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OFERTA WDROŻENIOWA
Zróż
nicowanie cen jabł
ek w Polsce i w Holandii w zależ
ności od
jakości i odmian na poziomie gospodarstw, rynków hurtowych
i w detalu”
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Porównywano
ceny
jabł
ek
deserowych odmian Boskoop, Elstar,
Golden Delicious, Jonagold, Red
Delicious na rynkach hurtowych
i w punktach sprzedaży detalicznej
w Polsce i w Holandii. Odmiany jabł
ek
został
y wybrane celowo pod kątem
częstotliwości
występowania
na
różnych rynkach, tak aby uzyskaćceny
z możliwie duż
ej liczebności rynków
hurtowych. W celu ograniczenia wpł
ywu czynnika inflacyjnego i wpł
ywu
ewentualnych niekorzystnych warunków
na rynku w przypadku analizy cen
z tylko jednego roku przyjęto możliwie
krótki okres porównawczy czterech lat.
Oceny dokonano dla jabł
ek takich
samych odmian, identycznej klasie
jakości [pierwszej] oferowanych do
sprzedaży w porównywalnych opakowaniach (karton 18-20 kg). Na wszystkich rynkach hurtowych zaobserwowano zależność pomiędzy podażą
danej odmiany, a poziomem jej cen.
Ten stan świadczy o braku peł
nego
zdominowania na świecie handlu
jabł
kami przez sieci super i hipermarketów. Zauważalny jest wpł
yw

globalizacji w kształ
towaniu rynku,
gdyż poziom cen jabł
ek w okresie
ostatnich czterech lat jest bardziej
wyrównany, niż przy porównywaniu
cen na rynkach hurtowych jeszcze
kilka lat temu. Obecna sytuacja na
rynkach bogatych krajów, gdzie
poziom spożycia jabł
ek w stanie świeżym maleje doprowadza do dalszego
wyrównywania cen i tendencji spadkowych. Wydaje się, ż
e zmiany nastąpią
wraz ze wzrostem zamożności w krajach Azji takich jak Chiny i Indie. Wtedy
poziom cen na rynkach hurtowych
będzie znacznie bardziej zróżnicowany
niżobecnie. W przypadku Polski na
rynkach hurtowych zauważalny jest
znacznie niższy poziom cen jabł
ek
w latach większej podaży niżw pozostał
ych miejscach. Wydaje się, że
wyrównanie poziomu cen i ich
stabilizacja nastąpi dopiero przy
konsolidacji produkcji i handlu, a to
będzie możliwe dopiero przy istotnym
wzroście udział
u organizacji producentów w produkcji i obrocie jabł
kami.

Średnie miesięczne ceny jabł
ek odmiany 'Golden Delicious'
w latach 2006-2009 w miesią
cach IX, X, XI
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Średnie miesięczne ceny jabł
ek odmiany 'Jonagold'
w latach 2006-2009 w miesiącach IX, X, XI
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Porównanie ś
rednich miesięcznych cen hurtowych jabł
ek odmiany
'Elstar' w Polsce i Holandii
w latach 2006-2009 w miesią
cach IX, X, XI
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Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na ukazaniu przemian w zakresie kształ
towania się
poziomu cen jabł
ek na rynkach reprezentatywnych dla europejskiego obszaru
gospodarczego. Wykazano spadek hurtowych cen jabł
ek, zwł
aszcza wyrażony w Euro,
związany z procesami globalizacyjnymi w tym gł
ównie konsolidacji handlu detalicznego,
z drugiej strony stwierdzono wzrost cen pł
aconych za jabł
ka przez konsumentów. Wyniki
badań potwierdzają konieczność konsolidacji produkcji poprzez wzrost udział
u
organizacji producenckich

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroż
eniowa
Gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, firmy zajmujące się
handlem owocami
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