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Synopsis: W artykule dokonano analizy uwarunkowañ rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007. W pierwszych latach cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej sektor owocowo-warzywny rozwija³ siê dynamicznie, co by³o zas³ug¹ zarówno czynników wynikaj¹cych z koniunktury rynkowej i silnej pozycji konkurencyjnej, jak i znacznych strumieni pieniê¿nych przekazanych w ramach funduszy europejskich. Dalszy rozwój sektora bêdzie zale¿a³ od budowania trwa³ych przewag konkurencyjnych na rynku i dostosowywania oferty rynkowej do potrzeb konsumentów, a tak¿e
umiejêtnoci wykorzystania dostêpnych form pomocy, g³ównie funduszy z UE oraz
kooperacji i zaanga¿owania wszystkich uczestników sektora.

WSTÊP
Ogrodnictwo jest wa¿nym dzia³em polskiego rolnictwa. Siln¹ pozycjê gospodarcz¹ i
spo³eczn¹ ogrodnictwa wyznacza udzia³ produkcji ogrodniczej w efektach jako ca³oci, a
zw³aszcza w dziale produkcji rolinnej. W 2006 roku uprawy ogrodnicze (warzywa gruntowe
i spod os³on, sady i uprawy jagodowe) zajmowa³y ³¹cznie oko³o 604 tys. ha, co stanowi³o
oko³o 3,5% powierzchni u¿ytków rolnych. Zbiory owoców i warzyw wynios³y ponad 8,1
mln t. Produkcja globalna owoców i warzyw w 2006 r. wynios³a oko³o 8,1 mld z³, co stanowi³o
12,4% produkcji globalnej rolniczej ogó³em. Produkcja towarowa owoców i warzyw wynios³a ponad 6 mld z³, tj. ponad 31,7% produkcji towarowej rolinnej ogó³em. Wartoæ eksportu
owoców i warzyw wie¿ych i przetworzonych wynosi³a ponad 1 456 mln euro, co stanowi³o
ponad 16,2% wartoci eksportu rolno-spo¿ywczego. Celem opracowania jest okrelenie
stanu i zmian w sektorze owocowo-warzywnym w Polsce w latach 2004-2007, z jednoczesnym okreleniem uwarunkowañ jego rozwoju.

*

Artyku³ zosta³ opracowany w ramach grantu badawczego finansowanego przez Komitet Badañ
Naukowych Nr N N310 148635, pt. "Procesy dostosowawcze w gospodarstwach warzywniczych do
zmian w ich otoczeniu".
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METODOLOGIA I RÓD£A DANYCH
W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w
Polsce. Analizie poddano produkcjê, przetwórstwo i handel zagraniczny owoców i warzyw.
Omówiono tak¿e politykê rz¹du wobec sektora, programy rozwoju, a tak¿e poziom jego
zorganizowania. Zakres czasowy dokonanej analizy dobrano celowo z uwagi na wejcie
Polski w struktury Unii Europejskiej i obejmowa³ lata 2004-2007. Analizê przeprowadzono
na materia³ach i danych ród³owych instytucji zaanga¿owanych w organizacjê, nadzór i
monitoring sektora, wykorzystuj¹c narzêdzia analizy dokumentów ród³owych oraz metody
statystyki opisowej i metod heurystycznych.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKCJI OWOCÓW I WARZYW
Produkcja owoców w latach 2004-2006 kszta³towa³a siê na poziomie 3,0-3,5 mln t, natomiast w 2007 r. produkcja owoców zmniejszy³a siê do zaledwie 1,7 mln t (tab. 1). W 2007 r.
zbiory owoców w Polsce, na skutek katastrofalnych przymrozków wiosennych by³y o 47%
ni¿sze ni¿ w roku poprzednim. Spadek zbiorów owoców w sadach wyniós³ 53%, natomiast
owoców jagodowych 15%. W 2007 roku zebrano zaledwie 1040 tys. t jab³ek, tj. o 55% mniej ni¿
w 2006 r. Najwa¿niejszymi produktami sadownictwa w 2007 r. by³y jab³ka (ponad 74% owoców
ogó³em oraz 82% owoców z drzew), winie (ponad 6,3% owoców ogó³em oraz 8,5% owoców
z drzew) oraz owoce jagodowe (ponad 25% owoców ogó³em). Jab³ka oraz owoce jagodowe
(g³ównie truskawki i porzeczki) stanowi¹ podstawowy surowiec dla przetwórstwa.
Produkcja owoców koncentruje siê g³ównie w 5 województwach1 (ponad 75% produkcji): mazowieckim (26,4% produkcji), lubelskim (21,4%), wiêtokrzyskim i ³ódzkim (po ponad
10%) oraz ma³opolskim (6,9%).
Tabela 1. Zbiory owoców w Polsce w latach 2004- 2007
Wyszczególnienie

Wielkoæ i struktura produkcji w roku
2004

O woce ogó³em
O woce z drzew i orzechy
Jab³ka
Gruszki
liwki
Winie
Czerenie
Pozosta³e
O woce jagodowe ogó³em
Truskawki
Maliny
Porzeczki
Agrest
Aronia
Pozosta³e

2005

2007

%

tys. t

%

tys. t

%

tys. t

%

3 5 2 1, 0
3 021,3
2 521,5
87,3
13 2 , 6
201,7
48,4
29,8
499,7
18 5 , 6
56,8
19 4 , 5
19 , 9
37,5
5,4

100,0
83,5
2,9
4,4
6,7
1,6
1,0
100,0
37,1
11,4
38,9
4,0
7,5
1,1

2 921,6
2 424,8
2 075,0
59,3
91,4
139,9
37,5
21,7
496,8
184,6
65,5
18 6 , 8
16,7
36,8
6,4

100,0
85,6
2,4
3,8
5,8
1,5
0,9
100,0
37,2
13,2
37,6
3,4
7,4
1,3

3 210,8
2 708,0
2304,9
59,3
93,6
194,9
38,5
16,9
502,8
193,7
52,5
194,5
16,2
39,5
6,4

100,0
85,1
2,2
3,5
7,2
1,4
0,6
100,0
38,5
10,4
38,7
3,2
7,9
1,3

1 695,4
1 266,8
1 040,0
30,7
53,5
10 7 , 7
20,2
14,7
428,6
174,6
56,4
13 9 , 9
13,7
37,0
7,0

100,0
82,1
2,4
4,2
8,5
1,6
1,2
100,0
40,7
13,2
32,6
3,2
8,6
1,6

ród³o: Raport rynkowy: Rynek owoców i warzyw nr 32/2008.
1
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Zbiory owoców w Polsce stanowi³y rednio w latach 2004-2007 ok. 8% ogólnych redniorocznych zbiorów UE-27. Wiêkszy ni¿ Polski jest udzia³ w produkcji owoców UE jedynie
Hiszpanii, W³och, Niemiec i Francji. Polska jest najwiêkszym we Wspólnocie producentem
wini (ponad 50% udzia³ w zbiorach), porzeczek, malin, agrestu, a tak¿e jab³ek. Mniejsze jest
znaczenie w unijnej produkcji gruszek, liwek, czereni, orzechów oraz borówek i ¿urawin.
Produkcja warzyw ogó³em w latach 2004-2007 kszta³towa³a siê na poziomie 5,0-5,7 mln
t, w tym udzia³ kapusty, marchwi i cebuli wynosi³ ponad 60% (tab. 2). W Polsce warzywa
produkowane s¹ g³ównie w uprawie polowej. Wielkoæ produkcji warzyw gruntowych w
analizowanych latach kszta³towa³a siê na poziomie 4,4-4,9 mln ton. Produkcja warzyw spod
os³on waha³a siê od 623 tys. t w 2004 r. do blisko 800 tys. t w 2007 r. Warzywa spod os³on w
2007 r. stanowi³y 12,6% w ogólnych zbiorach.
Tabela 2. Zbiory warzyw w Polsce w latach 2004- 2007
Wyszczególnienie

Wielkoæ i struktura produkcji w roku
2004

Warzywa ogó³em
Warzywa gruntowe
K apusta
K alafiory
Cebula
Marchew jadalna
Buraki æwik³owe
O górki gruntowe
Pomidory gruntowe
Pozosta³e warzywa gruntowe
Warzywa spod os³on
Pomidory
O górki
Pozosta³e warzywa spod os³on
Pieczarki

2005

2006

2007

tys. t

%

tys. t

%

tys. t

%

tys. t

%

5090,8
4419,6
1236,7
188,8
678,3
834,6
333,5
289,7
234,1
623,9
671,2
372,3
198,7
100,2
165,0

100,0
28,0
4,3
15,3
18,9
7,5
6,6
5,3
14 , 1
100,0
55,5
29,6
14,9
-

5458,3
4785,3
1320,0
204,3
714,1
929,0
356,0
257,5
232,4
772,0
673,0
369,0
211,0
93,0
190,0

100,0
27,6
4,3
14,9
19,4
7,4
5,4
4,9
16,1
100,0
54,8
3 1, 4
13,8
-

5120,0
4408,0
1189,4
211,8
590,2
833,2
340,6
271,9
246,7
724,2
712,0
405,0
220,0
87,0
195,0

100,0
27,0
4,8
13,4
18,9
7,7
6,2
5,6
16,4
100,0
56,9
30,9
12,2
-

5709,6
4986,6
1325,3
227,8
752,5
938,2
374,7
293,3
277,4
797,4
723,0
412,4
218,1
92,5
205,0

100,0
26,6
4,6
15,1
18 , 8
7,5
5,9
5,6
16,0
100,0
57,0
30,2
12,8
-

ród³o: Raport rynkowy: Rynek owoców i warzyw nr 32/2008.

Produkcja warzyw koncentruje siê w 6 województwach (³¹cznie ich udzia³ przekracza
70%): mazowieckim (15,0%), wielkopolskim (14,1%), ³ódzkim (11,6%), ma³opolskim (11%)
oraz kujawsko-pomorskim i lubelskim (po 9%). Skoncentrowanie wiêkszoci produkcji zarówno sadowniczej, jak i warzywniczej, w województwach po³o¿onych w rodkowej i po³udniowej czêci kraju jest bardzo korzystne z uwagi na bliskoæ podstawowych rynków
zbytu, jakimi s¹: aglomeracja warszawska  ponad 2,5 mln ludnoci, ³ódzka  1,0 mln oraz
l¹ska  7 mln mieszkañców [Majewski, Dalton 2000].
rednio w latach 2004-2007 zbiory warzyw w Polsce stanowi³y oko³o 9% zbiorów warzyw ogó³em w UE-27. Polska jest najwiêkszym we Wspólnocie producentem buraków,
kapusty i marchwi. W produkcji ogórków i cebuli zajmujemy drugie miejsce. W ostatnich
latach nieznacznie zwiêkszy³a siê produkcja warzyw pozosta³ych (pietruszki, pora, selera,
rzodkiewki, sa³aty, rabarbaru, szparagów, kopru i innych), ale na tle innych pañstw Wspólnoty jest to produkcja bardzo ma³a. W globalnej produkcji warzyw zajmujemy czwarte
miejsce po W³oszech, Hiszpanii i Francji.
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PRZEMYS£ PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO



W Polsce dzia³alnoæ przetwórcz¹ owoców i warzyw w 2007 roku prowadzi³o 1817
podmiotów gospodarczych (wg danych REGON). Wiêkszoæ z nich (71%) to podmioty
ma³e zatrudniaj¹ce do 9 osób. Prawie 20% podmiotów zatrudnia³o 10-49 pracowników, natomiast 8% jednostek zatrudnia³o od 50 do 249 osób. Na koniec 2007 r. w Polsce dzia³alnoæ
prowadzi³o 20 przetwórni zatrudniaj¹cych od 250 do 999 osób oraz trzy przedsiêbiorstwa
du¿e o liczbie zatrudnionych powy¿ej 1000 osób  HJ Heinz Polska SA z siedzib¹ w Pudliszkach oraz Agros Nova Sp. z o.o. i Polski Ogród Sp. z o.o. maj¹ce siedziby w Warszawie.
Wiêkszoæ podmiotów (88%) zajmowa³o siê dzia³alnoci¹ zwi¹zan¹ z przetwórstwem i konserwowaniem owoców i warzyw, natomiast pozosta³e 12% produkcj¹ soków i napojów
[Kierczyñska 2008].
W latach 2004Tabela 3. Wyniki finansowe przemys³u owocowo- warzywnego w latach 2004- 2007
2007
nastêpowa³a
(jednostki zatrudniaj¹ce ponad 9 osób)
stabilizacja sytuacji
Wyszczególnienie
Wielkoci w roku
finansowej przedsiê2004
2005 2006 2007
biorstw przemys³u
3,48
4,68
4,52 3,85
Rentownoæ brutto [%]
owocowo-warzyw2,77
3,81
3,66
3 , 10
Rentownoæ netto [%]
nego (jednostki za1)
10,63 9,85
8,99
Nadwy¿ka operacyjna [%] przychodów netto 9,42
trudniaj¹ce powy¿ej 9
Akumulacja kapita³u2) [%] przychodów netto
6,28
7,5
7 , 13 6 , 3 2
osób). W badanym
Wskanik p³ynnoci3)
1,23
1,25
1,42
1,32
Stopa inwestowania4)
2,09
1,62
1,59
1, 5 9
okresie rentownoæ
1)
brutto i netto by³a
zysk (strata brutto) + koszty finansowe + amortyzacja, 2) zysk (stara) netto +
amortyzacja, 3) relacja aktywów obrotowych do pasywów bie¿¹cych, 4) relacja nak
dodatnia. Rentow³adów inwestycyjnych do amortyzacji
noæ brutto w badaród³o: Raport rynkowy: Rynek owoców i warzyw nr 32/2008.
nym okresie zwiêkszy³a siê z 3,48 do 3,85%, przy czym najwiêksza by³a w 2005 oraz 2006 roku, kiedy wynios³a
odpowiednio 4,68 oraz 4,52%. Rentownoæ netto zwiêkszy³a siê z 2,77 do 3,10%. Niewielkie
zmniejszenie prawie wszystkich wskaników w 2007 roku wynika³o g³ównie z wczeniej
wspomnianej ograniczonej poda¿y i wzrostu cen owoców z drzew.
Wyniki finanso

we osi¹gniête przez



bran¿ê w 2007 r. by³y

co prawda gorsze ni¿
w latach 2005-2006,

ale nadal dobre i bezpieczne. W 2007 r.




stosunek zysku brut


to i netto do przycho

dów wyniós³ odpo
wiednio 3,9 i 3,1%




(tab. 3). Wysoka by³a
Nak³ady na sektor soków i napojów
Nak³ady na pozosta³e
równie¿ akumulacja
Nak³ady ogó³em
przetwórstwo
kapita³u, która w laRysunek 1. Nak³ady inwestycyjne w przetwórstwie owocowo-warzywnym
tach 2004-2007 wynow latach 2004-2007 [mln z³]
ród³o: Raport rynkowy: Rynek owoców i warzyw  stan i perspektywy
si³a 6-7% wartoci
















nr 29/2006 oraz 32/2008.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU SEKTORA OWOCÓW I WARZYW W POLSCE W LATACH 2004-2007

101

przychodów netto oraz nadwy¿ka operacyjna, której relacja do przychodów w tym okresie
wynosi³a od 8 do 10%. W 2007 r. 84% firm odnotowywa³o zyski netto, a ich udzia³ w przychodach ze sprzeda¿y wynosi³ blisko 89% (w 2006 r. wskaniki te wynosi³y odpowiednio 82 i
93%). D³ugi cykl produkcyjno-handlowy i du¿y udzia³ kredytów obrotowych (typowy dla
dzia³u przetwórstwa) powoduj¹ doæ nisk¹ p³ynnoæ finansow¹ przemys³u owocowo-warzywnego. Wskanik p³ynnoci w latach 2004-2007 zwiêkszy³ siê nieznacznie z 1,23 do 1,32,
przy czym najwy¿szy by³ w 2006 r. i wyniós³ 1,43. Udzia³ kapita³u w³asnego w finansowaniu
aktywów obrotowych w analizowanym okresie waha³ siê i w 2007 r. wyniós³ zaledwie 24%.
Aktywa obrotowe by³y w 2007 r. finansowane g³ównie przez zobowi¹zania (39%) oraz kredyty
krótkoterminowe (37%). Zad³u¿enie z tytu³u kredytów krótkoterminowych w latach 2004-2007
zwiêkszy³o siê ponad dwukrotnie i w 2007 r. przekroczy³o 2,2 mld z³. W analizowanym okresie
w niewielkim zakresie ulega³y zmianom wskaniki rotacji aktywów obrotowych, jak i zobowi¹zañ krótkookresowych. W 2007 r. cykl obrotu zapasami wyniós³ 3,3 miesi¹ca, nale¿noci
krótkoterminowych 2 miesi¹ce, a zobowi¹zañ krótkookresowych  2,2 miesi¹ca. Zwiêkszy³o
siê w analizowanych latach zad³u¿enie d³ugookresowe (ponad 2-krotnie) do 927 mln z³
[Raport rynkowy 2008].
Przedstawione wskaniki wskazuj¹ zatem na poprawn¹ i stabiln¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ przemys³u owocowo-warzywnego. Bran¿a w przewa¿aj¹cej wiêkszoci osi¹ga³a zyski, mia³a zadawalaj¹c¹ p³ynnoæ finansow¹ i wysok¹ stopê inwestowania.
Nak³ady inwestycyjne ogó³em w latach 2004-2007 w przemys³ spo¿ywczy wynosi³y
oko³o 6,6-6,8 mld z³ rocznie, z tego w przemys³ owocowo-warzywny oko³o 607-719 mln z³
[Przemys³ spo¿ywczy w Polsce 2008]. Nak³ady inwestycyjne w przemys³ owocowo-warzywny by³y trzecimi co wielkoci nak³adami w przemyle spo¿ywczym, po przemyle miêsnym i mleczarskim. Wartoæ inwestycji w 2004 r. wynios³a a¿ 719,9 mln z³ i by³a to najwy¿sza
wartoæ w analizowanych latach (rys. 1). W 2005 r. nast¹pi³ spadek inwestycji w ten sektor
do 607,2 mln z³ (o ponad 16%). W kolejnych latach nastêpowa³ wzrost inwestycji i w 2007 r.
wyniós³ 673,3 mln z³. Stopa inwestowania zmniejszy³a siê z 2,09 do 1,59. Inwestycje dotyczy³y g³ównie produkcji tradycyjnych przetworów owocowo-warzywnych, w mniejszym
zakresie produkcji soków i napojów owocowych i warzywnych.
RYNEK I HANDEL ZAGRANICZNY
Eksport owoców i ich przetworów w Polsce w ostatnich latach charakteryzuje siê systematyczn¹ tendencj¹ wzrostow¹. W latach 2004-2007 wp³ywy z eksportu zwiêkszy³y siê z
737 mln euro do ponad 1,16 mld euro. Import w badanych okresie zwiêkszy³ siê z 678 mln do
1,2 mld euro. W analizowanych latach nastêpowa³o naprzemiennie dodatnie i ujemne saldo
obrotów handlu zagranicznego ogó³em i w 2007 r. wynios³o -42,2 mln euro. W badanym
okresie ujemne saldo handlu zagranicznego spowodowane by³o g³ównie ujemnym bilansem owoców wie¿ych (importem owoców cytrusowych), przy czym dodatnie saldo wystêpowa³o w przetworach owocowych. Bardzo niskie zbiory w 2007 r. spowodowa³y obni¿enie
rozmiaru eksportu niemal wszystkich gatunków owoców.
W latach 2004-2007 wystêpowa³o dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego produktami warzywnictwa. Dodatnie saldo obrotów w badanym okresie kszta³towa³o siê na
poziomie 110-120 mln euro. Eksport ogó³em w badanym okresie zwiêkszy³ siê z 296,0 do
463,1 mln euro. Import ogó³em w analizowanych latach zwiêkszy³ siê z 182,3 do 353,9 mln
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Rysunek 2. Struktura eksportu owoców i ich przetworów (wg wartoci) w %
ród³o: Raport rynkowy: Rynek owoców i warzyw  stan i perspektywy nr 29/2006 oraz 32/2008

euro. W analizowanym okresie wystêpowa³o ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego
w warzywach wie¿ych od 1,3 mln euro w 2003 r. do 34,4 mln euro w 2007 r., natomiast w
przetworach warzywnych wystêpowa³o dodatnie saldo od 130 do 150 mln euro.
W strukturze eksportu owoców i ich przetworów (rys. 2) dominowa³y soki zagêszczone
i owoce mro¿one (ponad 30%). W latach 2004-2007 zwiêkszy³ siê udzia³ pozosta³ych przetworów (do 19%), ustabilizowa³ siê udzia³ jab³ek (oko³o 10-15%).
W strukturze eksportu warzyw i ich przetworów dominowa³y warzywa mro¿one, choæ
ich udzia³ w latach 2004-2007 zmniejszy³ siê z 46 do 36% (rys. 3). Zwiêkszy³ siê udzia³
pomidorów z 8 do 13% oraz pozosta³ych warzyw wie¿ych z 12 do17%. Utrzymywa³ siê w
analizowanym okresie na podobnym poziomie udzia³ cebuli, marynat i suszy odpowiednio:
10, 11-12 oraz 7%.
W geograficznej strukturze wartociowego eksportu owoców i ich przetworów dominuje eksport do by³ej UE-15 (blisko 70% ca³ego eksportu). Sporód krajów starej UE g³ównym rynkiem zbytu polskich owoców by³y Niemcy (ponad 30% eksportu) oraz Holandia
(ponad 11%). Eksport owoców i ich przetworów do UE-10 wynosi³ ponad 13-15% wartoci
eksportu. Kolejnym rynkiem zbytu polskich owoców i ich przetworów s¹ kraje WNP (oko³o
11-13% wartoci eksportu), w tym Rosja (ponad 5,5%). W geograficznej strukturze importu,
podobnie jak w eksporcie dominuje import z UE (oko³o 50% importu) oraz pozosta³ych
krajów, g³ównie krajów rozwijaj¹cych siê (46% importu). Import owoców z UE-15 dotyczy
g³ównie Hiszpanii (ponad 20% importu) oraz W³och (ponad 11%).
W geograficznej strukturze eksportu warzyw i ich przetworów dominuje, podobnie jak
w owocach, eksport warzyw do UE (blisko 80% eksportu). Sporód krajów starej UE eksportujemy g³ównie do Niemiec (oko³o 20% eksportu), Wlk. Brytanii (ponad 14%) oraz Holandii (ponad 6%). Oko³o 14% warzyw Polska eksportowa³a do krajów WNP, w tym g³ównie
do Rosji (9-10%). W imporcie warzyw i ich przetworów, podobnie jak i w eksporcie dominuje
import z UE (prawie 85%). Z krajów UE-15 importujemy warzywa g³ównie z Hiszpanii (ponad
37% importu), Holandii (13-14%) oraz Niemiec (7-9%).
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Rysunek 3. Struktura eksportu warzyw i ich przetworów (wg wartoci) w %
ród³o: Raport rynkowy: Rynek owoców i warzyw  stan i perspektywy nr 29/2006 oraz 32/2008.

ORGANIZACJE BRAN¯OWE
W latach objêtych analiz¹ producenci oraz przetwórcy owoców i warzyw organizowali
siê w celu uzyskania przewag konkurencyjnych na rynku lub w celu obrony swoich interesów bran¿owych. Dominuj¹c¹ form¹ zorganizowania producentów owoców i warzyw by³y
grupy producenckie, których rozwój by³ silnie wspierany przez pañstwo przede wszystkim
z wykorzystaniem rodków z UE. Drugim obszarem wspieranym przez pañstwo, tak¿e przy
udziale rodków z UE, oraz m.in. z wczeniejszych (lata 1989-1990) po¿yczek Banku wiatowego by³y rynki hurtowe. Jednoczenie nastêpowa³ powolny proces samoorganizacji sektora, efektem którego by³o powstanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich zwi¹zków
bran¿owych producentów oraz przetwórców owoców i warzyw o charakterze stowarzyszeñ
lub zrzeszeñ.
Ustawa o grupach producentów rolnych wesz³a w ¿ycie w koñcu 2000 r. Mimo dwu jej
nowelizacji w 2004 i 2006 r. i wielokrotnych zmian rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stan organizowania siê producentów owoców i warzyw w struktury gospodarcze
nale¿y uznaæ za daleki od potrzeb. Wed³ug stanu na 30 wrzenia 2008 r., na terenie Polski
zosta³o zarejestrowanych i dzia³a 99 grup producentów owoców i warzyw [ARiMR 2008]. S¹
to g³ównie spó³dzielnie, w dalszej kolejnoci spó³ki prawa handlowego lub zrzeszenia.
£¹cznie w okresie od maja 2004 r. do koñca 2007 r., grupy producentów owoców i
warzyw otrzyma³y wsparcie w wysokoci prawie 20,2 mln z³ na dofinansowanie funduszu
operacyjnego lub na pokrycie kosztów zwi¹zanych z utworzeniem grupy i prowadzeniem
dzia³alnoci administracyjnej. Ponadto, w tym czasie ok. 75,3 mln z³ przekazano w formie
pomocy finansowej grupom producentów dostarczaj¹cym pomidory do przetwórstwa w
ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej [ARiMR 2008].
Drug¹ form¹ ekonomicznej aktywnoci w ramach organizacji sektora owocowo-warzywnego jest uczestniczenie w tworzeniu rynków hurtowych jako samofinansuj¹cych siê
platform handlu hurtowego produktami ¿ywnociowymi. W 2008 roku producenci owoców
i warzyw uczestnicz¹ w formie udzia³ów lub akcji w tworzeniu oraz na zasadach uczestników
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obrotu w dzia³alnoci ok. 30 rynków hurtowych zlokalizowanych g³ównie w obrêbie metropolii takich, jak: Warszawa, Lublin, Kraków, Gdañsk lub innych du¿ych miast.
Samoorganizacja w zwi¹zki bran¿owe producentów oraz przetwórców owoców i warzyw ma na celu przede wszystkim reprezentowanie interesów swoich cz³onków w zakresie
tworzenia i egzekwowania prawa. W okresie objêtym analiz¹ dzia³a³o oko³o 10 ogólnopolskich zwi¹zków bran¿owych. Za najprê¿niej dzia³aj¹ce nale¿y uznaæ: Zwi¹zek Sadowników
Rzeczypospolitej Polskiej, Polsk¹ Federacjê Ogrodnicz¹, Zwi¹zek Sadowników Polskich,
Krajowy Zwi¹zek Zrzeszeñ Plantatorów Owoców i Warzyw oraz Polski Zwi¹zek Ogrodniczy. Organizacje te podejmowa³y wiele inicjatyw zmierzaj¹cych do poprawy funkcjonowania sektora i obrony interesów w ramach Jednolitego Rynku UE lub podejmowa³y akcje
interwencyjne m.in. w zakresie uzyskania rekompensat za straty wywo³ane klêskami przymrozków. W zakresie regionalnym i lokalnym zorganizowanie producentów jest bardzo
znikome. Odmienn¹ rolê pe³ni dzia³aj¹ce od 1958 r. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
In¿ynierów i Techników Ogrodnictwa. Jego zadaniem jest przede wszystkim dzia³alnoæ
edukacyjna i upowszechnieniowa.
POLITYKA RZ¥DU WOBEC SEKTORA
Podstawowymi dokumentami strategicznymi definiuj¹cymi politykê pañstwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie przygotowuj¹cym do, jak i po akcesji, w tym w latach
objêtych analiz¹, by³y: Narodowy Program Przygotowania do Cz³onkostwa oraz Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa z uwzglêdnieniem ustaleñ Paktu
dla Wsi, a tak¿e Narodowy Planu Rozwoju w zakresie polityki rozwoju obszarów oraz Krajowy
Plan Strategiczny uwzglêdniaj¹cy Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w zakresie obszarów
wiejskich. Bezporednie wytyczne i obszary oddzia³ywania pañstwa na sektor owocowowarzywny, zarówno produkcji pierwotnej jak i przetwórstwa znalaz³y odbicie w programach
operacyjnych: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, Sektorowy Program
Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego i rozwój obszarów wiejskich oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do grupy programów
operacyjnych, których oddzia³ywanie mia³o skutek w okresie analizy nale¿y zaliczyæ tak¿e
program SAPARD finansowany z funduszy przedakcesyjnych UE oraz Program Aktywizacji
Obszarów Wiejskich finansowany z po¿yczki Banku wiatowego. Polityka pañstwa wobec
sektora owoców i warzyw przejawia³a siê tak¿e w stanowiskach negocjacyjnych Rz¹du RP
prezentowanych na forum Unii Europejskiej, w szczególnoci w zakresie Wspólnej Polityki
Rolnej (wsparcie z I filaru) oraz Jednolitego Rynku (polityka handlowa).
Podstawowe obszary interwencji, jak i poziom wsparcia sektora owocowo-warzywnego zale¿¹ od bie¿¹cej i strategicznej oceny jego rozwoju w odniesieniu do gospodarki
narodowej. W okresie objêtym analiz¹, na podstawie analizy ww. dokumentów mo¿na stwierdziæ, i¿ pañstwo sta³o na stanowisku, ¿e sektor owocowo-warzywny jest w dobrej kondycji
i rozwija siê w sposób prawid³owy zachowuj¹c strategiczn¹ konkurencyjnoæ w aspekcie
Jednolitego Rynku, jak i rynków globalnych. Owa dobra pozycja konkurencyjna polskiego
sektora owocowo-warzywnego wynika zdaniem organów pañstwa odpowiedzialnych za
jego organizacjê i rozwój miêdzy innymi z stosunkowo niskich kosztów pracy, co jest szczególnie istotne w tej bran¿y ze wzglêdu na du¿¹ pracoch³onnoæ produkcji. W warunkach
spodziewanego wyrównywania siê kosztów pracy za konieczne uznano inwestowanie w
technologie zapewniaj¹ce wzrost wydajnoci.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU SEKTORA OWOCÓW I WARZYW W POLSCE W LATACH 2004-2007

105

W zwi¹zku ze wzrostem dochodów ludnoci i upowszechnianiem nowych nawyków
¿ywieniowych oczekiwano tak¿e systematycznego wzrostu spo¿ycia owoców i warzyw, w
tym równie¿ przetworzonych. Rozwojowi rynku sprzyjaæ mia³o dalsze poszerzanie oferty,
kreowanie produktów wysokiej jakoci, markowych i innowacyjnych. Wymaga³o to utrzymania wysokiego tempa inwestycji w przemyle. Uznano, i¿ inwestycje w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw powinny koncentrowaæ siê na doskonaleniu technologii produkcji, poprawie jakoci i wzbogacaniu asortymentu produkcji oraz zachowaniu wymaganych re¿imów w zakresie bezpieczeñstwa produktów i ochrony rodowiska.
Istotne by³o i jest wzmacnianie powi¹zañ miêdzy produkcj¹ pierwotn¹ owoców i warzyw, a przemys³em przetwórczym w celu zharmonizowania popytu i poda¿y pod wzglêdem
ilociowym i jakociowym. Sektor przetwórstwa owoców i warzyw wp³ywa na poprawê
bilansu handlowego. Uwa¿a siê zatem, ¿e przy zachowaniu istniej¹cych przewag komparatywnych nale¿y d¹¿yæ do utrzymania jego potencja³u na Jednolitym Rynku i rynkach wiatowych. Przetwórstwo owoców i warzyw istotnie oddzia³uje na stabilizacjê produkcji pierwotnej i dochody rolników, zw³aszcza w warunkach tworzenia siê powi¹zañ kooperacyjnych. Zauwa¿ano tak¿e, i¿ istnieje potrzeba dalszych inwestycji w zakresie poprawy jakoci
surowców (zakup specjalistycznych rodków transportu pozwalaj¹cych na zmniejszenie
strat surowca) oraz bezpieczeñstwa i jakoci produktów.
Tak zdefiniowane cele prze³o¿y³y siê na zaprogramowanie okrelonych funduszy maj¹cych na celu wsparcie rozwoju sektora w ramach programów operacyjnych. Sektor owocowo-warzywny zarówno w odniesieniu do produkcji pierwotnej, jak i przetwórstwa by³ jednym z obszarów objêtych wsparciem. Wsparcie finansowe mia³o tak¿e miejsce w ramach
wspó³finansowania przez pañstwo kredytów preferencyjnych, jak i programów dotowanych z funduszy UE, w tym m.in. na promocjê.
Jednoczenie w analizowanym okresie obserwuje siê zintensyfikowany proces harmonizacji polskiego prawa pierwotnego (ustawy) w zakresie sektora owoców i warzyw z acquis UE. Podejmowane s¹ tak¿e inicjatywy zmieniaj¹ce legislacjê krajow¹ w zakresie prawa
wtórnego (rozporz¹dzania, decyzje, itp.). Przyjêty kierunek zmian s³u¿y dalszej liberalizacji
interwencjonizmu pañstwa i u³atwia funkcjonowanie sektora.
POLSKI SEKTOR OWOCOWO-WARZYWNY PO PRZYST¥PIENIU DO UE
Polski rynek rolny, w tym owocowo-warzywny by³ w okresie przed akcesj¹ do UE ma³o
stabilny i s³abo przewidywalny. Wystêpowa³y du¿e wahania sezonowe i koniunkturalne,
które w istotny sposób wp³ywa³y na decyzje inwestycyjne producentów i przetwórców
[IERiG¯-PIB 2005]. Rok 2004 by³ szczególny, jeli chodzi o sytuacjê w polskim rolnictwie,
które w³¹czone zosta³o wówczas do systemu Wspólnej Polityki Rolnej. Polscy rolnicy oraz
sektor rolno-spo¿ywczy stali siê beneficjentami Wspólnej Polityki Rolnej oraz objêci zostali
mechanizmami i regu³ami wspólnego rynku wp³ywaj¹cymi w istotny sposób na poziom i
strukturê produkcji oraz na ceny rolne.
Po akcesji nast¹pi³a wyrana stabilizacja na rynkach rolnych, w szczególnoci zauwa¿alna i istotna by³a na rynku owoców i warzyw oraz rynku zbó¿ [IERiG¯-PIB 2007]. Integracja
Polski z UE nie mia³a dominuj¹cego wp³ywu na sytuacjê w polskim sektorze owocowo-warzywnym. Zaobserwowano jednak istotny wp³yw integracji w kilku obszarach rozwoju sektora. Dop³aty do przetworzonych pomidorów umo¿liwi³y zwiêkszenie konkurencyjnoci wytwa-
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rzanych w Polsce przetworów pomidorowych. Za wzrost po integracji z UE importu zagêszczonego soku jab³kowego nie okaza³ siê zagro¿eniem dla produkcji, cen skupu i mo¿liwoci zbytu
jab³ek. Zwiêkszony przywóz tego produktu pozwoli³ na uzupe³nienie bazy surowcowej zak³adów przetwórczych, wobec kurcz¹cej siê krajowej poda¿y jab³ek przemys³owych. Po stronie
niezadowalaj¹cych efektów nale¿y wymieniæ m.in. niewielkie w stosunku do polskiego potencja³u produkcyjnego zwiêkszenie eksportu jab³ek do UE i nieznaczny wzrost sprzeda¿y do
Wspólnoty pozosta³ych owoców i warzyw. Niezadowalaj¹ca sytuacja w tym zakresie, to przede
wszystkim skutek: s³abej organizacji rynku ogrodniczego w kraju (w tym rynku pierwotnego),
ma³ej promocji polskich produktów ogrodniczych na rynkach zbytu i niskiego stopnia dostosowania wie¿ych produktów ogrodniczych do unijnych wymogów jakociowych.
Za ma³e nale¿y uznaæ tak¿e wykorzystanie przez gospodarstwa ogrodnicze rodków
wsparcia z funduszy strukturalnych. P³atnoci bezporednie uzyskiwane przez gospodarstwa ogrodnicze w ramach Jednolitej P³atnoci Obszarowej mia³y wp³yw na wzrost poziomu
inwestycji i zu¿ycia rodków obrotowych tylko w gospodarstwach o du¿ej powierzchni
(stanowi¹cych 15% ogólnej liczby gospodarstw ogrodniczych). Integracja z Uni¹ Europejsk¹, z powodu ma³ej absorpcji przez producentów owoców i warzyw unijnych funduszy
wsparcia, nie mia³a wiêkszego wp³ywu na wzrost plonowania upraw ogrodniczych, zwiêkszenie poziomu inwestycji w gospodarstwach i poprawê jakoci owoców i warzyw. Jednoczenie jednak, w wyniku integracji, przyspieszony zosta³ proces polaryzacji gospodarstw
ogrodniczych. Z jednej strony s¹ to gospodarstwa, które skorzysta³y z unijnych rodków
pomocowych i umocni³y sw¹ si³ê ekonomiczn¹, a z drugiej gospodarstwa nie korzystaj¹ce
z mechanizmów wsparcia i oferuj¹ce produkty o niskiej jakoci  g³ównie na rynki lokalne
do zak³adów przetwórczych [IERiG¯-PIB 2007].
PROGRAMY ROZWOJU SEKTORA
Sektor owoców i warzyw w Polsce ró¿ni siê doæ istotnie od innych sektorów rolniczych
zakresem i technikami interwencji pañstwa w ramach dopuszczonych w UE. Interwencja ta
sprowadza siê bowiem do wspierania organizacji producentów, rekompensat z tytu³u niewprowadzania wie¿ych owoców i warzyw do obrotu, utrzymywania wspólnych wymogów
jakociowych, dop³at do niektórych owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa oraz
refundacji eksportowych i pozwoleñ importowych, a tak¿e dotacji na promocjê. W analizowanym okresie wszystkie programy rozwoju sektora oparte by³y o fundusze z UE.
W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 przewidziano Dzia³anie 7 Grupy producentów rolnych. Jego celem by³o: podniesienie dochodów rolników przez
redukcjê kosztów, poprawa jakoci produkcji na rynku w wyniku stosowania wspólnych
technologii produkcji oraz wspólnego przygotowywania produktu na rynek, koncentracja
dostaw oraz lepsze planowanie i dostosowanie produkcji do potrzeb rynku. W wyniku funkcjonowania tego dzia³ania wsparto ³¹cznie 119 grup producentów, z czego 27 stanowi³y grupy
producentów owoców i warzyw. Jednoczenie szerokie wsparcie oferowane by³o w ramach
Dzia³ania 8 Pomoc techniczna. Przy wykorzystaniu rodków z tego dzia³ania przeprowadzano szkolenia, warsztaty, organizowano wyjazdy studyjne oraz publikowano opracowania
maj¹ce podnieæ poziom wiedzy wród producentów i przetwórców [MRiRW 2008].
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 realizowane by³o dzia³anie
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Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych. Z³o¿ono ³¹cznie 1643 wnioski o
dofinansowanie realizacji projektów na kwotê 2,92 mld z³ i zawarto 1092 umowy na kwotê
1,82 mld z³, co w pe³ni wyczerpa³o bud¿et tego dzia³ania. Do koñca 2006 r. zakoñczono
realizacjê 433 projektów, z czego 20% dotyczy³o sektora przetwórstwa owoców i warzyw.
Zrealizowane projekty zwi¹zane s¹ g³ównie z: popraw¹ i kontrol¹ warunków zdrowotnych
(26% liczby projektów), popraw¹ i kontrol¹ jakoci (24%), stosowaniem nowych technologii (18%), popraw¹ i zracjonalizowaniem procedur w przetwórstwie (15%) [MRiRW 2008].
Najlepiej udokumentowane efekty oddzia³ywania programu pomocowego na sektor
owocowo-warzywny maj¹ miejsce w przypadku Programu SAPARD [IMC Consulting 2007].
W ramach priorytetowej osi pierwszej Poprawa efektywnoci sektora rolno-¿ywnociowego znaczna czêæ rodków zosta³a przeznaczona na inwestycje zwi¹zane z dostosowaniem
sektora mleczarskiego, miêsnego, rybnego, a tak¿e owocowo-warzywnego do wymogów
acquis. W ramach Dzia³ania 1 na 1268 zrealizowanych wniosków 81 pochodzi³o z sektora
owocowo-warzywnego, co stanowi³o 6,4% ogó³u inwestycji. Wydatkowano za 7,4% ogólnej kwoty przekazanej na finansowanie inwestycji w ramach tego dzia³ania, co zamknê³o siê
sum¹ 112 424,2 tys. z³. Wiêkszoæ inwestycji realizowanych w ramach projektów w Dzia³aniu 1 zwi¹zana by³a z dostosowaniem do wymogów sanitarnych. Dodatkowo zak³ady sektora owocowo-warzywnego podejmowa³y inwestycje zwi¹zane z zwiêkszaniem wartoci
dodanej, popraw¹ jakoci produktów, wprowadzeniem nowych technologii i innowacji oraz
redukcj¹ kosztów produkcji. Udzia³ tego typu inwestycji w przypadku sektora owocowowarzywnego wynosi³ 47%, dla porównania  mleczarskiego 25%, za w sektorze rybnym
18% i miêsnym 11%. W ramach sektora owocowo-warzywnego 102 zak³ady zrealizowa³y
tak¿e projekty, w ramach których wdro¿ony zosta³ system HACCP. Jednoczenie w ramach
przedsiêbiorstw sektora owocowo-warzywnego, które zrealizowa³y inwestycje finansowane z Programu SAPARD odnotowano najmniejszy sporód pozosta³ych sektorów, wzrost
emitowanych zanieczyszczeñ, tj. 0,3%.
W ramach dopuszczonej w UE pomocy krajowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa [2008] oferowa³a producentom i przetwórcom owoców i warzyw tak¿e pomoc w
zakresie kredytów i innej pomocy finansowej. W okresie objêtym analiz¹ wdro¿one by³y ró¿ne
mechanizmy pomocowe, w tym: preferencyjne kredyty inwestycyjne, preferencyjne kredyty
klêskowe, gwarancje kredytowe i porêczenia sp³aty kredytów preferencyjnych, oraz pomoc
finansowa dla grup producentów rolnych zarejestrowanych do 30 kwietnia 2004 r.
Programem o innym charakterze ni¿ wy¿ej wymienione by³ realizowany w 2007 r. przez
Inspekcjê Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych projekt wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹  Wzmocnienie kontroli jakoci rynkowej owoców i warzyw w Polsce [IJHARS 2008]. Projekt realizowany by³ przy wspó³pracy z Federalnym Ministerstwem ¯ywnoci, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta oraz Agencji Pó³nocnej Nadrenii  Westfalii ds. rodowiska Naturalnego oraz Ochrony Konsumenta w Niemczech. Celem projektu by³o udoskonalenie systemu kontroli jakoci handlowej wie¿ych owoców i warzyw w zakresie zgodnoci z
obowi¹zuj¹cymi przepisami. W jego ramach zrealizowano cykl szkoleñ, w tym dwa seminaria
oraz cztery warsztaty. Szkolenia by³y przeprowadzane przez niemieckich ekspertów.
Kolejnymi wa¿nymi programami wsparcia sektora owocowo-warzywnego s¹ programy
promocyjne wspó³finansowane przez UE. Od maja 2004 r. do koñca 2007 r. Polska uzyska³a
akceptacjê szeciu programów promocyjnych o ³¹cznym bud¿ecie ponad 8 mln euro [ARR
2008]. Sporód nich dwa dotyczy³y bezporednio sektora owocowo-warzywnego. By³y to
roczny program pt. Marchewka, który realizowany by³ w Bu³garii i Rumuni oraz roczny
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program pt. Mro¿onki pe³ne natury realizowany na rynku polskim. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
Marchewka to pierwszy polski projekt, który Komisja Europejska zatwierdzi³a do realizacji poza Polsk¹ i poza granicami UE w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej 
Wsparcie dzia³añ promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych [KUPS 2008]. Projekt zosta³ sfinansowany w 50% przez Komisjê Europejsk¹, w 30%
z bud¿etu krajowego oraz w 20% przez producentów  cz³onków Krajowej Unii Producentów Soków  g³ównego aplikanta. Bud¿et ca³ej kampanii wyniós³ ok. 1,7 mln euro. Drugim
programem by³ roczny program pt. Mro¿onki pe³ne natury dotycz¹cy mro¿onych warzyw
i owoców na rynku polskim. Jego ca³kowity bud¿et netto wynosi³ 160 762,47 euro.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przeprowadzona analiza pokazuje, ¿e od 2004 do 2007 r., a wiêc w pierwszych latach
cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej sektor owocowo-warzywny w Polsce rozwija³ siê
bardzo dynamicznie. By³o to zas³ug¹ zarówno koniunktury rynkowej i jego stosunkowo
silnej pozycji konkurencyjnej, a przede wszystkim pokanymi strumieniami pieniê¿nymi
przekazanymi w ramach i po akcesji.
Produkcja owoców w latach 2004-2006 kszta³towa³a siê na poziomie 3,0-3,5 mln t, natomiast w 2007 r. zmniejszy³a siê do zaledwie 1,7 mln t z powodu wiosennych przymrozków,
g³ównie w sadach jab³oni. W strukturze produkcji dominuje produkcja jab³ek (ponad 74%
produkcji) oraz owoców jagodowych (ponad 25% produkcji). Produkcja warzyw ogó³em w
latach 2004-2007 kszta³towa³a siê na poziomie 5,0-5,7 mln t, w tym udzia³ kapusty, marchwi i
cebuli wynosi³ ponad 60%.
W 2007 roku funkcjonowa³o 1817 podmiotów gospodarczych zajmuj¹cych siê przetwórstwem owoców i warzyw. W latach 2004-2007 nastêpowa³a stabilizacja sytuacji finansowej
przedsiêbiorstw przemys³u owocowo-warzywnego (jednostki zatrudniaj¹ce powy¿ej 9 osób).
Osi¹gane przez bran¿ê wyniki finansowe wskazywa³y na poprawn¹ i stabiln¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ przemys³u owocowo-warzywnego. Bran¿a w przewa¿aj¹cej wiêkszoci
osi¹ga³a zyski, mia³a zadawalaj¹c¹ p³ynnoæ finansow¹ i wysok¹ stopê inwestowania.
W latach 2004-2007 wystêpowa³o naprzemiennie w ujêciu wartociowym dodatnie i
ujemne saldo bilansu handlu zagranicznego owocami i ich przetworami spowodowane g³ównie ujemnym bilansem owoców oraz dodatnie saldo bilansu handlu zagranicznego warzywami i ich przetworami. W analizowanym okresie odnotowano tak¿e ujemne saldo obrotów
handlu zagranicznego w warzywach wie¿ych, natomiast w przetworach warzywnych zanotowano saldo dodatnie.
Dalszy rozwój sektora owoców i warzyw w Polsce bêdzie zale¿eæ od budowania trwa³ych przewag konkurencyjnych na rynku i dostosowywaniu oferty do potrzeb konsumentów, a tak¿e umiejêtnoci wykorzystania dostêpnych form pomocy, g³ównie z UE oraz kooperacji i zaanga¿owania wszystkich uczestników sektora.
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Tadeusz Filipiak, Mariusz Maciejczak
THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF
POLISH FRUIT AND VEGETABLE SECTOR IN THE PERIOD 2004-2007

Summary
The paper aims to analyze the internal conditions of development of Polish fruit and vegetable
sector in the period 2004-2007. It argues that in the first years of Polish membership in the EU the fruit
and vegetable sector was developing significantly. That was due to the factors resulting from market
cyclical factors and strong competitive advantages as well as the EU founds available for sector development. The further development of the sector will depend on the dynamics of increasing competitive
positions on the Single Market as well as taking advantages of EU founds and the level of cooperation
between sectors stakeholders.
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