata oraz Ca'del Monte.

Ceny detaliczne oliwy
Szczegóáowa analiza asortymentu, a zwáaszcza cen oliwy w róĪnych rodzajach
placówek handlowych wykazaáa znacznie zróĪnicowanie ich poziomu, wynikające z wielu
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uwarunkowaĔ, jak na przykáad pochodzenie oleju, wielkoĞü opakowania, czy typ placówki
handlowej.
Placówki wielkopowierzchniowe, hipermarkety
Badania polskiego rynku prowadzone przez ACNielsen informują o 66% udziale
hipermarketów i supermarketów w wartoĞci sprzedaĪy olejów. Ponadto dynamika wzrostu
sprzedaĪy tych produktów w poszczególnych rodzajach placówek handlowych pozwala
sądziü, iĪ udziaá nowoczesnych kanaáów dystrybucji w sprzedaĪy bĊdzie rósá
[Konsumenci... 2010]. Z tego wzglĊdu wybierając obiekty do analizy cen detalicznych
wziĊto pod uwagĊ trzy hipermarkety, naleĪące do róĪnych sieci.
Wyniki badania wáasnego pokazują, iĪ najwiĊkszy wybór oliwy oferują wáaĞnie
placówki wielkopowierzchniowe. Jak wskazują dane z tabeli 1 w sklepach sieci Auchan,
Carrefour i Real wystĊpowaáy odpowiednio 54, 80 oraz 73 róĪne produkty z omawianej
kategorii. W toku przeprowadzonych badaĔ zaobserwowano wystĊpowanie trzech rodzajów
oliwy (wg klasyfikacji UE), a mianowicie:
x oliwĊ z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia,
x oliwĊ z oliwek skáadająca siĊ z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek
z pierwszego táoczenia,
x oliwĊ z wytáoczyn oliwek.
Warto zaznaczyü, Īe we wszystkich trzech badanych sklepach dominują oliwy ekstra
z pierwszego táoczenia. Szczegóáowa analiza struktury asortymentu wskazuje na doĞü
znaczne róĪnice w udziale tego rodzaju oliwy w caákowitej iloĞci dostĊpnych produktów
(Carrefour 89%, Real 82%, Auchan 72%).
Tabela 1. Liczba asortymentów oliwy ogóáem oraz w zaleĪnoĞci od wielkoĞci opakowania w badanych
hipermarketach
Table 1. Total number of olive oil assortments and by size of packaging in investigated hypermarkets
Auchan, opakowanie

Rodzaj oliwy
Ekstra*

2l
-

1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l
8
10
17
4

Carrefour, opakowanie

Real, opakowanie

1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l
7
14
30
17
3

1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l
10
9
24
16
1

Rafinowana**

-

1

1

2

-

2

-

2

2

-

3

-

2

1

-

Z wytáoczyn

1

7

1

2

-

2

-

1

-

-

6

-

1

-

-

Wszystkie
1 16
12
21
4
11 14
33
19
3
19
9
27
17
1
rodzaje
Caákowita liczba
asortymentów w
54
80
73
sklepie
* Oliwa z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia; ** Oliwa z oliwek skáadająca siĊ z rafinowanej oliwy z oliwek
oraz oliwy z oliwek z pierwszego táoczenia.
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

Na kanwie tych informacji warto przyjrzeü siĊ cenom oliwy w hipermarketach (tab. 2).
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Tabela 2. ĝrednie ceny oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia w zaleĪnoĞci od wielkoĞci opakowania oraz
Ğrednie ceny poszczególnych asortymentów oliwy w badanych hipermarketach, zá/litr
Table 2. Average extra virgin olive oil prices and by size of packaging as well as average prices of selected olive
oil types in investigated hypermarkets, PLN/l
Rodzaj oliwy

Ekstra *

Auchan, opakowanie
1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l

Carrefour, opakowanie
1l

0,75 l 0,5 l 0,25 l

0,2 l

27,99 30,31 35,54 47,94 35,61 36,33 50,63 68,69 146,12

Real, opakowanie
1l

0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l

34,39 36,54 45,65 57,85 67,45.

33,92

54,69

46,02

Rafinowana**

30,58

37,58

36,92

Z wytáoczyn

15,12

16,75

19,06

ĝrednia cena
asortymentu

29,84

51,98

42,69

*, ** oznaczenia jak w tab. 1.
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

NajniĪsze ceny charakteryzują Auchan, w którym Ğrednia cena caáego asortymentu
wynosi 29,84 zá/litr. WyĪsze ceny odnotowano w sklepie sieci Real, gdzie Ğrednia cena
równaáa siĊ 42,69 zá/litr, natomiast najdroĪsze oliwy są domeną sklepu sieci Carrefour,
Ğrednio cena 51,98 zá/litr. Biorąc pod uwagĊ podziaá na oliwĊ z pierwszego táoczenie,
rafinowaną oraz oliwĊ z wytáoczyn zauwaĪa siĊ, iĪ w kaĪdej z grup równieĪ najniĪsza
Ğrednia cena wyróĪnia Auchan. Jak wynika z tabeli 2 róĪnice są najwyĪsze w asortymencie
oliw ekstra z pierwszego táoczenia. ĝrednia cena tej oliwy w placówce sieci Carrefour jest
o ponad 61% wyĪsza niĪ w Auchan. Jednym z czynników determinującym taki stan rzeczy
jest obecnoĞü w asortymencie hipermarketu Carrefour duĪej iloĞci oliw w maáych
opakowaniach, których cena w przeliczeniu na jeden litr jest duĪo wyĪsza od cen oliwy
w duĪych opakowaniach. Drugim waĪnym czynnikiem jest to, Īe sklep Carrefour zawiera
duĪą iloĞü asortymentu typowego dla sklepu delikatesowego, a są to miĊdzy innymi oliwy
aromatyzowane (Frachioni, Monini oraz La Collina Toscana), oliwy pochodzące
z rolnictwa ekologicznego oraz opatrzone znakami Chronionej Nazwy Pochodzenia
(Oleoestepa oraz Gaea). àącznie w sklepie Carrefour wymienionych oliw z póáki premium
znajdowaáo siĊ 19 pozycji, co stanowiáo 23,7% ogóáu asortymentu, podczas gdy w Auchan
byáo ich 6 (z czego piĊü BIO oraz jedna aromatyzowana), co stanowiáo 11% caákowitego
asortymentu. Dla porządku naleĪy wspomnieü, Īe w sklepie sieci Real odnotowano
najwiĊkszą iloĞü oliw smakowych (15). Oprócz tego znalazáy siĊ dwie oliwy BIO oraz trzy
regionalne. Táumaczy to fakt, Īe Ğrednia cena asortymentu jest jednak bliĪsza cenom
w sieci Carrefour.
We wszystkich placówkach ujĊtych w niniejszej analizie Ğrednia cena hiszpaĔskiej
oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia byáa niĪsza zarówno w stosunku do oliw
z Grecji, jak i Wáoch (tab. 3). NajwyĪsza Ğrednia cena charakteryzowaáa oliwy wáoskie
w Auchan i Real, natomiast w Carrefour najdroĪsze byáy oliwy greckie. NaleĪy przy tym
podkreĞliü duĪe róĪnice w iloĞci oliw z tych trzech paĔstw. Wáoskie oliwy stanowiáy ponad
60% caáego asortymentu oliwy w Auchan i Carrefour, w Realu zaĞ blisko 73%.
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Tabela 3. ĝrednie ceny oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia w zaleĪnoĞci od kraju pochodzenia
w badanych hipermarketach, zá/litr
Table 3. Average extra virgin olive oil prices in hypermarkets by country of origin, PLN/l
Auchan

Carrefour

Real

Grecja

Kraj

35,67

63,26

43,60

Hiszpania

26,83

48,27

36,14

Wáochy

37,21

56,77

48,65

ħródáo: opracowanie wáasne.

Sklepy dyskontowe oraz osiedlowe
W asortymencie badanych sklepów dyskontowych Biedronka i Lidl wystąpiáy
wyáącznie oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia. Wszystkie oliwy pochodziáy
z Wáoch, tzn. zostaáy tam wyprodukowane lub zabutelkowane. W sklepie sieci Biedronka
odnotowano tylko jeden produkt, którym byáa oliwa marki Casa de Azeite w opakowaniu o
pojemnoĞci 750 ml wyprodukowana dla Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. wáaĞciciela tej
sieci. Cena tej oliwy w przeliczeniu na litr wynosiáa 17,19 zá. W ofercie drugiego sklepu
reprezentującego placówki dyskontowe (Lidl) znajdowaáy siĊ dwie oliwy. Obie byáy
oferowane jako „Superoferta”. Jedna z nich (Luccese) w wariancie opakowania
0,5 litra, której cena wynosiáa 25,90 zá/litr, natomiast druga (Primadonna) w butelce
o pojemnoĞci 0,75 l w cenie 17,25 zá/litr. UwagĊ zwraca stosunkowo duĪa „gáĊbokoĞü
póáki”, gdyĪ oba produkty byáy dostĊpne w iloĞci kilkudziesiĊciu sztuk. Jest to związane
z tym, iĪ byáy one czĊĞcią oferty promocyjnej, a wiĊc zakáadano wysoki poziom sprzedaĪy
w krótkim czasie. MoĪna stwierdziü, iĪ asortyment oliwy w sklepach dyskontowych
charakteryzują nastĊpujące atrybuty: jest ograniczony do minimum; skáada siĊ z marek
dostĊpnych wyáącznie w danej sieci handlowej, która jest jednoczeĞnie importerem lub
dystrybutorem tej marki; asortyment skáada siĊ z produktów w opakowaniach Ğredniej
lub duĪej pojemnoĞci; ceny tych produktów oscylują w granicach 20 zá/litr; brakuje oliw z
dodatkami, aromatyzowanych, ekologicznych czy regionalnych.
Niezbyt szeroki asortyment oliwy jest takĪe domeną sklepów osiedlowych (tab. 4).
RównieĪ w tych placówkach wszystkie oliwy naleĪaáy do kategorii oliwy z oliwek ekstra
z pierwszego táoczenia. Podobnie do sklepów dyskontowych dominują oliwy wáoskie.
Czynnikiem odróĪniającym ofertĊ maáych sklepów osiedlowych od placówek sieci
dyskontowych jest cena oliwy. Jak wynika z tabeli 4 Ğrednie ceny w dwóch badanych
sklepach ksztaátują siĊ w granicach okoáo 40-70 zá/litr. Jest to poziom od 2 do 3,5 razy
wyĪszy niĪ w sklepach dyskontowych.
Kolejnym aspektem wyróĪniającym sklepy osiedlowe to bardzo maáa gáĊbokoĞü póáki,
na której niekiedy moĪna dostrzec tylko jedną sztukĊ danego produktu. Charakterystyczne
jest równieĪ to, iĪ asortyment skáada siĊ z produktów w opakowaniach Ğredniej lub maáej
wielkoĞci (500 lub 250 ml). NaleĪy podkreĞliü fakt wysokich cen w tym rodzaju placówek
handlowych. Za przykáad moĪe posáuĪyü oliwa marki Olitalia, która w sklepie Prince
dostĊpna jest w opakowaniu o pojemnoĞci 0,25 l i jej cena w przeliczeniu na litr równa siĊ
72,4 zá, podczas gdy w Auchan, Carrefour czy Real jej cena w opakowaniu litrowym
wynosi niecaáe 30 zá. Natomiast w butelce o poáowĊ mniejszej dostĊpnej
w Auchan i Real oliwa Olitalia kosztuje okoáo 18 zá (co w przeliczeniu na litr daje kwotĊ
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okoáo 36 zá). MoĪna zatem wnioskowaü, iĪ waĪnym czynnikiem warunkującym Ğredni
poziom cen w danym obiekcie handlowym jest struktura asortymentu odnosząca siĊ do
wielkoĞci opakowaĔ. Konsumenci powinni zatem zdawaü sobie sprawĊ z tego faktu
i podejmowaü decyzje w oparciu o aktualne potrzeby, pamiĊtając o ograniczonym terminie
przydatnoĞci do spoĪycia oraz o niewielkiej jednorazowej konsumpcji omawianego
produktu.
Tabela 4. Zestawienie asortymentu oliwy w sklepach osiedlowych
Table 4. Assortment of olive oil available in local shops
Producent

Dystrybutor

Marimex Polska
Marimex Polska
F. J. Sanchez
Platan
Sucesores
sp. z o.o.
SA.

Marka

Ballester
Ballester
La Pedriza

Liczba
opakowaĔ
na póáce

WielkoĞü
opakowania

Cena,
zá/l

Kolor
szkáa

Sklep spoĪywczy ELROJ
4
0,5
10
0,25

38,00
42,00

jasny
jasny

42,80

jasny

2

0,25

Uwagi

z papryką
(poch.
Hiszpania)

Sklep spoĪywczy PRINCE
Olitalia s.r.l Index Food sp. k.
Pasta Zara
spa

-

Olitalia

1

0,25

72,40

ciemny

-

La delizie

1

0,5

46,70

ciemny

-

ħródáo: opracowanie wáasne.

Sklepy delikatesowe
UwagĊ zwraca duĪy asortyment oliwy w badanej placówce sieci Alma, który liczyá 47
pozycji dostĊpnych w szeĞciu wariantach opakowaĔ od 100 ml do 1 l. Stwierdzono, iĪ 85%
produktów to oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia. W ofercie zauwaĪono obecnoĞü
oliw smakowych, ekologicznych oraz regionalnych, które w sumie stanowiáy ponad 27%
asortymentu oliw ekstra z pierwszego táoczenia. Analiza cen potwierdza ogólne
przeĞwiadczenie, iĪ na zakupy w sieciach delikatesowych mogą sobie pozwoliü
konsumenci o wyĪszych dochodach. Zestawienie Ğrednich cen oliwy ekstra z pierwszego
táoczenia w zaleĪnoĞci od wielkoĞci opakowania oraz Ğrednich cen poszczególnych
asortymentów oliwy zawarto w tabeli 5.
Analizując Ğrednie ceny oliwy w placówce delikatesowej moĪna zaobserwowaü
podobne tendencje, jakie byáy zauwaĪane w hipermarketach. Zdecydowanie najtaĔsze
są oliwy z wytáoczyn oliwek i nie zajmują one szczególnie waĪnej pozycji w caáej ofercie.
Prawie dwukrotnie droĪsze są produkty zawierające oliwĊ rafinowaną, ale jak wspomniano
wczeĞniej ich iloĞü równieĪ nie jest duĪa. NajdroĪsze oliwy to oliwy ekstra z pierwszego
táoczenia. Ich Ğrednia cena w przeliczeniu na jeden litr wynosi prawie 70 PLN, co plasuje
placówkĊ sieci Alma na szczycie zestawienia najdroĪszych sklepów. Dane z tabeli 5
dowodzą, iĪ wraz ze zmniejszaniem siĊ opakowania produktu, cena w przeliczeniu na
jednostkĊ objĊtoĞci roĞnie.
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Tabela 5. ĝrednie ceny oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia w zaleĪnoĞci od wielkoĞci opakowania oraz
Ğrednie ceny poszczególnych asortymentów oliwy w placówkach delikatesowych na przykáadzie sklepu sieci
Alma, zá/litr
Table 5. Average extra virgin olive oil prices by size of packaging and average prices of selected olive oil types in
delicatessen store, PLN/l
Rodzaj oliwy
Ekstra

1l
41,90

0,75 l
39,42

Rafinowana
Z wytáoczyn
ĝrednia cena asortymentu

WielkoĞü opakowania
0,5 l
0,25 l
64,47
72,69
69,92
38,55
21,57
64,16

0,2 l
99,50

0,1 l
159,00

ħródáo: opracowanie wáasne.

SpoĪycie oliwy z oliwek w polskich gospodarstwach domowych
Oliwy wkraczają do polskiego menu doĞü wolno, stając siĊ gáównie substytutem
olejów w saáatkach, surówkach, czy sosach. Wedáug badaĔ Millward & Brown SMG/KRC
z 2007 r. 90% polskich konsumentów dodaje oliwĊ wyáącznie do saáatek [Masal 2008].
Tabela 6. SpoĪycie oliwy z oliwek w gospodarstwach domowych wedáug grup spoáeczno-ekonomicznych w latach
2000-2008, l/osobĊ/rok
Table 6. Consumption of olive oil in different socio-economic types of households in 2000-2008, l/person/year
Gospodarstwa domowe
Rok

pracowników
najemnych

rolników

pracujących na
wáasny
rachunek

2000

0,072

0,024

0,168

emerytów i
rencistów

utrzymujących siĊ z
niezarobkowych
Ĩródeá

ogóáem

0,084

0,036

0,072

2003

0,168

0,036

0,276

0,228

0,084

0,156

2004*

0,192

0,012

0,300

0,264

0,072

0,192

2005

0,156

0,024

0,288

0,240

0,084

0,180

2006

0,144

0,024

0,300

0,204

0,096

0,156

2007

0,156

0,036

0,348

0,216

0,132

0,180

2008

0,168

0,048

0,360

0,228

0,156

0,192

Zmiana 2000
do 2008, %

133

100

114

171

333

167

* - w roku 2004 wystĊpowaáa dodatkowa grupa pracowników uĪytkujących gospodarstwo rolne, dla której
spoĪycie wyniosáo 0,048 l/osobĊ/rok
ħródáo: [Laskowski 2010] oraz obliczenia wáasne.

PrzeciĊtne spoĪycie oliwy z oliwek w gospodarstwach domowych ogóáem w latach
2000-2008 zwiĊkszyáo siĊ ponad dwuipóákrotnie, z poziomu 0,072 l/osobĊ/rok do
0,192 l/osobĊ/rok (tab. 6). Na tle krajów europejskich spoĪycie oliwy z oliwek w Polsce
ksztaátuje siĊ na bardzo niskim poziomie. Jak wynika z danych FAO, w 2007 roku kraj nasz
pod wzglĊdem spoĪycia oliwy z oliwek zajmowaá wĞród wszystkich czáonków UE
przedostatnie miejsce ze spoĪyciem 120 g/osobĊ/rok. Mniejsza konsumpcja oliwy
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charakteryzowaáa jedynie LitwĊ (70 g/osobĊ/rok). NajwiĊksze spoĪycie wyróĪnia natomiast
trzy kraje: HiszpaniĊ, Wáochy i GrecjĊ (od blisko 12 kg do okoáo 16 kg/osobĊ/rok).
Stosunkowo wysokie spoĪycie cechuje równieĪ PortugaliĊ (4,9 kg/osobĊ/rok).
KoĔcząc omawianie kwestii spoĪycia warto wspomnieü o wydatkach áączących siĊ
z zakupem oliwy z oliwek. Mimo wysokiej ceny wydatki na oliwĊ nie mają wiĊkszego
udziaáu w wydatkach ogóáem polskich gospodarstw domowych, ani nawet w wydatkach
na ĪywnoĞü. W pierwszej poáowie 2009 roku wydatki na táuszcze roĞlinne stanowiáy 0,64%
ogóáu wydatków, przy czym na oliwĊ przeznaczono 0,03%. W wydatkach na ĪywnoĞü
oliwa stanowiáa 0,12%, podczas gdy táuszcze roĞlinne ogóáem ponad 2,5%.

Wnioski
W konkluzji niniejszej pracy moĪna sformuáowaĔ nastĊpujące gáówne wnioski.
1. PostĊpujący rozwój rynku oliwy z oliwek jest konsekwencją akcesji Polski do UE
i wáączenia naszego kraju w system jednolitego rynku europejskiego. Wpáyw na jego
rozwój ma równieĪ rosnąca ĞwiadomoĞü polskiego spoáeczeĔstwa w zakresie zaleĪnoĞci
wystĊpujących w obszarze ĪywnoĞü, Īywienie, zdrowie i prozdrowotne oddziaáywanie
oliwy z oliwek.
2. Z uwagi na wkraczanie na rynek oliwy z oliwek nowych uczestników wymaga on
Ğcisáego nadzoru, miĊdzy innymi Inspekcji JakoĞci Handlowej Artykuáów RolnoSpoĪywczych.
3. Wobec niskiego poziomu spoĪycia oliwy z oliwek w polskich gospodarstwach
domowych niezbĊdna jest jej popularyzacja jako produktu prozdrowotnego. W tym celu
Ğladem innych produktów (np. ryb) naleĪy pozyskiwaü fundusze z UE, które pozwolą na
sfinansowanie szeroko zakrojonej kampanii spoáecznej.
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