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Synopsis. Celem pracy by a ocena koncentracji produkcji ywno ci regionalnej i tradycyjnej w Unii 

Europejskiej (UE) ze szczególnym uwzgl dnieniem Polski. Analizy dokonano na podstawie danych 

pochodz cych z europejskich baz DOOR, E-BACCHUS, E-SPIRIT DRINKS oraz danych IJHARS. 

Opisano i przeanalizowano ró ne kategorie regionalnych i tradycyjnych produktów zarejestrowanych 

w Polsce jak i innych krajach UE wykorzystuj c indeks koncentracji Herfindahhl-Hirschman. 

Otrzymane wyniki dowiod y, e koncentracja produkcji ywno ci regionalnej i tradycyjnej w UE jest 

du a, a wi kszo  zarejestrowanych oznacze  geograficznych produktów pochodzi z krajów basenu 

Morza ródziemnego, na które przypada niemal trzy czwarte wszystkich unijnych rejestracji. Polska 

posiada niewielki udzia  w analizowanym rynku. W uj ciu regionalnym w Polsce odnotowano 

wzgl dnie wysok  koncentracj  produkcji. Wyra nie wy sz  warto  wykazano dla koncentracji 

producentów tych produktów.  

S owa kluczowe: systemy ochrony jako ci, oznaczenia geograficzne, produkcja ywno ci, 

koncentracja rynku 

Abstract. The purpose of the work was to assess the concentration of regional and traditional food 

production in the European Union (EU) with particular emphasis on Poland. The analysis was made 

on the basis of data from the European DOOR databases, E-BACCHUS, E-SPIRIT DRINKS and 

IJHARS data. Various categories of regional and traditional products registered in Poland and other 

EU countries were described and analyzed using the Herfindahhl-Hirschman concentration index. The 

results obtained showed that the concentration of regional and traditional food production in the EU is 

high, and the majority of registered geographical indications originate from the Mediterranean, which 

accounts for almost three quarters of all EU registrations. Poland has a small share in the analyzed 

market. In regional terms, Poland has a relatively high concentration of production. A clearly higher 

value was demonstrated for the concentration of producers of these products. 

Key words: quality protection systems, geographical indications, food production, market 

concentration 

JEL Classification: O12 

Wprowadzenie  

Post puj ca globalizacja na europejskim rynku rolno-spo ywczym doprowadzi a do 

zwi kszonej konkurencji ze strony du ych przedsi biorstw, w szczególno ci przedsi biorstw 
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wielonarodowych, a liberalizacja handlu spowodowa a zmniejszenie ochrony rynku 

(Gellynck i in., 2012). Spowodowa o to tak e wzrost zainteresowania konsumentów jako ci  

ywno ci, nie tylko w odniesieniu do produktów o wy szej jako ci zdrowotnej, ale tak e ich 

miejsca pochodzenia i sposobu wytworzenia. Konsumenci wyra aj  pozytywne emocje 

wobec produktów, których miejsce produkcji jest bli ej miejsca konsumpcji (Kumpulainen 

i in., 2018), i wi kszy poziom zaufania do ywno ci krajowej i regionalnej, ni  do produktów 

o nieznanym lub globalnym pochodzeniu (Lobb i Mazzocchi, 2007). Uczciwo , tradycja, 

wie o , bezpiecze stwo, lepsza jako , etyczna produkcja i ochrona rodowiska to cechy 

przypisywane ywno ci tradycyjnej i regionalnej (Feldemann i Hamm, 2015; Campbell i in., 

2014; Motta i Sharma, 2016). Tak wi c, regionalne i tradycyjne produkty ywno ciowe, 

zwi zane ze szczególnym obszarem geograficznym czy tradycyjn  metod  produkcji mog  

odgrywa  znacz c  rol  na rynku rolno-spo ywczym i s  coraz cz ciej wybierane przez 

konsumentów, którzy odnajduj  w nich „powrót do tradycji” (Gellynck i in., 2012). Te 

zmiany daj  mo liwo ci rozwoju ma ym firmom dzia aj cym na rynkach niszowych. 

Wytwarzane rzez nich produkty przyczyniaj  si  do dywersyfikacji dostaw produktów 

ywno ciowych b d cych przedmiotem handlu na rynkach UE. Maj c na uwadze, e 

producenci ywno ci tradycyjnej i regionalnej to zazwyczaj mikro i rednie przedsi biorstwa, 

cz sto firmy rodzinne, wspieranie ich dzia alno ci mo e zach ca  lokalne rodowiska 

biznesowe do walki z konkurencj  du ych producentów ywno ci (Stanciu, 2015). 

Pracoch onne i czasoch onne metody produkcji ywno ci s  alternatyw  dla standaryzacji i 

ujednolicania produkcji, a potrzeba zachowania bioró norodno ci w produkcji ro linnej i 

zwierz cej pa stw sta a si  g ównym powodem wprowadzenia przez Uni  Europejsk  

systemu ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych (Gulbicka, 2014). 

Ochrona produktów tradycyjnych i regionalnych w Europie 

Producenci rolni w Unii Europejskiej (UE) maj  mo liwo  ubiegania si  o rejestracj  

nazw produktów w ramach oznacze  geograficznych (OG). Ochrona nazw geograficznych 

oznaczaj cych produkty rolne istnieje od ko ca XX w. i jest wa nym instrumentem polityki 

UE w zakresie jako ci. Ma na celu utrzymanie ró norodno  produkcji rolnej w UE, a tak e 

daje mo liwo  wyró nienia produktów na rynkach krajowych i mi dzynarodowych, 

przyczyniaj c si  do poprawy konkurencyjno ci i rentowno ci dzia alno ci ich wytwórców 

(Gr bowiec, 2017). Wykorzystuj c owe oznaczania podkre laj  oni zwi zek produktu 

z danym krajem, regionem czy miejscowo ci , co mo e by  dla kupuj cego g ównym 

czynnikiem wyboru towaru. W ostatnich latach, w zwi zku z umasowieniem produkcji wielu 

towarów, konsumenci coraz bardziej doceniaj  oryginalne produkty pochodz ce 

z konkretnych miejsc w kraju i na wiecie, cechuj ce si  niepowtarzalnymi w a ciwo ciami 

(Pieniak i in., 2009; Dansero i Puttilli, 2013; Fernández-Ferrín i in., 2018). 

W polskim prawie nie ma prawnej definicji oznaczenia geograficznego. Jednak e 

oznaczenia geograficzne s  zwi zkiem symbolu o tre ci geograficznej z towarem, który jest 

odbierany przez nabywc  jako zespó  informacji o towarze, w tym zw aszcza o jego 

pochodzeniu z pewnego miejsca geograficznego3. Oznaczenia geograficzne maj  wi c za 

zadanie chroni  zarówno odbiorc , jak i producenta przed nieuczciwymi praktykami 

handlowymi polegaj cymi na oznaczaniu towarów znakami wprowadzaj cymi odbiorców 

                                                            
3 https://www.uprp.pl/oznaczenia-geograficzne/Lead05,36,1806,4,index,pl,text/ 
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w b d co do pochodzenia, rodzaju czy jako ci towaru. Jednak ochrona nie zawsze 

przek ada si  na sukces gospodarczy, poniewa  wymaga od producentów przestrzegania 

pewnych zasad specyfikacji, co mo e wi za  si  z dodatkowymi kosztami. 

Wspólnotowy system ochrony oznacze  geograficznych obejmuje oznaczenia 

geograficzne produktów rolnych i rodków spo ywczych oraz oznaczenia geograficzne 

napojów spirytusowych. Prawodawstwo UE zapewnia ochron  oznacze  geograficznych 

w odniesieniu do (European Commission, 2013): 

 Win: system rozpocz ty w latach 70. XX w. w ramach wspólnej organizacji rynku 

wina, zosta  zmieniony w 2008 r. w kontek cie reformy sektora wina, aby przyj  

zasady prawodawstwa dotycz cego produktów rolnych i rodków spo ywczych. 

 Napojów spirytusowych: system powsta  w 2008 r. po reformie przepisów 

dotycz cych definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznacze  

geograficznych napojów spirytusowych. Wcze niej nazwy by y wymienione 

i chronione w ustawodawstwie dotycz cym napojów spirytusowych. 

 Produktów rolnych i rodków spo ywczych: zharmonizowane ramy regulacyjne 

dla rejestracji oznacze  geograficznych w UE opracowano w 1992 r.  

 Aromatyzowanych produktów winiarskich: obecnie omawiane s  nowe 

zharmonizowane ramy regulacyjne. 

Aktualne rozporz dzenie w sprawie systemów jako ci dla produktów rolnych i 

rodków spo ywczych (rozporz dzenie (UE) nr 1151/2012) wesz o w ycie 3 stycznia 2013 

r. Stworzona zosta a tak e unijna baza danych (DOOR) dla produktów rolnych i artyku ów 

spo ywczych zarejestrowanych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione 

Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalno  (GTS), jak 

równie  nazw, dla których wniosek o rejestracj  zosta  z o ony w Komisji Europejskiej. 

Ustawodawstwo unijne uznaje dwie formy ochrony oznacze  geograficznych- 

Chronion  Nazw  Pochodzenia (ChNP) i Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), 

dost pne dla produktów rolnych i rodków spo ywczych oraz win. ChOG mo na równie  

stosowa  do napojów spirytusowych i win aromatyzowanych, ale ChNP nie jest dla nich 

dost pne. Oprócz tego istnieje trzecia forma ochrony - Gwarantowana Tradycyjna 

Specjalno  (GTS), która podkre la tradycyjny proces produkcji (tab. 1). Chocia  GTS nie 

jest uwa ana za oznaczenie geograficzne, poniewa  nie wi e bezpo rednio produktu 

z miejscem, nale y je uwzgl dni , poniewa  jest ona cz ci  systemu jako ci UE, s u c 

podobnym celom. Oznaczenie to zosta o ustanowione w celu ochrony tradycyjnych metod 

produkcji i receptur, pomagaj c producentom produktów tradycyjnych w marketingu 

i przekazuj c konsumentom warto  dodan  ich tradycyjnych receptur i produktów. 
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Tabela 1. Trzy systemy ochrony nazw produktów regionalnych i tradycyjnych 

Table 1. Three systems to protect the names of regional and traditional products 

Chroniona nazwa pochodzenia 

(ChNP) 

Chronione oznaczenie geograficzne 

(ChOG) 

Gwarantowana tradycyjna 

specjalno  (GTS) 

Nazwa, któr  okre la si  produkt: 

– pochodz cy z okre lonego 

miejsca, regionu lub, w 

wyj tkowych przypadkach, kraju, 

– którego jako  lub cechy 

charakterystyczne s  w istotnej lub 

wy cznej mierze zas ug  

szczególnego rodowiska 

geograficznego, na które sk adaj  

si  czynniki naturalne i ludzkie; 

oraz 

– którego wszystkie etapy 

produkcji odbywaj  si  na 

okre lonym obszarze 

geograficznym. 

 

Nazwa regionu, okre lonego 

miejsca lub w wyj tkowych 

przypadkach kraju, która s u y do 

oznaczenia produktu rolnego lub 

rodka spo ywczego: 

– pochodz cego z okre lonego 

miejsca, regionu lub kraju; 

– którego okre lona jako , renoma 

lub inna cecha charakterystyczna w 

g ównej mierze wynika z tego 

pochodzenia geograficznego; oraz 

– którego przynajmniej jeden etap 

produkcji odbywa si  na tym 

okre lonym obszarze 

geograficznym. 

Opisuje okre lony produkt lub 

rodek spo ywczy, który: 

– otrzymano z zastosowaniem 

sposobu produkcji, przetwarzania 

lub sk adu odpowiadaj cego 

tradycyjnej praktyce (co najmniej 

30 lat) w odniesieniu do tego 

produktu lub rodka spo ywczego; 

lub 

– zosta  wytworzony z surowców 

lub sk adników, które s  tradycyjnie 

stosowane. 

 

   

Przyk ady: Bordeaux (Francja, 

wino), Cava (Hiszpania, wino), 

Manouri (Grecja, ser), Tiroler 

Bergkäse (Austria, ser), Pistacchio 

verde di Bronte (W ochy, owoce) 

Przyk ady: Liliputas (Litwa, ser), 

Gofio canario (Hiszpania, produkty 

zbo owe), Walbecker Spargel 

(Niemcy, warzywa), eské pivo 

(Czechy, piwo) 

Przyk ady: Kriek (Belgia, piwo), 

File Elena (Bu garia, produkty 

mi sne) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji 

Europejskiej. 

W ramach unijnego systemu jako ci, ywno  lub napój pochodz ce z UE lub spoza 

UE, zarejestrowane na poziomie europejskim, otrzymuj  ochron  prawn  przed imitacj  

w ca ej UE. Ka dy indywidualny producent ywno ci lub grupa producencka mo e ubiega  

si  o zarejestrowanie nazwy ywno ci chronionej. Mo e to potrwa  do kilku lat zanim 

nazwa b dzie prawnie chroniona. Jednak ochrona jest udzielana na czas nieokre lony od 

momentu przyznania jej przez UE. U ywanie nazwy chronionej, czy metody produkcji 

musi by  kontrolowane co najmniej raz na trzy lata przez odpowiedni organ kontrolny. 

Producent w UE przesy a wniosek do swojego organu krajowego, a producent spoza UE 

przesy a wniosek bezpo rednio do Komisji Europejskiej. Jednak produkty spoza UE musz  

by  ju  chronione w ich kraju pochodzenia (rys. 1) 
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Rys. 1. Proces rejestracji oznacze  geograficznych 

Fig. 1. Registration process for geographical indications 

ród o: HORIZON, Market Intelligence, 2016. 

Wytwarzanie produktów posiadaj cych Chronion  Nazw  Pochodzenia, Chronione 

Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowan  Tradycyjn  Specjalno  daje producentom 

mo liwo  zwi kszenia rentowno ci i konkurencyjno ci swojej dzia alno ci, a tak e 

ochrony integralno ci produktów przed niew a ciwym wykorzystaniem i fa szowaniem. 

Nale y jednak pami ta , i  rejestracja nazwy jako ChNP czy ChOG sama w sobie nie 

gwarantuje sukcesu producentom. Znak unijny na etykiecie produktu mo e jednak 

zwi ksza  jego widoczno , a tak e gwarantowa  ochron  przed nadu ywaniem nazwy 

produktu. 

Produkty wytwarzane na 

terenie UE 
Produkty spoza UE 

Na poziomie grupy 

producenckiej 

Na poziomie 

krajowym 

Na poziomie 

europejskim 

Charakterystyka produktu 

uwzgl dniaj ca szczegó owe 

specyfikacje

Okres na wniesienie sprzeciwu  

(3 miesi ce)+ 2 miesi ce na uzasadnione 

o wiadczenia 

Pierwsza publikacja w Dzienniku 

Urz dowym Unii Europejskiej 

Ocena przez Komisje 

Europejsk  (max. 6 miesi cy) 

Ocena przez krajowe organy Ochrona oznaczenia 

geograficznego w kraju 

pochodzenia 

Odrzucenie, je li aplikacja nie 

jest spójna z prawem 

europejskim 

Je li wniesiono sprzeciw, 

konsultacje mi dzy stronami  

(3 miesi ce+3 max.). 

Je li brak porozumienia, decyzja 

nale y do Komisji 

Charakterystyka produktu 

uwzgl dniaj ca szczegó owe 

specyfikacje 

DOOR 

Rejestracja 
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Metodyka badania 

Celem pracy by a ocena koncentracji produkcji ywno ci regionalnej i tradycyjnej 

w Unii Europejskiej (UE) ze szczególnym uwzgl dnieniem Polski. Do oceny struktury 

rynku pod k tem jego konkurencyjno ci wykorzystywane s  miary koncentracji rynków. 

Jednym z najcz ciej stosowanych wska ników w tym zakresie jest Indeks Herfindahla-

Hirschmana (HHI) (Kwiatkowska, 2014; Matczak, 2016). Geneza jego zastosowania 

wywodzi si  z ameryka skich instytucji antymonopolowych, jak te  instrumentarium 

wykorzystywanego przez Komisj  Europejsk  w ramach prowadzonej polityki konkurencji 

Unii Europejskiej. Konstrukcja HHI opiera si  na sumie kwadratów udzia ów wszystkich 

podmiotów na rynku (przedsi biorstw, producentów): 

 

gdzie pi oznacza relatywny udzia  i-tego podmiotu w rynku, a n to ca kowita liczba 

podmiotów na rynku. 

Indeks HH mo na poddawa  zarówno analizie statycznej jak i dynamicznej. W uj ciu 

statycznym przyjmuje on warto ci z przedzia u (0 do 10 000), gdzie skrajny poziom 

oznacza istnienie rynku monopolistycznego. Warto ci po rednie, wyznaczaj ce poziomy 

koncentracji rynku, s  odmiennie definiowane na rynkach ameryka skim i europejskim 

(tab. 2). Z uwagi na fakt, e w badaniu poddano analizie rynek pa stw Unii Europejskiej, 

do oceny efektów rynkowych procesów integracyjnych zastosowano wytyczne UE. 

Tabela 2. Ocena efektów rynkowych procesów integracyjnych na podstawie wska nika HHI w Stanach 

Zjednoczonych i Europie 

Table 2. Evaluation of the market effects of integration processes based on the HHI index in the United States and 

Europe 

Rynek USA UE 

NIESKONCENTROWANY 

integracja nie ma negatywnego wp ywu na konkurencyjno  
< 1500 < 1000 

UMIARKOWANIE SKONCENTROWANY 

integracja mo e mie  negatywny wp yw na konkurencyjno  
1500-2500 1000-2000 

WYSOKO SKONCENTROWANY 

integracja posiada  b dzie negatywny wp yw na konkurencyjno  
> 2500 >2000 

ród o: Horizontal Merger Guidelines (2010), Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego po czenia 

przedsi biorstw…(2004/C31/03). 

ród em danych by y informacje pochodz ce z europejskich baz DOOR, E-

BACCHUS, E-SPIRIT DRINKS oraz danych Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów 

Rolno-Spo ywczych. Zaprezentowano ilo ciowy udzia  w rynku unijnym produktów 

zarejestrowanych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie 

Geograficzne (ChOG), Gwarantowana Tradycyjna Specjalno  (GTS) z uwzgl dnieniem 

kategorii produktów, jak równie  poszczególnych pa stw cz onkowskich. Przedstawiono 

tak e warto ci indeksu HHI w trzech systemach ochrony nazw produktów regionalnych 

i tradycyjnych w UE. Szczegó owej analizie poddano poszczególne województwa w Polsce 

z uwzgl dnieniem liczby producentów i wytwarzanych przez nich produktów.  
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Koncentracja produkcji ywno ci regionalnej i tradycyjnej w UE 

Do stycznia 2018 r. zarejestrowano w Unii Europejskiej 1421 produktów, 2891 win 

i 268 napojów spirytusowych, które posiadaj  oznaczenie ChNP, ChOG lub TGS (bazy 

danych DOOR, E-BACCHUS, E-SPIRIT DRINKS) (tab. 3). W ramach tej grupy znajduj  

si  produkty wytwarzane poza UE, w tym 10 zarejestrowanych z Chin, 4 z Tajlandii, 

3 z Turcji i 11 z innych poza europejskich krajów. 

Tabela 3. Liczba produktów zarejestrowanych jako ChNP, ChOG, GTS w UE (wg kategorii) na dzie  17.01.2018 

Table 3. Number of products classes registered as PDOs, PGIs and GTS in EU countries - (as of 17 January 2018)  

Klasa/ Grupa produktów tradycyjnych 
Liczba zarejestrowanych 

produktów w UE 

Liczba zarejestrowanych 

produktów w Polsce 

ChNP, ChOG 

1.1. Mi so wie e 164 1 

1.2. Produkty wytworzone na bazie mi sa  174 4 

1.3. Sery  234 5 

1.4. Inne produkty pochodzenia zwierz cego  44 4 

1.5. Oleje i t uszcze  133 0 

1.6. Owoce, warzywa i zbo a wie e lub przetworzone 383 9 

1.7. wie e ryby i owoce morza 47 1 

1.8. Inne produkty  64 0 

2.1. Piwo 20 0 

2.4. Chleb i wyroby piekarnicze 77 6 

2.5. Naturalne gumy 2 0 

2.6. Pasta musztardowa 2 0 

2.7. Makarony  10 0 

3.1. Siano  1 0 

3.2. Olejki eteryczne  4 0 

3.4. Koszenila  1 0 

3.5. Kwiaty i ro liny ozdobne 3 0 

3.6. We ny 1 0 

GTS 

1.1. Mi so wie e 3 0 

1.2. Produkty wytworzone na bazie mi sa  15 3 

1.3. Sery  6 0 

1.4. Inne produkty pochodzenia zwierz cego  3 0 

1.5. Oleje i t uszcze  1 1 

1.6. Owoce, warzywa i zbo a wie e lub przetworzone 1 0 

1.7. wie e ryby i owoce morza 3 0 

1.8. Inne produkty  4 4 

2.1. Piwo 6 0 

2.3. Wyroby cukiernicze, chleb 14 1 

2.4. Makarony 1 0 

Suma 1421 39 

ród o: opracowanie w asne, na podst. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, DOOR - Database of Origin and 

Registration; www.ec.europa.eu. 
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Najliczniej reprezentowan  grup  produktów s  owoce, warzywa i zbo a (383), sery 

(234), produkty mi sne (174), wie e mi so (164) i oleje (133). Wiod cymi pa stwami 

cz onkowskimi w ilo ci zarejestrowanych produktów s  W ochy, Francja, Hiszpania, 

Portugalia i Grecja (tab. 4). W ka dym z tych pa stw zarejestrowanych jest ponad 100 

produktów, a najwi cej we W oszech - niemal 300. W efekcie 979 oznacze  z regionu 

Europy Po udniowej stanowi 70% ca ego analizowanego rynku w UE. 

Tabela 4. Liczba produktów zarejestrowanych jako ChNP, ChOG, GTS w Unii Europejskiej (wg pa stw) na dzie  

17.01.2018 

Table 4. Number of products registered as PDOs, PGIs and GTS in EU countries - (as of 17 January 2018)  

Pa stwo 
Produkty regionalne i tradycyjne 

Suma 
Pi (%) 

CHNP CHOG GTS ChNP ChOG GTS ca o ci 

Austria 10 6 1 17 1,64 0,84 1,64 1,23 

Belgia 3 11 5 19 0,49 1,54 8,20 1,37 

Bu garia 0 2 5 7 0,00 0,28 8,20 0,51 

Chorwacja 9 9 0 18 1,48 1,26 0,00 1,30 

Cypr 1 4 0 5 0,16 0,56 0,00 0,36 

Czechy 6 23 4 33 0,99 3,22 6,56 2,38 

Dania 0 7 0 7 0,00 0,98 0,00 0,51 

Estonia 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finlandia 5 2 3 10 0,82 0,28 4,92 0,72 

Francja 103 141 1 245 16,91 19,72 1,64 17,69 

Grecja 76 30 0 106 12,48 4,20 0,00 7,65 

Hiszpania 102 89 4 195 16,75 12,45 6,56 14,08 

Holandia 6 5 4 15 0,99 0,70 6,56 1,08 

Irlandia 3 4 0 7 0,49 0,56 0,00 0,51 

Litwa 1 4 2 7 0,16 0,56 3,28 0,51 

Luksemburg 2 2 0 4 0,33 0,28 0,00 0,29 

otwa 1 2 3 6 0,16 0,28 4,92 0,43 

Malta 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Niemcy 12 77 0 89 1,97 10,77 0,00 6,43 

Polska 8 22 9 39 1,31 3,08 14,75 2,82 

Portugalia 64 73 1 138 10,51 10,21 1,64 9,96 

Rumunia 1 3 0 4 0,16 0,42 0,00 0,29 

S owacja 2 10 7 19 0,33 1,40 11,48 1,37 

S owenia 8 12 3 23 1,31 1,68 4,92 1,66 

Szwecja 3 3 2 8 0,49 0,42 3,28 0,58 

W.Brytania 10 40 4 54 1,64 5,59 6,56 3,90 

W gry 6 8 1 15 0,99 1,12 1,64 1,08 

W ochy 167 126 2 295 27,42 17,62 3,28 21,30 

Suma 609 715 61 1385  100,00 100,00 100,00 100,00 

ród o: opracowanie w asne, na podst. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, DOOR - Database of Origin and 

Registration; www.ec.europa.eu. 
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Polska w porównaniu z innymi europejskimi krajami posiada relatywnie niewiele 

zarejestrowanych nazw produktów. Na dzie  17 stycznia 2018 r. by o ich 39, w tym 8 jako 

ChNP, 22 jako ChOG i 9 jako GTS, co daje udzia  wynosz cy 2,8%. Lepiej prezentuje si  

sytuacja, je li uwzgl dni si  tylko grup  nazw produktów zarejestrowanych jako GTS. 

W tym przypadku na 57 nazw w ca ej UE, 9 dotyczy polskich produktów, co stanowi 

niemal 16%.  

Tabela 5. Indeks HHI na rynku ywno ci regionalnej i tradycyjnej w ród pa stw UE 

Table 5. HHI index on the regional and traditional food market among EU countries 

Oznaczenie Warto  HHI 

ChNP 1 604,15 

ChOG 1 157,04 

GTS 771,30 

Ogó em 1 207,20 

ród o: badania w asne. 

Udzia  zarejestrowanych nazw produktów pochodz cych spoza Unii Europejskiej jest 

bardzo ma y (poni ej 30). W ród nich najwi cej pochodzi z Chin (10), Mauritiusa (4), 

Tajlandii (4), Turcji (3), Norwegii (2) i po jednym z Kolumbii, Dominikany i Wietnamu.  

Przyjmuj c unijne kryteria interpretacji wska nika HHI, rynek ywno ci regionalnej 

i tradycyjnej w krajach UE nale y uzna  za umiarkowanie skoncentrowany (tab. 5). 

W najwi kszym stopniu zosta o to uwidocznione w przypadku grupy oznacze  ChNP, 

gdzie analizowany indeks przyj  warto  1 604,15. Natomiast w grupie produktów 

zarejestrowanych jako GTS rynek mo na uzna  za nieskoncentrowany. Ze wzgl du jednak 

na marginalny udzia  tej grupy w badanej próbie, wynik ten nie ma znacz cego wp ywu na 

ocen  koncentracji ca ego rynku. 

Koncentracja produkcji ywno ci regionalnej i tradycyjnej w Polsce 

Analizie poddano koncentracj  produkcji certyfikowanej ywno ci regionalnej 

i tradycyjnej w Polsce z uwzgl dnieniem poszczególnych województw. Wyniki badania 

dowiod y, e producenci tej grupy produktów ywno ciowych s  silnie skoncentrowani w 

dwóch województwach: mazowieckim i wielkopolskim, w których w 2018 r. 

zlokalizowanych by o odpowiednio 53,1% i 17,2% ogó u producentów (tab. 6).  

Silna koncentracja producentów determinuje warto  wska nika HHI, która w 2017 r. 

wynios a 2 672,51, a rok pó niej by a jeszcze wi ksza i osi gn a warto  3 295,92 (tab. 7). 

Tak wysokie warto ci oznaczaj  jednoznacznie wysok  koncentracj  polskiego rynku w 

tym zakresie, nawet je li uwzgl dni si  bardziej restrykcyjne kryteria ameryka skie.  

Ni sze warto ci HHI odnotowano w przypadku analizy koncentracji produktów 

ChNP, ChOG, GTS. Porównuj c wyniki uzyskane dla krajów UE, zauwa a si  ich 

zbie no  z rynkiem polskim. Uwag  zwraca jednak wyra nie zró nicowanie warto ci HHI 

w przypadku rozk adu producentów i produktów. Wynika to z faktu, e niektóre z 

certyfikowanych produktów ciesz  si  bardzo du ym zainteresowaniem producentów: w 

województwie mazowieckim s  to jab ka grójeckie, a w województwie wielkopolskim 

rogale wi tomarci skie. 
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Tabela 6. Liczba producentów i produktów ChNP, ChOG, GTS w Polsce (wg województw) na dzie  12.01.2018 

Table 6. Number of products classes registered as PDOs, PGIs and GTS in Poland - (as of 12 January 2018) 

Województwo 
2018 2017 

Producenci Pi (%) Produkty Pi (%) Producenci Pi (%) Produkty Pi (%) 

dolno l skie 2 0,29 1 7,89 2 0,33 1 2,44 

kujawsko-

pomorskie 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

lubelskie 7 1,03 3 7,89 8 1,31 3 7,32 

lubuskie 1 0,15 1 2,63 1 0,16 1 2,44 

ódzkie 42 6,19 1 2,63 39 6,39 1 2,44 

ma opolskie 72 10,77 10 21,05 96 15,74 11 26,83 

mazowieckie 360 53,10 4 10,53 272 44,59 4 9,76 

opolskie 10 1,47 2 2,63 9 1,48 2 4,88 

podkarpackie 6 0,88 1 2,63 6 0,98 1 2,44 

podlaskie 14 2,06 3 7,89 13 2,13 3 7,32 

pomorskie 26 3,83 1 2,63 26 4,26 1 2,44 

l skie 13 1,77 5 10,53 14 2,30 5 12,20 

wi tokrzyskie 2 0,29 1 2,63 2 0,33 1 2,44 

warmi sko-

mazurskie 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

wielkopolskie 117 17,26 5 13,16 116 19,02 5 12,20 

zachodniopom

orskie 
6 0,88 1 5,26 6 0,98 1 4,88 

Suma 678 100 39 100 610 100 40 100 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych.  

Rynek ywno ci regionalnej i tradycyjnej w Polsce charakteryzuje si  du  liczb  

mikro i ma ych przedsi biorstw, których szanse rynkowe powi zane s  ze zmianami 

w zachowaniach konsumentów zainteresowanych ywno ci  wysokiej jako ci 

(Jakubowska, Wierzejski, 2017). Istnieje jednak problem z identyfikacj  tych produktów. 

Konsumenci nie potrafi  nazwa  produktów typowych dla swojego regionu, co wskazuje 

na potrzeb  edukacji w tym zakresie (Wilczy ska, 2017). 

Tabela 7. Indeks HHI na rynku ywno ci regionalnej i tradycyjnej w Polsce 

Table 7. HHI index on the regional and traditional food market in Poland 

Wyszczególnienie 
Warto  HHI 

2017 2018 

Producenci 2 672,51 3 295,92  

Produkty 1 302,80 1 237,50 

ród o: badania w asne. 
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Wnioski 

Rynek UE charakteryzuje si  ju  wzgl dn  dojrza o ci  w obszarze obecno ci 

i dost pno ci tradycyjnych i regionalnych produktów ywno ciowych. Przeprowadzone 

badania wskazuj  jednak, e rynek ten jest stosunkowo mocno skoncentrowany. 

Odnotowany wska nik HHI na poziomie 1 207 wskazuje, e wi kszo  zarejestrowanych 

oznacze  geograficznych produktów pochodzi tylko z kilku krajów – s  to kraje basenu 

morza ródziemnego, na które przypada niemal trzy czwarte wszystkich unijnych 

rejestracji. Oznacza to, e kraje ze rodkowej i pó nocnej Europy, które równie  dysponuj  

bogatymi zasobami w zakresie tradycji wytwarzania ywno ci, charakteryzuj  si  mniejsz  

aktywno ci  w badanym obszarze. Istnieje zatem potencja  do rozwoju w tym sektorze 

gospodarki europejskiej. Wniosek ten dotyczy równie  Polski, która posiada niewielki 

udzia  w analizowanym rynku. W uj ciu regionalnym w Polsce odnotowano wzgl dnie 

wysok  koncentracj  – HHI dla zarejestrowanych produktów wyniós  1 237. Wyra nie 

wy sz  warto  obliczono dla koncentracji producentów tych produktów. Uzyskana 

warto  HHI równa 3 295 wynika z faktu, e a  70% producentów wywodzi si  z dwóch 

województw: mazowieckiego i wielkopolskiego.  

Wydaje si , e sukces rynkowy wybranych tradycyjnych i regionalnych produktów 

ywno ciowych na polskim rynku mo e sta  si  stymulant  do rozwoju komercyjnego 

kolejnych produktów, równie  w innych regionach kraju. Ten segment rynku ywno ci 

w Polsce wzbudza rosn ce zainteresowanie konsumentów, jednak e jego rozwój jest 

bardzo powolny. Mali producenci nie maj  szans konkurowania z du ymi zak adami 

produkcyjnymi, o ile nie zjednocz  si  i nie zwróc  wi kszej uwagi na promocj  swoich 

wyrobów. Jak pokazuj  analizy, coraz wi cej polskich produktów ubiega si  o wpis do 

rejestrów chronionych oznacze  geograficznych, co powinno by  sygna em do 

intensyfikacji dzia a  promocyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Konsumencka 

wiadomo  istnienia oznacze  geograficznych ywno ci regionalnej i tradycyjnej jako 

gwarancji zakupu produktów okre lonej jako ci i miejsca pochodzenia, mo e przyczyni  

si  do zwi kszenia ich sprzeda y i zapewnienia lojalno ci konsumentów. 
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