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Synopsis. Celem bada  by o okre lenie konkurencyjno ci eksportu jab ek z Polski na rynki Wspólnoty 

Niepodleg ych Pa stw. W artykule zidentyfikowano najwa niejszych producentów oraz importerów netto z 

WNP. Przy wykorzystaniu mierników pozycji konkurencyjnej ex-post okre lono pozycj  konkurencyjn  

eksportu z Polski na wybrane rynki WNP. W latach 2006-2016 Polska by a najwi kszym dostawc  jab ek na 

Bia oru , do Kazachstanu oraz na Ukrain , a w latach 2006-2014 równie  do Rosji. Pozycja konkurencyjna 

eksportu jab ek z Polski obni y a si  w latach 2015-2016 na rynku bia oruskim, a wzros a na kazachskim i 

ukrai skim. W wyniku embarga na import jab ek z UE, wzros a na rynku Federacji Rosyjskiej pozycja 

konkurencyjna dostaw z Serbii, Chin, Mo dawii oraz Bia orusi. 

S owa kluczowe: eksport, import, jab ka, konkurencyjno  

Abstract. The aim of the research was to determine the competitiveness of apple export from Poland 

to the CIS markets. In the paper the most important producers and net importers of apples from CIS 

were identified. Using the ex-post measures, the competitive position of Polish exports to selected CIS 

markets was determined. In 2006-2016, Poland was the largest supplier of apples to Belarus, 

Kazakhstan and Ukraine, and in 2006-2014 to Russia as well. The competitive position of apple 

exports from Poland decreased in the years 2014-2015 on the Belarusian market, and increased in the 

Kazakh and Ukrainian. As a result of the Russian embargo on the import of apples from the EU, the 

competitive position of supplies from Serbia, China, Moldova and Belarus increased in this market. 
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Wprowadzenie 

wiatowa produkcja jab ek w latach 2006-2016 ros a systematycznie osi gaj c 89 mln 

ton w roku 2016. Przeci tnie globalne zbiory zwi ksza y si  w tym czasie o 2,6 mln ton 

rocznie, a w Polsce rednio o 164 tys. ton rocznie. W latach 2015-2016 krajowa produkcja 

wynios a 3,2 mln ton. Zbiory jab ek w Polsce cechuj  si  du ymi fluktuacjami 

w poszczególnych latach, na co wp ywa pogoda, a zw aszcza wiosenne przymrozki 

(Kraci ski, 2018a).  

Wolumen wiatowego eksportu jab ek w latach 2015-2016 osi gn  8,8 mln ton, z 

czego z Polski wyeksportowano 0,9 mln ton, co stanowi o 10% globalnego handlu 
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zagranicznego tymi owocami. wiatowy eksport w latach 2006-2016 zwi ksza  si  

przeci tnie o 148 tys. ton rocznie, podczas gdy eksport z Polski rós  o 69 tys. ton rocznie. 

Dzi ki tak du emu przyrostowi udzia  kraju w wiatowym handlu zwi kszy  si  w stosunku 

przeci tnego wolumenu z lat 2006-2008 o 5 p.p. 
Poj cie konkurencyjno  wywodzi si  od zjawiska konkurencji mi dzy podmiotami 

gospodarczymi. W literaturze u yto go pierwszy raz w latach 70. XX wieku, gdy naukowcy 

z USA starali si  okre li  poziom konkurencyjno ci gospodarek USA oraz Japonii w 

wyniku silnej rywalizacji pomi dzy przedsi biorstwami z tych krajów (Wzi tek-Kubiak 

2003). Brak jest jednej przyj tej i ogólnie akceptowalnej definicji konkurencyjno ci. 

Wynika to m.in. z tego, e konkurencyjno  bada si  na sze ciu poziomach od 

pojedynczego produktu czy konsumenta po uj cie globalne (Gorynia, 2009). Budnikowski 

(2003) definiuje konkurencyjno  jako zdolno  kraju do produkcji i sprzeda y dóbr i us ug 

na rynkach zagranicznych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej – 

PIB okre la konkurencyjno  jako zdolno  lokowania si  krajowych producentów 

ywno ci na rynkach zagranicznych oraz zdolno  rozwijania eksportu.  

Zjawisko konkurencyjno ci nale y rozpatrywa  szerzej jako system sk adaj cy si  

z potencja u konkurencyjnego (zasobów), instrumentów konkurowania (np. cena, jako  

itd.), przewag konkurencyjnych (zastosowanie instrumentów), oraz zajmowanej pozycji 

konkurencyjnej (Stankiewicz, 2000). Pozycja konkurencyjna to zdolno  konkurowania 

w danym momencie czasowym (Bie kowski, Sadza, 2000). Konkurencyjno  mo na 

analizowa  w odniesieniu do rynku krajowego (konkurencyjno  wewn trzna) oraz 

zagranicznego (konkurencyjno  zewn trzna lub mi dzynarodowa). Konkurencyjno  

krajowa to pozycja badanego obiektu (np. bran y, sektora) wzgl dem pozosta ych (Wo , 

2001). Konkurencyjno  mi dzynarodowa to rywalizacja na rynkach zagranicznych, a wi c 

odnosi si  do handlu zagranicznego. 

Konkurencyjno  analizowana jest ex-post oraz ex-ante (Frohberg, 2000). Pomiaru pozycji 

konkurencyjnej ex-post dokonuje si  przy wykorzystaniu wska ników, w ród których mo na 

wydzieli  trzy grupy: mierniki przewag komparatywnych, mierniki udzia ów w rynku lub 

handlu mi dzynarodowym oraz mierniki konkurencyjno ci cenowo-kosztowej. 

Konkurencyjno  eksportu jab ek z Polski znajdowa a si  ju  w kr gu zainteresowa  

badaczy. Kraci ski (2016) bada  pozycj  konkurencyjn  najwi kszych wiatowych 

eksporterów tych owoców w latach 2006-2015, przy wykorzystaniu mierników pozycji 

konkurencyjnej ex-post (saldo wymiany, udzia  w wiatowym eksporcie, wska nik 

relatywnej orientacji eksportowej, wska nik ujawnionej przewagi komparatywnej). Wyniki 

wskaza y na wzrost konkurencyjno  eksportu jab ek z Polski na rynku wiatowym do 

wprowadzenia przez Rosj  embarga na import m.in. owoców z Unii Europejskiej.  

Konkurencyjno  eksportu jab ek z Polski bada a równie  Trajer i in. (2014), 

wykorzystuj c dziesi  wska ników mierz cych pozycj  konkurencyjnej ex-post, Analizy 

obejmowa y lata 2003-2013 i wykaza y wzrost pozycji konkurencyjnej eksportu jab ek z 

Polski. 

Kowalska (2016) analizowa a konkurencyjno  zewn trzn  owoców wie ych 

i przetworzonych w latach 2004-2014. Pozycj  konkurencyjn  eksportu z Polski okre lono 

wykorzystuj c: wska nik pokrycia importu eksportem, wska nik relacji eksportowo-

importowych Lafaya oraz wska nik handlu wewn trzga ziowego Grubela-Lloyda. 

Autorka wykaza a, e konkurencyjno  eksportu owoców wie ych z Polski by a niska. 

Badacze koncentrowali si  równie  na identyfikacji najwa niejszych odbiorców jab ek 

eksportowanych z Polski. Wyniki uzyskane przez Buga  (2014), Kraci skiego (2014, 
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2015), J der (2016), Filipiaka (2016), Ambroziaka (2017) wykaza y, e Wspólnoty 

Niepodleg ych Pa stw (WNP), g ównie Rosja by a najwi kszym importerem jab ek z 

Polski. Eksport do krajów Unii Europejskiej (UE) by  mniejszy, g ównie dlatego, e zbiory 

Wspólnoty przekracza y zapotrzebowanie wewn trzne (Kraci ski, 2018b).  

Cel i metodyka bada  

Celem bada  by o okre lenie pozycji konkurencyjnej eksportu jab ek z Polski na 

rynkach krajów Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw oraz ocena perspektyw rozwoju eksportu 

w najbli szych latach. W ród krajów WNP zidentyfikowano importerów netto jab ek i 

okre lono dynamik  ich przywozu. Pozycja konkurencyjna eksportu jab ek z Polski na 

rynki krajów WNP pozostaj ce importerami netto, zosta a zbadana przy wykorzystaniu 

mierników ex-post. 

W artykule wykorzystano dane o wiatowej produkcji i handlu jab kami z baz danych 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wy ywienia i Rolnictwa (FAOSTAT, UN 

Comtrade), a wielko ci eksportu z Polski Ministerstwa Finansów RP. Okres badawczy 

obejmowa  lata 2006-2016. Podzielono go na trzy trzyletnie okresy (lata 2006-2008, 2009-

2011, 2012-2014) oraz jeden dwuletni 2015-2016. Taki podzia  wynika  z ch ci 

zmniejszenia wp ywu o waha  produkcji i eksportu w poszczególnych latach. Fluktuacje w 

produkcji i eksporcie wynikaj  z wp ywu pogody. W Polsce najwi ksze znaczenie maj  

wiosenne przymrozki, które w niektórych latach przyczyniaj  si  do znacznych spadków 

zbiorów a za nimi eksportu. Ostatni okres obejmuje pierwsze lata po wprowadzeniu 

rosyjskiego embarga. Okres by  krótszy, ale wynika  z odmiennych warunków w których 

przysz o funkcjonowa  eksporterom. Embargo zosta o wprowadzone 1 sierpnia 2014 roku, 

jednak eksport jab ek z Polski odbywa si  g ownie od grudnia do sierpnia, dlatego 

wi kszo  eksportu z Polski w roku 2014 dotyczy a produkcji z roku 2013. W celu 

okre lenia tendencji, w opracowaniu porównano rednie warto ci z lat 2006-2008 i 2015-

2016. W bazie danych brak by o danych handlowych dla Tad ykistanu, Turkmenistanu 

oraz Uzbekistanu, dlatego w odniesieniu do wielko ci eksportu i importu podane warto ci 

dotycz  pozosta ych 8 krajów.  

Pomiar pozycji konkurencyjnej jab ek eksportowanych z Polski na rynki krajów WNP 

dokonano przy u yciu:  

1. Udzia u w wolumenie eksportu do poszczególnych krajów WNP (UE) 

 

Eic – eksport produktu i z kraju c na wybrany rynek; 

Eiw – wiatowy eksport produktu i na wybrany rynek. 

Udzia  eksportu produktu i z kraju c w wiatowym eksporcie na dany rynek w jest 

jednym z najprostszych wska ników mierz cych pozycj  konkurencyjn . Wzrost udzia u 

w eksporcie na dany rynek w interpretowany jest jako poprawa pozycji konkurencyjnej 

(Zawi li ska, 2003). Udzia  w eksporcie jest cz sto stosowany w badaniach 

konkurencyjno ci zewn trznej produktów. W przypadku analizowania jednego produktu 

mo na pos u y  si  udzia em w wolumenie lub warto ci eksportu. W artykule zastosowano 

udzia  w wolumenie eksportu. 
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2. Wska nik ujawnionej przewagi komparatywnej (Revealed Comparative Advantage 

Index – RCA): 

 

Ejc – eksport grupy produktów j z kraju c; 

Ejw – wiatowy eksport grupy produktów j na wybrany rynek 

Miernik okre la przewag  komparatywn  eksportu z pa stwa c. Za twórc  uznaje si  

Balass  (1965). Warto ci powy ej 1 oznaczaj  e eksport produktu i z kraju c jest 

konkurencyjny. W literaturze funkcjonuj  modyfikacje wska nika, ale pierwsza wersja jest 

nadal cz sto stosowana. Zakres warto ci przyjmowanych przez RCA pozwala wydzieli  

kraje pod wzgl dem si y przewagi komparatywnej w eksporcie produktu i (Hinloopen 

i Marrewijk, 2001): 

0 < RCA  1 brak przewagi komparatywnej; 

1 < RCA  2 s aba przewaga komparatywna; 

2 < RCA  4 rednia przewaga komparatywna; 

4 < RCA silna przewaga komparatywna. 

Stosowanie RCA jest krytykowane ze wzgl du m.in. z brak unormowania warto ci 

(Salamaga, 2013). W badaniach grup  odniesienia do produktu i (jab ka) (kod TARIC 

080810) stanowi y owoce wie e wraz orzechami (kody od 0801 do 0810). 

Produkcja i handel zagraniczny jab kami w krajach WNP 

W latach 2006-2016 ros y zbiory jab ek niemal we wszystkich krajach WNP. W latach 

2015-2016 w stosunku do lat 2006-2008 produkcja jab ek w WNP wzros a o 35% do 5,7 mln 

ton (tab. 1). Przeci tny roczny wzrost zbiorów jab ek w krajach WNP osi gn  184 tys. ton. 

Tabela 1. Produkcja jab ek w wybranych krajach WNP w latach 2006-08, 2009-11, 2012-14 i 2015-16 

Table 1. Production of apples in selected CIS countries in the years 2006-08, 2009-11, 2012-14 and 2015-16 

Lata 2006-08 2009-11 2012-14 2015-16 Dynamika % 

Kraje tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton % 
2015-16 

2006-08 

cznie 4226 100,0 4188 100,0 5292 100,0 5716 100,0 135 

Azerbejd an 190 4,5 213 5,1 245 4,6 255 4,5 134 

Bia oru  377 8,9 383 9,1 445 8,4 432 7,6 115 

Kazachstan 104 2,5 113 2,7 144 2,7 168 2,9 162 

Mo dawia 225 5,3 229 5,5 320 6,0 360 6,3 160 

Rosja 1697 40,1 1210 28,9 1533 29,0 1728 30,2 102 

Tad ykistan 148 3,5 162 3,9 227 4,3 226 3,9 153 

Ukraina 670 15,9 902 21,5 1141 21,6 1139 19,9 170 

Uzbekistan 534 12,6 705 16,8 896 16,9 1090 19,1 204 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych UN Comtrade. 
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Najwi kszymi producentami jab ek spo ród krajów WNP by y Rosja, Ukraina oraz 

Uzbekistan. rednia wielko  zbiorów z tego najwi kszego producenta jab ek w WNP 

w latach 2015-2016 wynosi a 1,7 mln ton i by a zbli ona do redniej produkcji z latach 

2006-2008. W tym czasie wzros y natomiast znacz co zbiory Uzbekistanu (104%) oraz 

Ukrainy (70%). W krajach tych produkcja jab ek w latach 2014-2016 wynosi a oko o 1,1 

mln ton. Wa nym producentem jab ek w WNP jest Mo dawia. Zbiory w tym niewielkim 

kraju w latach 2015-2016 wynios y 360 tys. ton ale wzros y w stosunku do lat 2006-2018 o 

60%. Produkcja jab ek na Bia orusi wzros a w latach 2014-2015 w stosunku do lat 2006-

2008 jedynie o 15% do przeci tnie 432 tys. ton tocznie. W badanym okresie obni y y si  

jedynie zbiory jab ek w Armenii (o 13%). 

Tabela 2. Import netto jab ek w krajach WNP w latach 2006-08, 2009-11, 2012-14, 2015-16 

Table 2. Net import of apples in the CIS countries in the years 2006-08, 2009-11, 2012-14, 2015-16 

Lata 2006-08 2009-11 2012-14 2015-16 
2015-16 

2006-08 

Kraje tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton % 

cznie  217 324 404 523 242 

Armenia 0 1 0 0 72 

Azerbejd an -78 -46 -48 -13 17 

Bia oru  77 62 82 303 394 

Kazachstan 12 133 133 134 1090 

Kirgistan 40 0 -18 1 4 

Mo dawia -77 -168 -152 -113 146 

Rosja 932 1155 1226 769 82 

Ukraina 129 121 49 33 25 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych UN Comtrade. 

czny import netto jab ek w krajach WNP w latach 2015-2016 wyniós  523 tys. ton 

i by  o 142% wy szy w porównaniu do wolumenu przywozu z lat 2006-2008 (tab. 2). 

W ród krajów WNP jedynie Bia oru , Kazachstan, Rosja oraz Ukraina pozostawa y w 

latach 2006-2016 importerami netto jab ek. Najwi kszym importerem netto jab ek by a 

Rosja. Import jab ek do tego kraju rós  do lat 2012-2014, kiedy osi gn  poziom 1,2 mln 

ton, czyli 32% wi cej w porównaniu do przeci tnego importu z lat 2006-2008. W latach 

2014-2015 import Rosji obni y  si  do 769 tys. ton, czyli 37% wzgl dem lat 2012-2014. 

Tak du y spadek wynika  z wprowadzenia przez Rosj , w dniu 1 sierpnia 2014 roku zakazu 

importu m.in. owoców z terytorium UE. 

Rosja pozostaje z Bia orusi  i Kazachstanem w Unii Celnej, dzi ki czemu wymiana 

towarów mi dzy tymi krajami jest atwiejsza. Bia oru  i Kazachstan nie wprowadzi y 

embarga na import z UE. Cz  importu realizowanego przez Bia oru  oraz Kazachstan 

mog a s u y  zwi kszeniu eksportu do Rosji, na której rynku powsta  du y 

niezagospodarowany popyt na jab ka. Import netto na Bia orusi w latach 2015-2016 

wyniós  303 tys. ton i w stosunku do lat 2006-2008 zwi kszy  si  blisko 4 – krotnie. 

Nadwy ka importu nad eksportem w Kazachstanie w stosunku do lat 2006-2008 wzros a 10 

– krotonie, ale zbli ony jej poziom (oko o 130 tys. ton) utrzymywa  si  ju  od lat 2009-

2011. W ród importerów netto z WNP najbardziej obni y  si  import netto na Ukrainie, 
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gdzie w latach 2015-2016 w relacji do lat 2006-2008 odnotowano jego 75% spadek do 

zaledwie 33 tys. ton.  

Pozycja konkurencyjna polskiego eksportu jab ek na rynki krajów 
WNP 

Najwi kszym dostawc  jab ek na Bia oru  w latach 2006-2016 by a Polska (tab. 3). 

Udzia  naszego kraju w imporcie Bia orusi obni y  si  z maksymalnego poziomu 82% 

w latach 2009-2011 do 54% w latach 2015-2016, co nale y to intepretowa  jako spadek 

pozycji konkurencyjnej eksportu z Polski na Bia oru . wiadczy o tym równie  obni ka 

wska nika RCA z poziomu 5,7 w latach 2009-2011 do 2,8 w latach 2015-2016. Eksport 

z Polski w badanym okresie utraci  silne przewagi komparatywne na rynku Bia orusi. Mimo 

wzrostu wolumenu eksportu z Polski na Bia oru , jego konkurencyjno  spad a. Wynika o to 

z rosyjskiego embarga, które wp yn o negatywnie na wolumen sprzeda  jab ek z Polski. 

Owoce nie mog y by  legalnie eksportowane do Rosji, dlatego na rynkach WNP wi ksz  rol  

zacz y odgrywa  owoce importowane z innych krajów, np. z Pó kuli Po udniowej. Wi ksze 

znacznie na rynku bia oruskim uzyska y owoce importowane z RPA, których udzia  w 

wolumenie importu tego kraju wzrós  z nieistotnego poziomu w okresach wcze niejszych do 

niespe na 6% w latach 2015-2016. Wska nik RCA wskazywa  jednak, e RPA nie mia y 

przewag komparatywnych w eksporcie na rynek Bia orusi. Wi ksze znaczenie mia  import 

jab ek z Mo dawii, który w latach 2015-2016 stanowi  9% wolumenu przywozu tych owoców 

na Bia orusi. Udzia  importu z Mo dawii obni y  si  jednak w relacji do lat 2006-2009 o 19 

p.p, co wiadczy o o spadku pozycji konkurencyjnej eksportu z tego kraju. Eksport 

z Mo dawii na Bia oru  w latach 2006-2008 i 2009-2011 posiada  przeci tne przewagi 

komparatywne, podczas gdy w ostatnich analizowanych okresach s abe.  

Import jab ek w Kazachstanie realizowany by  g ównie z Polski, Bia orusi oraz Chin. 

Udzia  eksportu z Polski w latach 2015-2016 stanowi  51% wolumenu przywozu 

Kazachstanu wobec 5% w latach 2006-2008. Udzia  ten zwi ksza  si  systematycznie 

w analizowanych okresach. Eksport z Polski mia  silne przewagi komparatywne na rynku 

Kazachstanu. Pozycja konkurencyjna eksportu z Polski mierzona udzia em w wolumenie 

przywozu wzros a, a wska nik RCA waha  si  od 13 do 25. W latach 2015-2016 wzrós  

znacz co w porównaniu do okresów wcze niejszych (z 0 do 43%), udzia  jab ek 

sprowadzanych z Bia orusi w imporcie Kazachstanu, co mo na interpretowa  jako skutek 

zak óce  w swobodnej wymianie handlowej mi dzy Rosj  a Uni  Europejsk . Spad o 

natomiast znaczenie dostaw z Chin, których udzia  w latach 2015-2016 wyniós  zaledwie 

11% wolumenu wobec 71% w latach 2006-2008. Eksport z Chin do Kazachstanu utraci  

w latach 2015-2016 przewagi komparatywne. Wynika to z tendencji spadkowej eksportu 

jab ek z Chin, przy wzro cie cen sprzeda y z tego kraju, co by o skutkiem wzrostu 

konsumpcji wewn trznej w Chinach (Nosecka i in., 2014). 

Najwi kszym rynkiem zbytu jab ek w ród krajów WNP jest Rosja. W wyniku 

wprowadzenia przez Rosj  embarga, struktura importu do tego kraju uleg a zmianie. Do 

2015 roku najwi kszym dostawc  jab ek na rynek rosyjski by a Polska. Udzia  importu z 

Polski wrós  z 19% wolumenu przywozu w latach 2006-2008 do 47% w latach 2012-2014. 

Eksport z Polski mia  najwy sze i wzrastaj ce przewagi komparatywne. Owoce 

importowane z Polski wypiera y jab ka innych dostawców z rynku rosyjskiego (m.in. z 

Chin czy W och). 
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Tabela 3. Pozycja konkurencyjna najwi kszych dostawców jab ek na wybrane rynki krajów WNP w latach 2006-

08, 2009-11, 2012-14, 2015-16 

Table 3. Competitive position of main supplier of apples to the selected markets of CIS countries in the years 

2006-09, 2009-11, 2012-14, 2015-16 

RCA Udzia  w wolumenie eksportu 

Lata 2006-08 2009-11 2012-14 2015-16 2006-08 2009-11 2012-14 2015-16 

Kraje         

Bia oru  

Polska 4,2 5,7 3,5 2,8 61,6 82,2 75,7 53,9 

Mo dawia 3,1 2,3 1,4 1,3 28,2 9,7 9,7 9,2 

RPA 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 5,9 

Kazachstan 

Bia oru  0,0 0,0 13,6 5,1 0,0 0,0 8,0 43,0 

Chiny 11,2 6,8 5,7 2,5 70,5 66,3 24,3 10,7 

Polska 19,8 13,4 24,7 15,1 4,9 16,0 37,3 50,9 

Rosja 

Bia oru  brak brak 12,0 7,0 brak brak 7,3 8,6 

Chiny 10,2 7,6 5,3 4,1 21,0 13,5 8,8 14,8 

W ochy 6,2 6,5 7,7 embargo 5,6 5,1 3,1 embargo 

Mo dawia 11,5 15,9 11,8 7,7 4,1 13,6 9,7 12,3 

Polska 16,4 17,6 19,5 embargo 19,3 28,0 46,9 embargo 

Serbia 13,1 11,8 11,8 11,9 3,1 6,1 6,8 23,8 

Ukraina 

Italy 0,9 0,7 0,6 0,2 2,7 1,5 1,5 0,2 

Mo dawia 3,8 1,3 6,0 0,9 7,4 0,4 9,0 0,7 

Poland 9,5 11,5 18,9 20,4 80,2 94,6 92,8 98,8 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych UN Comtrade. 

Obustronne korzy ci z wymiany powodowa y wzrost produkcji jab ek w Polsce 

(Kraci ski, 2018 b), czego skutkiem po wprowadzeniu embarga by y problemy 

w op acalnym zagospodarowaniu produkcji (Kraci ski, 2015). Mniejszy import jab ek 

realizowany by  w Rosji z Chin, Mo dawii, Bia orusi czy Serbii. W wyniku embarga 

najbardziej wzros a pozycja konkurencyjna eksportu z Serbii, której udzia  w wolumenie 

rosyjskiego importu wzrós  w stosunku do lat 2012-2014 o 17 p.p. do, 24% w latach 2015-

2016. Jednocze nie przewagi komparatywne serbskiego eksportu na rynku rosyjskim 

osi gn y w tym czasie najwy szy poziom (RCA=12), przewy szaj c mo dawskie 

(RCA=8) i bia oruskie (RCA=7). Zgodnie z danymi UN Comtrade kolejnym (po Serbii) 

dostawc  na rynek rosyjski w latach 2015-2016 by y Chiny, których pozycja 

konkurencyjna do czasu wprowadzenia embarga systematycznie spada a, tak w odniesieniu 

do udzia u w wolumenie przywozu jak i si y przewag komparatywnych. W stosunku do lat 

2012-2014, udzia  Chin w wolumenie przywozu Rosji, wzrós  o 4 p.p. do 15% w latach 

2015-2016. Eksport z Chin do Rosji mia  silne, ale obni aj ce si  przewagi komparatywne 

w ca ym badanym okresie, co mo na powi za  z rosn cymi cenami sprzeda y jab ek z 

Chin (Nosecka i in., 2017). Dane UN Comtrade potwierdzaj  równie  wzrost pozycji 
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konkurencyjnej mierzonej udzia em w eksporcie przywozu do Rosji z Mo dawii (o 3 p.p) 

oraz Bia orusi (1,3 p.p.), przy jednoczesnym obni eniu si  przewag komparatywnych 

eksportu z tych krajów. 

Podsumowanie i wnioski 

Zbiory jab ek ros y niemal we wszystkich (poza Armeni ) krajach WNP. 

Najwi kszymi producentami tych owoców w WNP, ze zbiorami przekraczaj cymi w latach 

2015-2016 1 mln ton by y Rosja (1,7 mln ton), Ukraina (1,1 mln ton) oraz Uzbekistan (1,1 

mln ton). W ród g ównych producentów jab ek w WNP, najwi ksza dynamik  wzrostu 

zbiorów w latach 2014-2015 w stosunku do lat 2006-2008 odnotowano w Uzbekistanie 

(104%), na Ukrainie (70%) i w Mo dawii (60%). W latach 2005-2016 produkcja jab ek w 

Mo dawii by a w wi kszo ci przerabiana na zag szczony sok jab kowy i eksportowana. 

Du y udzia  zbiorów jab ek eksportowanych w postaci koncentratu jab kowego 

obserwowano w tym czasie równie  na Ukrainie (Kraci ski, 2018c). W rosn cej produkcji 

jab ek krajach WNP mo e nast powa  wzrost udzia u jab ek deserowych. Jednym z 

czynników wp ywaj cych na wi ksze zainteresowanie produkcj  jab ek deserowych jest 

blisko  rynku rosyjskiego, który pozostaje najwi kszym wiatowym odbiorc  takich 

owoców.  

W ród krajów WNP jedynie Rosja, Bia oru , Kazachstan oraz Ukraina pozostawa y 

we wszystkich latach importerami netto jab ek. Na Ukrainie import netto obni y  si  w 

latach 2015-2016 w stosunku do lat 2006-2008 o 75%, a w Rosji o 18%. W tym czasie 

wzrós  o 294% import netto na Bia orusi oraz o 990% w Kazachstanie. Zgodnie z 

oficjalnymi danymi wzrost importu netto w WNP by  wy szy ni  produkcji jab ek, ale 

jako  danych nie uprawnia do wyci gni cia wniosku, e zwi kszy o si  zapotrzebowanie 

importowe na jab ka w krajach WNP. Po pierwsze brak by o danych handlowych dla 3 

krajów WNP, a po drugie w wyniku rosyjskiego embarga dosz o do zwi kszenie wymiany 

mi dzy Rosj , a Bia orusi  oraz Rosj  i Kazachstanem, która w cz ci mog a nie zosta  

obj ta statystyk . Dla przyk adu w 2015 roku, zgodnie z danymi UN Comtrade, Bia oru  

zaimportowa a (g ównie z Polski) 731 tys. ton, a wyeksportowa a (g ownie do Rosji) 611 

tys. ton jab ek. W 2016 roku import jab ek na Bia oru  wyniós  599 tys. ton, a eksport z 

tego kraju zaledwie 113 tys. ton. Tak gwa towany wzrost zapotrzebowania na jab ka na 

rynku wewn trznym Bia orusi w 2016 roku wydaje si  ma o prawdopodobny.  

G ównym dostawc  jab ek na Bia oru , z udzia em przekraczaj cym 50% w latach 

2014-2015 by a Polska. Mimo wzrostu wolumenu eksportu z Polski na Bia oru , jego 

pozycja konkurencyjna mierzona udzia em w wolumenie oraz wska nikiem RCA ulega a 

obni eniu. Polska sta a si  w badanym okresie najwi kszym dostawc  jab ek do 

Kazachstanu z udzia em w latach 2015-2016 wynosz cym 51% wolumenu importu tego 

kraju. W Kazachstanie odnotowano wzrost pozycji konkurencyjnej eksportu z Polski 

mierzony udzia em w rynku oraz silne przewagi komparatywne sprzeda y zagranicznej z 

tego kraju. Wzrost eksportu do Kazachstanu by  zapewne skutkiem rosyjskiego embarga. 

Polska by a najwi kszym dostawc  jab ek do Rosji z udzia em w wolumenie importu 

wynosz cym w latach 2012-2014 47%. Eksport z Polski mia  równie  silne przewagi 

komparatywne na rynku rosyjskim. Po wprowadzaniu embarga wzros a najbardziej na 

rynku rosyjskim pozycja konkurencyjna dostaw z Serbii, Chin oraz w mniejszym zakresie 

Mo dawii i Bia orusi. Zgodnie z danymi znacznie eksportu z Bia orusi by o relatywnie 
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ma e. Wzrost znaczenia Serbii w dostawach do Rosji mo e mie  zwi zek z realizowaniem 

reeksportu z innych krajów.  

Dane z lat 2006-2016 uwidoczni y, e wzrost produkcji jab ek w krajach WNP by  

mniejszy ni  przyrost importu netto. Nale y jednak mie  na uwadze, e dane o imporcie 

netto mog  by  zawy one, ze wzgl du na realizacj  przez cz  krajów WNP reeksportu 

jab ek. Takie podejrzenia nasuwaj  m.in. wspomniane dane dla Bia orusi za 2016 rok. 

Dodatkowo okres od inwestycji do uzyskiwania pe ni zbiorów w sadownictwie trwa kilka 

lat, wi c impuls do wzrostu produkcji jab ek wywo any rosyjskim embargiem, mo e 

prze o y  si  na zwi kszenie produkcji oraz dopiero w najbli szych latach. Media oraz 

eksperci rynkowi informowali o inwestycjach przy wspó udziale dotacji pa stwowych w 

sadownictwo w Rosji oraz o niezale nym rozwoju sadownictwa na Ukrainie, Uzbekistanie, 

Mo dawii i w innych krajach regionu. W d u szym okresie, nawet w przypadku zniesienia 

embarga na dostawy do Rosji, mo liwy jest spadek pozycji konkurencyjnej jab ek 

eksportowanych z Polski. Rosn ca produkcja jab ek w krajach WNP mo e przyczyni  si  

do wzrostu eksportu z tych krajów, czego konsekwencj  mo e by  zmniejszenie importu 

jab ek przez kraje WNP z Polski. W celu redukowania potencjalnych negatywnych 

skutków utraty rynków WNP nale y d y  do wzrostu produkcji jab ek najwy szej jako ci, 

które b dzie mo na sprzeda  na innych rynkach (np. UE). Wymaga to szeregu dostosowa  

w zakresie organizacji rynku (m.in. koncentracja poda y poprzez integracj  w silnych 

organizacjach producenckich oraz wzrostu wiedzy o mechanizmach rynkowych u 

uczestników rynku.  
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