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KonkurencyjnoĞü polskiego eksportu jabáek na rynki Wspólnoty
Niepodlegáych PaĔstw
The Competitiveness of Apple Exports from Poland
to the Markets of Commonwealth Independent States
Synopsis. Celem badaĔ byáo okreĞlenie konkurencyjnoĞci eksportu jabáek z Polski na rynki Wspólnoty
Niepodlegáych PaĔstw. W artykule zidentyfikowano najwaĪniejszych producentów oraz importerów netto z
WNP. Przy wykorzystaniu mierników pozycji konkurencyjnej ex-post okreĞlono pozycjĊ konkurencyjną
eksportu z Polski na wybrane rynki WNP. W latach 2006-2016 Polska byáa najwiĊkszym dostawcą jabáek na
BiaáoruĞ, do Kazachstanu oraz na UkrainĊ, a w latach 2006-2014 równieĪ do Rosji. Pozycja konkurencyjna
eksportu jabáek z Polski obniĪyáa siĊ w latach 2015-2016 na rynku biaáoruskim, a wzrosáa na kazachskim i
ukraiĔskim. W wyniku embarga na import jabáek z UE, wzrosáa na rynku Federacji Rosyjskiej pozycja
konkurencyjna dostaw z Serbii, Chin, Moádawii oraz Biaáorusi.
Sáowa kluczowe: eksport, import, jabáka, konkurencyjnoĞü
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.
Key words: export, import, apples, competitiveness
JEL Classification: Q13, Q17

Wprowadzenie
ĝwiatowa produkcja jabáek w latach 2006-2016 rosáa systematycznie osiągając 89 mln
ton w roku 2016. PrzeciĊtnie globalne zbiory zwiĊkszaáy siĊ w tym czasie o 2,6 mln ton
rocznie, a w Polsce Ğrednio o 164 tys. ton rocznie. W latach 2015-2016 krajowa produkcja
wyniosáa 3,2 mln ton. Zbiory jabáek w Polsce cechują siĊ duĪymi fluktuacjami
w poszczególnych latach, na co wpáywa pogoda, a zwáaszcza wiosenne przymrozki
(KraciĔski, 2018a).
Wolumen Ğwiatowego eksportu jabáek w latach 2015-2016 osiągnąá 8,8 mln ton, z
czego z Polski wyeksportowano 0,9 mln ton, co stanowiáo 10% globalnego handlu
mgr, Zakáad Ekonomiki Ogrodnictwa, IERiGĩ – PIB, ul. ĝwiĊtokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
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zagranicznego tymi owocami. ĝwiatowy eksport w latach 2006-2016 zwiĊkszaá siĊ
przeciĊtnie o 148 tys. ton rocznie, podczas gdy eksport z Polski rósá o 69 tys. ton rocznie.
DziĊki tak duĪemu przyrostowi udziaá kraju w Ğwiatowym handlu zwiĊkszyá siĊ w stosunku
przeciĊtnego wolumenu z lat 2006-2008 o 5 p.p.
PojĊcie konkurencyjnoĞü wywodzi siĊ od zjawiska konkurencji miĊdzy podmiotami
gospodarczymi. W literaturze uĪyto go pierwszy raz w latach 70. XX wieku, gdy naukowcy
z USA starali siĊ okreĞliü poziom konkurencyjnoĞci gospodarek USA oraz Japonii w
wyniku silnej rywalizacji pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami z tych krajów (Wziątek-Kubiak
2003). Brak jest jednej przyjĊtej i ogólnie akceptowalnej definicji konkurencyjnoĞci.
Wynika to m.in. z tego, Īe konkurencyjnoĞü bada siĊ na szeĞciu poziomach od
pojedynczego produktu czy konsumenta po ujĊcie globalne (Gorynia, 2009). Budnikowski
(2003) definiuje konkurencyjnoĞü jako zdolnoĞü kraju do produkcji i sprzedaĪy dóbr i usáug
na rynkach zagranicznych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej –
PIB okreĞla konkurencyjnoĞü jako zdolnoĞü lokowania siĊ krajowych producentów
ĪywnoĞci na rynkach zagranicznych oraz zdolnoĞü rozwijania eksportu.
Zjawisko konkurencyjnoĞci naleĪy rozpatrywaü szerzej jako system skáadający siĊ
z potencjaáu konkurencyjnego (zasobów), instrumentów konkurowania (np. cena, jakoĞü
itd.), przewag konkurencyjnych (zastosowanie instrumentów), oraz zajmowanej pozycji
konkurencyjnej (Stankiewicz, 2000). Pozycja konkurencyjna to zdolnoĞü konkurowania
w danym momencie czasowym (BieĔkowski, Sadza, 2000). KonkurencyjnoĞü moĪna
analizowaü w odniesieniu do rynku krajowego (konkurencyjnoĞü wewnĊtrzna) oraz
zagranicznego (konkurencyjnoĞü zewnĊtrzna lub miĊdzynarodowa). KonkurencyjnoĞü
krajowa to pozycja badanego obiektu (np. branĪy, sektora) wzglĊdem pozostaáych (WoĞ,
2001). KonkurencyjnoĞü miĊdzynarodowa to rywalizacja na rynkach zagranicznych, a wiĊc
odnosi siĊ do handlu zagranicznego.
KonkurencyjnoĞü analizowana jest ex-post oraz ex-ante (Frohberg, 2000). Pomiaru pozycji
konkurencyjnej ex-post dokonuje siĊ przy wykorzystaniu wskaĨników, wĞród których moĪna
wydzieliü trzy grupy: mierniki przewag komparatywnych, mierniki udziaáów w rynku lub
handlu miĊdzynarodowym oraz mierniki konkurencyjnoĞci cenowo-kosztowej.
KonkurencyjnoĞü eksportu jabáek z Polski znajdowaáa siĊ juĪ w krĊgu zainteresowaĔ
badaczy. KraciĔski (2016) badaá pozycjĊ konkurencyjną najwiĊkszych Ğwiatowych
eksporterów tych owoców w latach 2006-2015, przy wykorzystaniu mierników pozycji
konkurencyjnej ex-post (saldo wymiany, udziaá w Ğwiatowym eksporcie, wskaĨnik
relatywnej orientacji eksportowej, wskaĨnik ujawnionej przewagi komparatywnej). Wyniki
wskazaáy na wzrost konkurencyjnoĞü eksportu jabáek z Polski na rynku Ğwiatowym do
wprowadzenia przez RosjĊ embarga na import m.in. owoców z Unii Europejskiej.
KonkurencyjnoĞü eksportu jabáek z Polski badaáa równieĪ Trajer i in. (2014),
wykorzystując dziesiĊü wskaĨników mierzących pozycjĊ konkurencyjnej ex-post, Analizy
obejmowaáy lata 2003-2013 i wykazaáy wzrost pozycji konkurencyjnej eksportu jabáek z
Polski.
Kowalska (2016) analizowaáa konkurencyjnoĞü zewnĊtrzną owoców ĞwieĪych
i przetworzonych w latach 2004-2014. PozycjĊ konkurencyjną eksportu z Polski okreĞlono
wykorzystując: wskaĨnik pokrycia importu eksportem, wskaĨnik relacji eksportowoimportowych Lafaya oraz wskaĨnik handlu wewnątrzgaáĊziowego Grubela-Lloyda.
Autorka wykazaáa, Īe konkurencyjnoĞü eksportu owoców ĞwieĪych z Polski byáa niska.
Badacze koncentrowali siĊ równieĪ na identyfikacji najwaĪniejszych odbiorców jabáek
eksportowanych z Polski. Wyniki uzyskane przez BugaáĊ (2014), KraciĔskiego (2014,
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2015), Jąder (2016), Filipiaka (2016), Ambroziaka (2017) wykazaáy, Īe Wspólnoty
Niepodlegáych PaĔstw (WNP), gáównie Rosja byáa najwiĊkszym importerem jabáek z
Polski. Eksport do krajów Unii Europejskiej (UE) byá mniejszy, gáównie dlatego, Īe zbiory
Wspólnoty przekraczaáy zapotrzebowanie wewnĊtrzne (KraciĔski, 2018b).

Cel i metodyka badaĔ
Celem badaĔ byáo okreĞlenie pozycji konkurencyjnej eksportu jabáek z Polski na
rynkach krajów Wspólnoty Niepodlegáych PaĔstw oraz ocena perspektyw rozwoju eksportu
w najbliĪszych latach. WĞród krajów WNP zidentyfikowano importerów netto jabáek i
okreĞlono dynamikĊ ich przywozu. Pozycja konkurencyjna eksportu jabáek z Polski na
rynki krajów WNP pozostające importerami netto, zostaáa zbadana przy wykorzystaniu
mierników ex-post.
W artykule wykorzystano dane o Ğwiatowej produkcji i handlu jabákami z baz danych
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. WyĪywienia i Rolnictwa (FAOSTAT, UN
Comtrade), a wielkoĞci eksportu z Polski Ministerstwa Finansów RP. Okres badawczy
obejmowaá lata 2006-2016. Podzielono go na trzy trzyletnie okresy (lata 2006-2008, 20092011, 2012-2014) oraz jeden dwuletni 2015-2016. Taki podziaá wynikaá z chĊci
zmniejszenia wpáywu o wahaĔ produkcji i eksportu w poszczególnych latach. Fluktuacje w
produkcji i eksporcie wynikają z wpáywu pogody. W Polsce najwiĊksze znaczenie mają
wiosenne przymrozki, które w niektórych latach przyczyniają siĊ do znacznych spadków
zbiorów a za nimi eksportu. Ostatni okres obejmuje pierwsze lata po wprowadzeniu
rosyjskiego embarga. Okres byá krótszy, ale wynikaá z odmiennych warunków w których
przyszáo funkcjonowaü eksporterom. Embargo zostaáo wprowadzone 1 sierpnia 2014 roku,
jednak eksport jabáek z Polski odbywa siĊ gáownie od grudnia do sierpnia, dlatego
wiĊkszoĞü eksportu z Polski w roku 2014 dotyczyáa produkcji z roku 2013. W celu
okreĞlenia tendencji, w opracowaniu porównano Ğrednie wartoĞci z lat 2006-2008 i 20152016. W bazie danych brak byáo danych handlowych dla TadĪykistanu, Turkmenistanu
oraz Uzbekistanu, dlatego w odniesieniu do wielkoĞci eksportu i importu podane wartoĞci
dotyczą pozostaáych 8 krajów.
Pomiar pozycji konkurencyjnej jabáek eksportowanych z Polski na rynki krajów WNP
dokonano przy uĪyciu:
1. Udziaáu w wolumenie eksportu do poszczególnych krajów WNP (UE)
ܷ ܧൌ

ܧ
ͲͲͳݔΨ
ܧ௪

Eic – eksport produktu i z kraju c na wybrany rynek;
Eiw – Ğwiatowy eksport produktu i na wybrany rynek.
Udziaá eksportu produktu i z kraju c w Ğwiatowym eksporcie na dany rynek w jest
jednym z najprostszych wskaĨników mierzących pozycjĊ konkurencyjną. Wzrost udziaáu
w eksporcie na dany rynek w interpretowany jest jako poprawa pozycji konkurencyjnej
(ZawiĞliĔska, 2003). Udziaá w eksporcie jest czĊsto stosowany w badaniach
konkurencyjnoĞci zewnĊtrznej produktów. W przypadku analizowania jednego produktu
moĪna posáuĪyü siĊ udziaáem w wolumenie lub wartoĞci eksportu. W artykule zastosowano
udziaá w wolumenie eksportu.
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2.

WskaĨnik ujawnionej przewagi komparatywnej (Revealed Comparative Advantage
Index – RCA):
ܴ ܣܥൌ

ܧ ܧ௪
ǣ

ܧ ܧ௪

Ejc – eksport grupy produktów j z kraju c;
Ejw – Ğwiatowy eksport grupy produktów j na wybrany rynek
Miernik okreĞla przewagĊ komparatywną eksportu z paĔstwa c. Za twórcĊ uznaje siĊ
BalassĊ (1965). WartoĞci powyĪej 1 oznaczają Īe eksport produktu i z kraju c jest
konkurencyjny. W literaturze funkcjonują modyfikacje wskaĨnika, ale pierwsza wersja jest
nadal czĊsto stosowana. Zakres wartoĞci przyjmowanych przez RCA pozwala wydzieliü
kraje pod wzglĊdem siáy przewagi komparatywnej w eksporcie produktu i (Hinloopen
i Marrewijk, 2001):
0 < RCA  1 brak przewagi komparatywnej;
1 < RCA  2 sáaba przewaga komparatywna;
2 < RCA  4 Ğrednia przewaga komparatywna;
4 < RCA silna przewaga komparatywna.
Stosowanie RCA jest krytykowane ze wzglĊdu m.in. z brak unormowania wartoĞci
(Salamaga, 2013). W badaniach grupĊ odniesienia do produktu i (jabáka) (kod TARIC
080810) stanowiáy owoce ĞwieĪe wraz orzechami (kody od 0801 do 0810).

Produkcja i handel zagraniczny jabákami w krajach WNP
W latach 2006-2016 rosáy zbiory jabáek niemal we wszystkich krajach WNP. W latach
2015-2016 w stosunku do lat 2006-2008 produkcja jabáek w WNP wzrosáa o 35% do 5,7 mln
ton (tab. 1). PrzeciĊtny roczny wzrost zbiorów jabáek w krajach WNP osiągnąá 184 tys. ton.
Tabela 1. Produkcja jabáek 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
Kraje
àącznie

2006-08
tys. ton
4226

2009-11
%

100,0

tys. ton
4188

2012-14
%

tys. ton

100,0

5292

2015-16
%

tys. ton

100,0

5716

Dynamika %
2015-16
2006-08
100,0
135
%

AzerbejdĪan

190

4,5

213

5,1

245

4,6

255

4,5

134

BiaáoruĞ

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

Moádawia

225

5,3

229

5,5

320

6,0

360

6,3

160

1697

40,1

1210

28,9

1533

29,0

1728

30,2

102

TadĪykistan

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

Rosja

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych UN Comtrade.
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NajwiĊkszymi producentami jabáek spoĞród krajów WNP byáy Rosja, Ukraina oraz
Uzbekistan. ĝrednia wielkoĞü zbiorów z tego najwiĊkszego producenta jabáek w WNP
w latach 2015-2016 wynosiáa 1,7 mln ton i byáa zbliĪona do Ğredniej produkcji z latach
2006-2008. W tym czasie wzrosáy natomiast znacząco zbiory Uzbekistanu (104%) oraz
Ukrainy (70%). W krajach tych produkcja jabáek w latach 2014-2016 wynosiáa okoáo 1,1
mln ton. WaĪnym producentem jabáek w WNP jest Moádawia. Zbiory w tym niewielkim
kraju w latach 2015-2016 wyniosáy 360 tys. ton ale wzrosáy w stosunku do lat 2006-2018 o
60%. Produkcja jabáek na Biaáorusi wzrosáa w latach 2014-2015 w stosunku do lat 20062008 jedynie o 15% do przeciĊtnie 432 tys. ton tocznie. W badanym okresie obniĪyáy siĊ
jedynie zbiory jabáek w Armenii (o 13%).
Tabela 2. Import netto jabáek 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

%

àącznie
Armenia

217

324

404

523

242

0

1

0

0

72

-78

-46

-48

-13

17

77

62

82

303

394

Kazachstan

12

133

133

134

1090

Kirgistan

40

0

-18

1

4

Moádawia

-77

-168

-152

-113

146

Rosja

932

1155

1226

769

82

Ukraina

129

121

49

33

25

AzerbejdĪan
BiaáoruĞ

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych UN Comtrade.

àączny import netto jabáek w krajach WNP w latach 2015-2016 wyniósá 523 tys. ton
i byá o 142% wyĪszy w porównaniu do wolumenu przywozu z lat 2006-2008 (tab. 2).
WĞród krajów WNP jedynie BiaáoruĞ, Kazachstan, Rosja oraz Ukraina pozostawaáy w
latach 2006-2016 importerami netto jabáek. NajwiĊkszym importerem netto jabáek byáa
Rosja. Import jabáek do tego kraju rósá do lat 2012-2014, kiedy osiągnąá poziom 1,2 mln
ton, czyli 32% wiĊcej w porównaniu do przeciĊtnego importu z lat 2006-2008. W latach
2014-2015 import Rosji obniĪyá siĊ do 769 tys. ton, czyli 37% wzglĊdem lat 2012-2014.
Tak duĪy spadek wynikaá z wprowadzenia przez RosjĊ, w dniu 1 sierpnia 2014 roku zakazu
importu m.in. owoców z terytorium UE.
Rosja pozostaje z Biaáorusią i Kazachstanem w Unii Celnej, dziĊki czemu wymiana
towarów miĊdzy tymi krajami jest áatwiejsza. BiaáoruĞ i Kazachstan nie wprowadziáy
embarga na import z UE. CzĊĞü importu realizowanego przez BiaáoruĞ oraz Kazachstan
mogáa sáuĪyü zwiĊkszeniu eksportu do Rosji, na której rynku powstaá duĪy
niezagospodarowany popyt na jabáka. Import netto na Biaáorusi w latach 2015-2016
wyniósá 303 tys. ton i w stosunku do lat 2006-2008 zwiĊkszyá siĊ blisko 4 – krotnie.
NadwyĪka importu nad eksportem w Kazachstanie w stosunku do lat 2006-2008 wzrosáa 10
– krotonie, ale zbliĪony jej poziom (okoáo 130 tys. ton) utrzymywaá siĊ juĪ od lat 20092011. WĞród importerów netto z WNP najbardziej obniĪyá siĊ 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 jabáek na rynki krajów
WNP
NajwiĊkszym dostawcą jabáek na BiaáoruĞ w latach 2006-2016 byáa Polska (tab. 3).
Udziaá naszego kraju w imporcie Biaáorusi obniĪyá siĊ z maksymalnego poziomu 82%
w latach 2009-2011 do 54% w latach 2015-2016, co naleĪy to intepretowaü jako spadek
pozycji konkurencyjnej eksportu z Polski na BiaáoruĞ. ĝwiadczy o tym równieĪ obniĪka
wskaĨnika RCA z poziomu 5,7 w latach 2009-2011 do 2,8 w latach 2015-2016. Eksport
z Polski w badanym okresie utraciá silne przewagi komparatywne na rynku Biaáorusi. Mimo
wzrostu wolumenu eksportu z Polski na BiaáoruĞ, jego konkurencyjnoĞü spadáa. Wynikaáo to
z rosyjskiego embarga, które wpáynĊáo negatywnie na wolumen sprzedaĪ jabáek z Polski.
Owoce nie mogáy byü legalnie eksportowane do Rosji, dlatego na rynkach WNP wiĊkszą rolĊ
zaczĊáy odgrywaü owoce importowane z innych krajów, np. z Póákuli Poáudniowej. WiĊksze
znacznie na rynku biaáoruskim uzyskaáy owoce importowane z RPA, których udziaá w
wolumenie importu tego kraju wzrósá z nieistotnego poziomu w okresach wczeĞniejszych do
niespeána 6% w latach 2015-2016. WskaĨnik RCA wskazywaá jednak, Īe RPA nie miaáy
przewag komparatywnych w eksporcie na rynek Biaáorusi. WiĊksze znaczenie miaá import
jabáek z Moádawii, który w latach 2015-2016 stanowiá 9% wolumenu przywozu tych owoców
na Biaáorusi. Udziaá importu z Moádawii obniĪyá siĊ jednak w relacji do lat 2006-2009 o 19
p.p, co Ğwiadczyáo o spadku pozycji konkurencyjnej eksportu z tego kraju. Eksport
z Moádawii na BiaáoruĞ w latach 2006-2008 i 2009-2011 posiadaá przeciĊtne przewagi
komparatywne, podczas gdy w ostatnich analizowanych okresach sáabe.
Import jabáek w Kazachstanie realizowany byá gáównie z Polski, Biaáorusi oraz Chin.
Udziaá eksportu z Polski w latach 2015-2016 stanowiá 51% wolumenu przywozu
Kazachstanu wobec 5% w latach 2006-2008. Udziaá ten zwiĊkszaá siĊ systematycznie
w analizowanych okresach. Eksport z Polski miaá silne przewagi komparatywne na rynku
Kazachstanu. Pozycja konkurencyjna eksportu z Polski mierzona udziaáem w wolumenie
przywozu wzrosáa, a wskaĨnik RCA wahaá siĊ od 13 do 25. W latach 2015-2016 wzrósá
znacząco w porównaniu do okresów wczeĞniejszych (z 0 do 43%), udziaá jabáek
sprowadzanych z Biaáorusi w imporcie Kazachstanu, co moĪna interpretowaü jako skutek
zakáóceĔ w swobodnej wymianie handlowej miĊdzy Rosją a Unią Europejską. Spadáo
natomiast znaczenie dostaw z Chin, których udziaá w latach 2015-2016 wyniósá zaledwie
11% wolumenu wobec 71% w latach 2006-2008. Eksport z Chin do Kazachstanu utraciá
w latach 2015-2016 przewagi komparatywne. Wynika to z tendencji spadkowej eksportu
jabáek z Chin, przy wzroĞcie cen sprzedaĪy z tego kraju, co byáo skutkiem wzrostu
konsumpcji wewnĊtrznej w Chinach (Nosecka i in., 2014).
NajwiĊkszym rynkiem zbytu jabáek wĞród krajów WNP jest Rosja. W wyniku
wprowadzenia przez RosjĊ embarga, struktura importu do tego kraju ulegáa zmianie. Do
2015 roku najwiĊkszym dostawcą jabáek na rynek rosyjski byáa Polska. Udziaá importu z
Polski wrósá z 19% wolumenu przywozu w latach 2006-2008 do 47% w latach 2012-2014.
Eksport z Polski miaá najwyĪsze i wzrastające przewagi komparatywne. Owoce
importowane z Polski wypieraáy jabáka innych dostawców z rynku rosyjskiego (m.in. z
Chin czy Wáoch).
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Tabela 3. Pozycja konkurencyjna najwiĊkszych dostawców jabáek na wybrane rynki krajów WNP w latach 200608, 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
Lata

Udziaá w wolumenie eksportu

2006-08

2009-11

2012-14

2015-16

2006-08

2009-11

2012-14

2015-16

Polska

4,2

5,7

3,5

2,8

Moádawia

3,1

2,3

1,4

1,3

61,6

82,2

75,7

53,9

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

Kraje
BiaáoruĞ

Kazachstan
BiaáoruĞ

0,0

0,0

Chiny

11,2

6,8

Polska

19,8

13,4

13,6

5,1

0,0

0,0

8,0

43,0

5,7

2,5

70,5

66,3

24,3

10,7

24,7

15,1

4,9

16,0

37,3

50,9

7,0

brak

brak

7,3

8,6

Rosja
BiaáoruĞ

brak

brak

12,0

Chiny

10,2

7,6

5,3

4,1

21,0

13,5

8,8

14,8

Wáochy

6,2

6,5

7,7

embargo

5,6

5,1

3,1

embargo

Moádawia

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
0,2

Ukraina
Italy

0,9

0,7

0,6

0,2

2,7

1,5

1,5

Moádawia

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

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych UN Comtrade.

Obustronne korzyĞci z wymiany powodowaáy wzrost produkcji jabáek w Polsce
(KraciĔski, 2018 b), czego skutkiem po wprowadzeniu embarga byáy problemy
w opáacalnym zagospodarowaniu produkcji (KraciĔski, 2015). Mniejszy import jabáek
realizowany byá w Rosji z Chin, Moádawii, Biaáorusi czy Serbii. W wyniku embarga
najbardziej wzrosáa pozycja konkurencyjna eksportu z Serbii, której udziaá w wolumenie
rosyjskiego importu wzrósá w stosunku do lat 2012-2014 o 17 p.p. do, 24% w latach 20152016. JednoczeĞnie przewagi komparatywne serbskiego eksportu na rynku rosyjskim
osiągnĊáy w tym czasie najwyĪszy poziom (RCA=12), przewyĪszając moádawskie
(RCA=8) i biaáoruskie (RCA=7). Zgodnie z danymi UN Comtrade kolejnym (po Serbii)
dostawcą na rynek rosyjski w latach 2015-2016 byáy Chiny, których pozycja
konkurencyjna do czasu wprowadzenia embarga systematycznie spadaáa, tak w odniesieniu
do udziaáu w wolumenie przywozu jak i siáy przewag komparatywnych. W stosunku do lat
2012-2014, udziaá Chin w wolumenie przywozu Rosji, wzrósá o 4 p.p. do 15% w latach
2015-2016. Eksport z Chin do Rosji miaá silne, ale obniĪające siĊ przewagi komparatywne
w caáym badanym okresie, co moĪna powiązaü z rosnącymi cenami sprzedaĪy jabáek z
Chin (Nosecka i in., 2017). Dane UN Comtrade potwierdzają równieĪ wzrost pozycji
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konkurencyjnej mierzonej udziaáem w eksporcie przywozu do Rosji z Moádawii (o 3 p.p)
oraz Biaáorusi (1,3 p.p.), przy jednoczesnym obniĪeniu siĊ przewag komparatywnych
eksportu z tych krajów.

Podsumowanie i wnioski
Zbiory jabáek rosáy niemal we wszystkich (poza Armenią) krajach WNP.
NajwiĊkszymi producentami tych owoców w WNP, ze zbiorami przekraczającymi w latach
2015-2016 1 mln ton byáy Rosja (1,7 mln ton), Ukraina (1,1 mln ton) oraz Uzbekistan (1,1
mln ton). WĞród gáównych producentów jabáek w WNP, najwiĊksza dynamikĊ wzrostu
zbiorów w latach 2014-2015 w stosunku do lat 2006-2008 odnotowano w Uzbekistanie
(104%), na Ukrainie (70%) i w Moádawii (60%). W latach 2005-2016 produkcja jabáek w
Moádawii byáa w wiĊkszoĞci przerabiana na zagĊszczony sok jabákowy i eksportowana.
DuĪy udziaá zbiorów jabáek eksportowanych w postaci koncentratu jabákowego
obserwowano w tym czasie równieĪ na Ukrainie (KraciĔski, 2018c). W rosnącej produkcji
jabáek krajach WNP moĪe nastĊpowaü wzrost udziaáu jabáek deserowych. Jednym z
czynników wpáywających na wiĊksze zainteresowanie produkcją jabáek deserowych jest
bliskoĞü rynku rosyjskiego, który pozostaje najwiĊkszym Ğwiatowym odbiorcą takich
owoców.
WĞród krajów WNP jedynie Rosja, BiaáoruĞ, Kazachstan oraz Ukraina pozostawaáy
we wszystkich latach importerami netto jabáek. Na Ukrainie import netto obniĪyá siĊ w
latach 2015-2016 w stosunku do lat 2006-2008 o 75%, a w Rosji o 18%. W tym czasie
wzrósá o 294% import netto na Biaáorusi oraz o 990% w Kazachstanie. Zgodnie z
oficjalnymi danymi wzrost importu netto w WNP byá wyĪszy niĪ produkcji jabáek, ale
jakoĞü danych nie uprawnia do wyciągniĊcia wniosku, Īe zwiĊkszyáo siĊ zapotrzebowanie
importowe na jabáka w krajach WNP. Po pierwsze brak byáo danych handlowych dla 3
krajów WNP, a po drugie w wyniku rosyjskiego embarga doszáo do zwiĊkszenie wymiany
miĊdzy Rosją, a Biaáorusią oraz Rosją i Kazachstanem, która w czĊĞci mogáa nie zostaü
objĊta statystyką. Dla przykáadu w 2015 roku, zgodnie z danymi UN Comtrade, BiaáoruĞ
zaimportowaáa (gáównie z Polski) 731 tys. ton, a wyeksportowaáa (gáownie do Rosji) 611
tys. ton jabáek. W 2016 roku import jabáek na BiaáoruĞ wyniósá 599 tys. ton, a eksport z
tego kraju zaledwie 113 tys. ton. Tak gwaátowany wzrost zapotrzebowania na jabáka na
rynku wewnĊtrznym Biaáorusi w 2016 roku wydaje siĊ maáo prawdopodobny.
Gáównym dostawcą jabáek na BiaáoruĞ, z udziaáem przekraczającym 50% w latach
2014-2015 byáa Polska. Mimo wzrostu wolumenu eksportu z Polski na BiaáoruĞ, jego
pozycja konkurencyjna mierzona udziaáem w wolumenie oraz wskaĨnikiem RCA ulegaáa
obniĪeniu. Polska staáa siĊ w badanym okresie najwiĊkszym dostawcą jabáek do
Kazachstanu z udziaáem w latach 2015-2016 wynoszącym 51% wolumenu importu tego
kraju. W Kazachstanie odnotowano wzrost pozycji konkurencyjnej eksportu z Polski
mierzony udziaáem w rynku oraz silne przewagi komparatywne sprzedaĪy zagranicznej z
tego kraju. Wzrost eksportu do Kazachstanu byá zapewne skutkiem rosyjskiego embarga.
Polska byáa najwiĊkszym dostawcą jabáek do Rosji z udziaáem w wolumenie importu
wynoszącym w latach 2012-2014 47%. Eksport z Polski miaá równieĪ silne przewagi
komparatywne na rynku rosyjskim. Po wprowadzaniu embarga wzrosáa najbardziej na
rynku rosyjskim pozycja konkurencyjna dostaw z Serbii, Chin oraz w mniejszym zakresie
Moádawii i Biaáorusi. Zgodnie z danymi znacznie eksportu z Biaáorusi byáo relatywnie
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maáe. Wzrost znaczenia Serbii w dostawach do Rosji moĪe mieü związek z realizowaniem
reeksportu z innych krajów.
Dane z lat 2006-2016 uwidoczniáy, Īe wzrost produkcji jabáek w krajach WNP byá
mniejszy niĪ przyrost importu netto. NaleĪy jednak mieü na uwadze, Īe dane o imporcie
netto mogą byü zawyĪone, ze wzglĊdu na realizacjĊ przez czĊĞü krajów WNP reeksportu
jabáek. Takie podejrzenia nasuwają m.in. wspomniane dane dla Biaáorusi za 2016 rok.
Dodatkowo okres od inwestycji do uzyskiwania peáni zbiorów w sadownictwie trwa kilka
lat, wiĊc impuls do wzrostu produkcji jabáek wywoáany rosyjskim embargiem, moĪe
przeáoĪyü siĊ na zwiĊkszenie produkcji oraz dopiero w najbliĪszych latach. Media oraz
eksperci rynkowi informowali o inwestycjach przy wspóáudziale dotacji paĔstwowych w
sadownictwo w Rosji oraz o niezaleĪnym rozwoju sadownictwa na Ukrainie, Uzbekistanie,
Moádawii i w innych krajach regionu. W dáuĪszym okresie, nawet w przypadku zniesienia
embarga na dostawy do Rosji, moĪliwy jest spadek pozycji konkurencyjnej jabáek
eksportowanych z Polski. Rosnąca produkcja jabáek w krajach WNP moĪe przyczyniü siĊ
do wzrostu eksportu z tych krajów, czego konsekwencją moĪe byü zmniejszenie importu
jabáek przez kraje WNP z Polski. W celu redukowania potencjalnych negatywnych
skutków utraty rynków WNP naleĪy dąĪyü do wzrostu produkcji jabáek najwyĪszej jakoĞci,
które bĊdzie moĪna sprzedaü na innych rynkach (np. UE). Wymaga to szeregu dostosowaĔ
w zakresie organizacji rynku (m.in. koncentracja podaĪy poprzez integracjĊ w silnych
organizacjach producenckich oraz wzrostu wiedzy o mechanizmach rynkowych u
uczestników rynku.
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