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Poakcesyjne zmiany w ofercie handlowej produktów na polskim 
rynku ywno ciowym; przyk ad oliwy z oliwek 

Post-accession changes in the product offer in the Polish food 
market; case study of olive oil 

Synopsis. Celem opracowanie jest przedstawienie, na przyk adzie oliwy z oliwek, zmian w ofercie 

handlowej produktów na polskim rynku  ywno ciowym w nast pstwie akcesji Polski do UE. 

ród em informacji by y dane wtórne i pierwotne. Te ostatnie pozyskano drog  badania rynkowego 

obejmuj cego osiem wybranych warszawskich placówek handlowych. Szczególnej ocenie poddano 

dost pny asortyment i jego ceny.  

S owa kluczowe: produkcja oliwy z oliwek, handel, oferta rynkowa, ceny, spo ycie.

Abstract. The aim of this paper was to display the post-accession to the EU changes in the product 

offer in the Polish food market. Two types of data were used: secondary and primary. Primary data 

were collected by own market survey, conducted in eight selected Warsaw stores. The special 

attention was paid to the available assortment and its prices.  
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Wprowadzenie 

W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce dokona o si  wiele zmian, które swym 

zasi giem obj y równie  sfer  zwyczajów ywieniowych. Jedn  z bardziej zauwa alnych 

by a zmiana preferencji w spo yciu t uszczów, przejawiaj ca si  wzrostem konsumpcji 

t uszczów ro linnych, kosztem zwierz cych. W grupie t uszczów ro linnych 

systematycznie powi ksza si  udzia  oliwy z oliwek, chocia  poziom jej spo ycia jest 

ci gle bardzo niski i wynosi oko o 0,19 l/osob /rok. 

Rynek oliwy z oliwek w Polsce nale y do tzw. m odych rynków, z mo liwo ciami 

znacznego wzrostu. Jego rozwój zdynamizowa o przyst pienie Polski do UE i pojawienie 

si  wraz z otwarciem granic wielu nowych produktów oraz dystrybutorów. W efekcie  

w ofercie handlowej znajduje si  obecnie do  szeroki asortyment omawianego produktu. 

Wobec dost pno ci ró nych rodzajów oliwy z jednej strony oraz niskiego poziomu jej 

spo ycia z drugiej, warto podda  ocenie ró norodne aspekty rynku tego produktu, 

z uwzgl dnieniem uwarunkowa  mi dzynarodowych. Asumptem do tej analizy jest 

1
Mgr in ., e-mail: czarek.barszczewski@gmail.com. 

2 Dr hab., prof. SGGW, e-mail: barbara_kowrygo@sggw.pl.



17

prozdrowotny charakter oliwy z oliwek, która jest obecnie rekomendowana w wielu 

zaleceniach racjonalnego ywienia [Jeszka, Wo niewicz i Gaw cki 2009]. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian w ofercie handlowej produktów na 

polskim rynku ywno ciowym w nast pstwie akcesji Polski do UE na przyk adzie oliwy z 

oliwek. T em do analizy by a charakterystyka wiatowej produkcji oliwek i  wytwarzanej z 

nich oliwy. 

Materia  badawczy stanowi y dane wtórne i pierwotne. ród em pierwszych by y

informacje pochodz ce z bazy danych FAOSTAT, publikacje GUS oraz opracowania prasy 

bran owej i agencji bada  rynkowych. Dane pierwotne pozyskano drog  bada

terenowych, które polega y na ewidencji w wybranych warszawskich placówkach 

handlowych dost pnych rodzajów oliwy, z uwzgl dnieniem mi dzy innymi takich 

wyró ników jak ilo  asortymentu, cena jednostkowa i wielko  opakowanie. W ród 

placówek uwzgl dniono sklepy wielkopowierzchniowe (Auchan, Real, Carrefour), 

osiedlowe (Elroj i Prince), dyskonty (Biedronka, Lidl) oraz sklep delikatesowy (Alma). 

Badania rynkowe przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 2010. Do oceny 

zgromadzonego materia u pos u ono si  metod  porównawcz .

wiatowa produkcja oliwek i uzyskiwanej z nich oliwy 

Na wiecie uprawia si  wiele odmian oliwek, które ró ni  si  wielko ci , zawarto ci

t uszczu, kszta tem i smakiem. Powierzchnia upraw oliwek obecnie wynosi blisko 

11 mln ha, co stanowi w przybli eniu 1/3 obszaru Polski [Faostat. Production. Crops... 

2010]. W latach 1998-2008 obszar ziemi przeznaczonej pod upraw  tych owoców 

systematycznie wzrasta , cznie o 2,8 mln ha, tj. o 36%. Dwa kraje, Tunezja i Hiszpania 

dysponuj  ponad 51% wiatowej powierzchni upraw oliwek. Stosunkowo wysoki udzia

cechuje W ochy (oko o 11%) oraz Grecj , Turcj , Syri  i Maroko (od 7,4% do 5,1%), 

znacznie mniejszy Portugali , Algieri  i Libi  (od 3,5% do 1,4%). W konsekwencji 

powi kszania si  ogólnego obszaru upraw, obserwuje si  tendencj  wzrostow  w wiatowej 

poda y oliwek, której obecny poziom szacowany jest na 18 mln ton, co oznacza 25% 

wzrost w porównaniu do 1998r. Producentami oliwek s  generalnie te same pa stwa, które 

zajmuj  wiod ce miejsca pod wzgl dem wielko ci upraw drzewa oliwnego, chocia

Tunezja wyró niaj ca si  w skali wiata najwi ksz  powierzchni  upraw oliwek, jako ich 

producent zajmuje dalsz , pi t  lokat . Wzrost produkcji oliwek ma miejsce na wszystkich 

kontynentach. Obecnie wyró nia si  Australia, systematycznie powi kszaj ca produkcj , w 

dalszej za  kolejno ci nale y wymieni  Ameryk  Pó nocn  i Po udniow , Europ  i Afryk .

Uzyskanie z charakteryzowanego surowca oliwy o najwy szej jako ci wymaga 

spe nienia szczegó owych warunków, z których wiele odnosi si  do czynno ci

wykonywanych w trakcie zbioru i bezpo rednio po nim, np. r czny zbiór owoców, 

transport w specjalnych pojemnikach, przerabianie oddzielnie ró ni cych si  jako ci

surowców, przeprowadzenie procesów technologicznych w ci gu doby po zbiorze, 

nieprzekraczanie temperatury 32°C podczas t oczenia i wirowania. 

Prawo Wspólnotowe [Rozporz dzenie... 2007, art. 118, pkt. 2] wskazuje na cztery 

rodzaje oliwy, które mog  by  kierowane do sprzeda y detalicznej, a mianowicie: 

oliwa z oliwek najwy szej jako ci z pierwszego t oczenia, 

oliwa z oliwek z pierwszego t oczenia,
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oliwa z oliwek sk adaj ca si  z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z 

pierwszego t oczenia,

oliwa z wyt oczyn oliwek. 

Oliw  z oliwek produkuje si  w 32 pa stwach znajduj cych si  na wszystkich 

kontynentach. czna wielko  produkcji oliwy wed ug szacunków FAO obecnie wynosi 

2,886 mln ton [Faostat. Production. Crops processed... 2010]. W lad za zwi kszaniem si

zbiorów oliwek obserwuje si  ogóln  tendencj  wzrostow  w produkcji oliwy z oliwek, 

cho  wyst puj  coroczne wahania w jej wielko ci. Najwi kszym producentem jest 

Hiszpania, z poziomem produkcji si gaj cym 1,2 mln ton oliwy, co stanowi 42% jej 

ogólnej ilo ci. Kolejnymi wa nymi wytwórcami s  W ochy (0,6 mln ton, 21% wiatowej

produkcji), Grecja (0,33 mln ton, 11,5%), Tunezja (0,2 mln ton, 7%), Syria (0,15 mln ton, 

5%), Turcja i Maroko (po oko o 0,09 mln ton, po 3%) oraz Portugalia, Algieria i Libia. 

Dziesi  wymienionych krajów dostarcza cznie na rynek wiatowy ponad 95% oliwy.  

Znaczna cz  produkowanej oliwy z oliwek podlega wymianie handlowej. W latach 

1998-2007 eksport oliwy z pierwszego t oczenia zwi kszy  si  z oko o 920 tys. ton do 1392 

tys. ton, tj. o ponad 51%. W wietle danych FAO oko o 120 krajów nale y do grupy 

eksporterów oliwy z oliwek z pierwszego t oczenia, przy czym znacz c  rol  pe ni jedynie 

oko o dwudziestu najwi kszych eksporterów, których czny udzia  w wiatowym 

eksporcie wynosi obecnie ponad 99%, zarówno pod wzgl dem ilo ciowym, jak 

i warto ciowym. W ród nich pozycj  lidera zajmuje Hiszpania (blisko 45% wiatowego

eksportu). Drugie miejsce nale y do W och (21%), nast pne do Tunezji, Grecji i Syrii. 

W nieco wi kszym stopniu, gdy  o ponad 55% wzrós  w wymienionym okresie 

eksport oliwy z wyt oczyn oliwek, w 2007r. wyniós  140 tys. ton. Przy analizie 

szczegó owej struktury eksportu wida  jeszcze wi ksz  koncentracj , ni  mia o to miejsce 

w przypadku oliwy z pierwszego t oczenia. Sze ciu g ównych graczy w tym segmencie ma 

udzia  powy ej 96% rynku. Nale  do nich Hiszpania (40%), W ochy (28%), Grecja (12%). 

Na dalszych miejscach znajduj  si  Turcja, Portugalia i Tunezja (od 2% do 8%). 

Do grona kupuj cych oliw  z oliwek pierwszego t oczenia nale  prawie wszystkie 

kraje [Faostat. Trade... 2010]. Struktura importu potwierdza dominuj c  rol  Europy w 

handlu mi dzynarodowym tym towarem. wiatowy import oliwy z wyt oczyn oliwnych 

wykazywa  podobne tendencje zmian, jak eksport tego produktu. W badanym okresie 

w uj ciu ilo ciowym wzrós  o 50% osi gaj c 96 tys. ton w 2007 r.  

Poda  oliwy z oliwek na polskim rynku 

Z uwagi na brak krajowego surowca ca kowita poda  oliwy z oliwek musi by

dostarczana drog  importu. Do 2004 r. jedynymi dostawcami oliwy z pierwszego t oczenia

do Polski by y W ochy, Hiszpania oraz Grecja. Od tego roku, czyli od roku akcesji Polski 

do UE oliw  sprowadza si  równie  z kilkunastu innych krajów, mi dzy innymi 

z Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. Kraje te ju  w 2005 roku 

partycypowa y w zaopatrzeniu krajowego rynku na poziomie 3,12%-0,44% w uj ciu 

warto ciowym. Dane GUS [Rocznik… 2009] wskazuj , i  import oliwy w 2008 roku 

osi gn  warto  28 mln USD, a g ównymi partnerami Polski by y niezmiennie trzy 

wymienione na pocz tku kraje. Ich udzia y wynosi y odpowiednio 61,8%, 26% oraz 7,7%. 

Czwarte miejsce zaj a Belgia z udzia em na poziomie 2%. 
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Kolejnym produktem importowanym do Polski jest oliwa z wyt oczyn oliwek. 

Równie  w tym przypadku do czasu pe nej integracji Polski z UE jedynymi krajami, 

od których kupowano ten rodzaj oliwy, by y tak jak poprzednio W ochy, Hiszpania oraz 

Grecja, a obecnie s  to równie  Czechy, Belgia i W gry. W 2007 r. zaimportowano 

2,3 tys. ton oliwy z wyt oczyn, co oznacza ponad czteroipó krotny wzrost w porównaniu 

z poziomem importu w roku 1998. Jej warto  przekroczy a 6,6 mln dolarów. Na uwag

zas uguje fakt, i  ju  w 2005r. zdecydowanie zmala o znaczenie Grecji (spadek importu 

o 45% w uj ciu ilo ciowym w stosunku do roku poprzedniego). Dzi ki temu trzecim 

eksporterem oliwy z wyt oczyn do Polski sta y si  Czechy, z udzia em na poziomie 5,7%. 

Dwa pierwsze miejsca zajmuj  Hiszpania i W ochy, których udzia y wynosz  odpowiednio 

48% i 38% (2005 r.). Rozmiary importu obu rodzajów oliwy zale  w du ym stopniu od 

ich cen na rynku mi dzynarodowym (rys. 1). 

Rys. 1. Ceny importowanej do Polski oliwy z oliwek z pierwszego t oczenia i oliwy z wyt oczyn oliwek 

w latach 1998-2007 

Fig. 1. Prices of extra virgin olive oil and olive-pomace oil imported to Poland in 1998-2007 

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Faostat. Trade... 2010]. 

Nale y zauwa y , i  w 1998 r. ceny oliwy najwy szej jako ci by y rednio o 38% 

wy sze od cen oliwy z wyt oczyn oliwek. Najwi ksze ró nice w cenie tych dwóch 

produktów odnotowano w latach 2002-2003, kiedy to stosunek ich cen by  wy szy ni  2,0. 

Wed ug FAO ceny importowanej do Polski oliwy z pierwszego t oczenia s rednio wy sze 

o 62% od cen oliwy z wyt oczyn.

Polska jest równie  eksporterem oliwy, zarówno z pierwszego t oczenia, jak  

i z wyt oczyn oliwek. Do 2004r. sprzeda  tych produktów poza granice naszego kraju 

prawie wcale nie istnia a. Ju  w 2004 roku odnotowano eksport ponad 300 ton oliwy 

z wyt oczyn i prawie 290 ton oliwy z oliwek z pierwszego t oczenia o warto ci 

odpowiednio 0,8 mln USD i 1,2 mln USD. Dane za rok 2007 informuj  o sprzeda y oliwy 

z wyt oczyn oraz oliwy z pierwszego t oczenia na poziomie odpowiednio 45 ton i 200 ton, 

warto ci za  122 tys. USD oraz 0,6 mln USD. Najwa niejszym odbiorc  oliwy z oliwek 

z pierwszego t oczenia jest Ukraina z udzia em w uj ciu ilo ciowym równym 86%, 

w warto ciowym za  77,5%. Natomiast g ównym odbiorc  oliwy z wyt oczyn oliwek 

s  Czechy. Ich udzia  ilo ciowy wyniós  64%, podobnie jak warto ciowy 63%.  
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Na tle przedstawionych danych warto przyjrze  si  wielko ci sprzeda y oliwy  

z oliwek na polskim rynku. Wed ug danych obejmuj cych okres od czerwca 2008 do maja 

2009 Polacy wydali na oleje ro linne ogó em oko o 970 mln PLN, tj. o ponad 70% wi cej

ni  3-4 lata wcze niej. Wydatki na oliw  z oliwek wynios y ponad 111,5 mln PLN, 

co stanowi 11,5% ogó u wydatków na oleje ro linne [Mruk i Tele y ska 2009]. Prognozuje 

si , i  handel oliw  b dzie rós  i w 2012 roku jego warto  mo e przekroczy  180 mln PLN 

[Izakowski 2010]. Przewidywania te mo na uzna  za bardzo realne, zw aszcza w 

kontek cie danych ACNielsen, wed ug których Polacy kupili w 2009 roku blisko 6,5 mln 

litrów oliwy z oliwek o warto ci 150 mln PLN [Warowna 2010], co oznacza wzrost o 86% 

w uj ciu ilo ciowym w stosunku do roku 2005 oraz o 108% w uj ciu warto ciowym. 

Na polskim rynku oliwy bardziej ni  o producentach nale y mówi  o dystrybutorach. 

Obserwuje si  intensywny rozwój firm, które specjalizuj  si  w imporcie tego produktu  

z krajów Unii Europejskiej. Do najwi kszych dystrybutorów oliwy z oliwek nale y North 

Coast S.A., która zajmuje si  dostarczaniem takich marek jak Salvadori, Carapelli, 

Carbonelli, Il Chiecino, BIO Valpesa, Il Poderino, Villa Antica, a tak e linii oliw 

smakowych marki La Collina Toscana. Wa nym graczem jest równie  firma Monini 

Polska, która jest oddzia em w oskiego producenta omawianych produktów. W jej ofercie 

znajduj  si  oliwy ekstra z pierwszego t oczenia w ró nych wariantach: klasycznym 

(Monini Classico), delikatnym (Monini Delicato), a tak e produkty klasy premium (np. 

Gran Fruttato) i ekologiczne (Monini BIOS). Ponadto firma oferuje konsumentom oliwy 

ekstra z pierwszego t oczenia oliwy smakowe (aromatyzowane) w sze ciu smakach 

(Czosnek & Chili, Bazylia, Cytryna, Rozmaryn, Bia a Trufla, Cztery Pieprze). Dla klientów 

najbardziej wymagaj cych firma Monini ma do zaoferowania oliwy regionalne opatrzone 

odpowiednimi oznaczeniami wymaganymi prawem Unii Europejskiej, np. Monini D.O.P. 

UMBRIA z regionu Umbrii (Chroniona Nazwa Pochodzenia), Monini I.G.P. TOSCANA 

z regionu Toskanii (Chronione Oznaczenie Geograficzne). 

W ród pozosta ych licz cych si  dystrybutorów oliwy nale y wymieni  Italmex 

Warszawa sp. z o.o. (marki Costa d’Oro, Basso, Oleoestepa oraz Sparta), Index Food  

sp. k. (marka Olitalia), B&T Distribution sp. z o.o. (marki Borges, Fragata), Poltrade sp. z 

o.o. (marki Goccia d’Oro oraz Olivital), Dorapol sp. j. (marki Ybarra oraz Midas), Atlanta 

A-M (marki Melissa oraz Olivia), CMC sp. z o.o. (proponuj ca marki Coosur i Eurosol 

oraz oliw  marki w asnej dla sieci Carrefour), AN.KA Dystrybucja sp. z o.o. (marki 

Frachioni, Giotto, Il Casolare). W roli dystrybutorów wyst puj  tak e sieci handlowe, które 

oferuj  w swoich placówkach oliwy pod markami w asnymi, handlowymi. Liderem 

dystrybucji w ród w a cicieli sieci handlowych s  sklepy delikatesowe, które na w asne 

potrzeby sprowadzaj  produkty najwy szej jako ci, podkre laj c w ten sposób unikalno  i 

wyj tkowo  swojego asortymentu. Przyk adowo Alma Market S.A. jest wy cznym 

importerem i dystrybutorem w Polsce takich marek jak Núñez de Prado, Huilerie 

Cooperative de Beaucaire, Oilala, Frantoio Franci (Fiore del Frantoio), Frantoio Di Sant' 

Agata oraz Ca'del Monte. 

Ceny detaliczne oliwy 

Szczegó owa analiza asortymentu, a zw aszcza cen oliwy w ró nych rodzajach 

placówek handlowych wykaza a znacznie zró nicowanie ich poziomu, wynikaj ce z wielu 
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uwarunkowa , jak na przyk ad pochodzenie oleju, wielko  opakowania, czy typ placówki 

handlowej.  

Placówki wielkopowierzchniowe, hipermarkety 

Badania polskiego rynku prowadzone przez ACNielsen informuj  o 66% udziale 

hipermarketów i supermarketów w warto ci sprzeda y olejów. Ponadto dynamika wzrostu 

sprzeda y tych produktów w poszczególnych rodzajach placówek handlowych pozwala 

s dzi , i  udzia  nowoczesnych kana ów dystrybucji w sprzeda y b dzie rós

[Konsumenci... 2010]. Z tego wzgl du wybieraj c obiekty do analizy cen detalicznych 

wzi to pod uwag  trzy hipermarkety, nale ce do ró nych sieci. 

Wyniki badania w asnego pokazuj , i  najwi kszy wybór oliwy oferuj  w a nie 

placówki wielkopowierzchniowe. Jak wskazuj  dane z tabeli 1 w sklepach sieci Auchan, 

Carrefour i Real wyst powa y odpowiednio 54, 80 oraz 73 ró ne produkty z omawianej 

kategorii. W toku przeprowadzonych bada  zaobserwowano wyst powanie trzech rodzajów 

oliwy (wg klasyfikacji UE), a mianowicie: 

oliw  z oliwek ekstra z pierwszego t oczenia, 

oliw  z oliwek sk adaj ca si  z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek  

z pierwszego t oczenia,

oliw  z wyt oczyn oliwek. 

Warto zaznaczy , e we wszystkich trzech badanych sklepach dominuj  oliwy ekstra 

z pierwszego t oczenia. Szczegó owa analiza struktury asortymentu wskazuje na do

znaczne ró nice w udziale tego rodzaju oliwy w ca kowitej ilo ci dost pnych produktów 

(Carrefour 89%, Real 82%, Auchan 72%). 

Tabela 1. Liczba asortymentów oliwy ogó em oraz w zale no ci od wielko ci opakowania w badanych 

hipermarketach 

Table 1. Total number of olive oil assortments and by size of packaging in investigated hypermarkets 

Auchan, opakowanie Carrefour, opakowanie Real, opakowanie 
Rodzaj oliwy 

2 l 1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l   1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l   1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l 

Ekstra* - 8 10 17 4   7 14 30 17 3   10 9 24 16 1 

Rafinowana** - 1 1 2 -   2 - 2 2 -    3 - 2 1 - 

Z wyt oczyn 1 7 1 2 -   2 - 1 - -    6 - 1 - - 

Wszystkie 

rodzaje
1 16 12 21 4   11 14 33 19 3    19 9 27 17 1 

Ca kowita liczba 

asortymentów w 

sklepie

54 80 73 

* Oliwa z oliwek ekstra z pierwszego t oczenia; ** Oliwa z oliwek sk adaj ca si  z rafinowanej oliwy z oliwek 

oraz oliwy z oliwek z pierwszego t oczenia. 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych.

Na kanwie tych informacji warto przyjrze  si  cenom oliwy w hipermarketach (tab. 2). 
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Tabela 2. rednie ceny oliwy z oliwek ekstra z pierwszego t oczenia w zale no ci od wielko ci opakowania oraz 

rednie ceny poszczególnych asortymentów oliwy w badanych hipermarketach, z /litr

Table 2. Average extra virgin olive oil prices and by size of packaging as well as average prices of selected olive 

oil types in investigated hypermarkets, PLN/l 

Auchan, opakowanie Carrefour, opakowanie Real, opakowanie 
Rodzaj oliwy 

1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l 1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l 

27,99 30,31 35,54 47,94 35,61 36,33 50,63 68,69 146,12 34,39 36,54 45,65 57,85 67,45. 
Ekstra * 

33,92 54,69 46,02 

Rafinowana** 30,58 37,58 36,92 

Z wyt oczyn 15,12 16,75 19,06 

rednia cena 

asortymentu 
29,84 51,98 42,69 

*, ** oznaczenia jak w tab. 1. 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych.

Najni sze ceny charakteryzuj  Auchan, w którym rednia cena ca ego asortymentu 

wynosi 29,84 z /litr. Wy sze ceny odnotowano w sklepie sieci Real, gdzie rednia cena 

równa a si  42,69 z /litr, natomiast najdro sze oliwy s  domen  sklepu sieci Carrefour, 

rednio cena 51,98 z /litr. Bior c pod uwag  podzia  na oliw  z pierwszego t oczenie, 

rafinowan  oraz oliw  z wyt oczyn zauwa a si , i  w ka dej z grup równie  najni sza

rednia cena wyró nia Auchan. Jak wynika z tabeli 2 ró nice s  najwy sze w asortymencie 

oliw ekstra z pierwszego t oczenia. rednia cena tej oliwy w placówce sieci Carrefour jest 

o ponad 61% wy sza ni  w Auchan. Jednym z czynników determinuj cym taki stan rzeczy 

jest obecno  w asortymencie hipermarketu Carrefour du ej ilo ci oliw w ma ych 

opakowaniach, których cena w przeliczeniu na jeden litr jest du o wy sza od cen oliwy 

w du ych opakowaniach. Drugim wa nym czynnikiem jest to, e sklep Carrefour zawiera 

du  ilo  asortymentu typowego dla sklepu delikatesowego, a s  to mi dzy innymi oliwy 

aromatyzowane (Frachioni, Monini oraz La Collina Toscana), oliwy pochodz ce

z rolnictwa ekologicznego oraz opatrzone znakami Chronionej Nazwy Pochodzenia 

(Oleoestepa oraz Gaea). cznie w sklepie Carrefour wymienionych oliw z pó ki premium 

znajdowa o si  19 pozycji, co stanowi o 23,7% ogó u asortymentu, podczas gdy w Auchan 

by o ich 6 (z czego pi  BIO oraz jedna aromatyzowana), co stanowi o 11% ca kowitego 

asortymentu. Dla porz dku nale y wspomnie , e w sklepie sieci Real odnotowano 

najwi ksz  ilo  oliw smakowych (15). Oprócz tego znalaz y si  dwie oliwy BIO oraz trzy 

regionalne. T umaczy to fakt, e rednia cena asortymentu jest jednak bli sza cenom 

w sieci Carrefour. 

We wszystkich placówkach uj tych w niniejszej analizie rednia cena hiszpa skiej 

oliwy z oliwek ekstra z pierwszego t oczenia by a ni sza zarówno w stosunku do oliw  

z Grecji, jak i W och (tab. 3). Najwy sza rednia cena charakteryzowa a oliwy w oskie  

w Auchan i Real, natomiast w Carrefour najdro sze by y oliwy greckie. Nale y przy tym 

podkre li  du e ró nice w ilo ci oliw z tych trzech pa stw. W oskie oliwy stanowi y ponad 

60% ca ego asortymentu oliwy w Auchan i Carrefour, w Realu za  blisko 73%. 
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Tabela 3. rednie ceny oliwy z oliwek ekstra z pierwszego t oczenia w zale no ci od kraju pochodzenia 

w badanych hipermarketach, z /litr 

Table 3. Average extra virgin olive oil prices in hypermarkets by country of origin, PLN/l 

Kraj Auchan Carrefour Real

Grecja 35,67 63,26 43,60 

Hiszpania 26,83 48,27 36,14 

W ochy 37,21 56,77 48,65 

ród o: opracowanie w asne.

Sklepy dyskontowe oraz osiedlowe 

W asortymencie badanych sklepów dyskontowych Biedronka i Lidl wyst pi y

wy cznie oliwy z oliwek ekstra z pierwszego t oczenia. Wszystkie oliwy pochodzi y

z W och, tzn. zosta y tam wyprodukowane lub zabutelkowane. W sklepie sieci Biedronka 

odnotowano tylko jeden produkt, którym by a oliwa marki Casa de Azeite w opakowaniu o 

pojemno ci 750 ml wyprodukowana dla Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w a ciciela tej 

sieci. Cena tej oliwy w przeliczeniu na litr wynosi a 17,19 z . W ofercie drugiego sklepu 

reprezentuj cego placówki dyskontowe (Lidl) znajdowa y si  dwie oliwy. Obie by y

oferowane jako „Superoferta”. Jedna z nich (Luccese) w wariancie opakowania 

0,5 litra, której cena wynosi a 25,90 z /litr, natomiast druga (Primadonna) w butelce 

o pojemno ci 0,75 l w cenie 17,25 z /litr. Uwag  zwraca stosunkowo du a „g boko

pó ki”, gdy  oba produkty by y dost pne w ilo ci kilkudziesi ciu sztuk. Jest to zwi zane 

z tym, i  by y one cz ci  oferty promocyjnej, a wi c zak adano wysoki poziom sprzeda y

w krótkim czasie. Mo na stwierdzi , i  asortyment oliwy w sklepach dyskontowych 

charakteryzuj  nast puj ce atrybuty: jest ograniczony do minimum; sk ada si  z marek 

dost pnych wy cznie w danej sieci handlowej, która jest jednocze nie importerem lub 

dystrybutorem tej marki; asortyment sk ada si  z produktów w opakowaniach redniej 

lub du ej pojemno ci; ceny tych produktów oscyluj  w granicach 20 z /litr; brakuje oliw z 

dodatkami, aromatyzowanych, ekologicznych czy regionalnych. 

Niezbyt szeroki asortyment oliwy jest tak e domen  sklepów osiedlowych (tab. 4). 

Równie  w tych placówkach wszystkie oliwy nale a y do kategorii oliwy z oliwek ekstra 

z pierwszego t oczenia. Podobnie do sklepów dyskontowych dominuj  oliwy w oskie. 

Czynnikiem odró niaj cym ofert  ma ych sklepów osiedlowych od placówek sieci 

dyskontowych jest cena oliwy. Jak wynika z tabeli 4 rednie ceny w dwóch badanych 

sklepach kszta tuj  si  w granicach oko o 40-70 z /litr. Jest to poziom od 2 do 3,5 razy 

wy szy ni  w sklepach dyskontowych.  

Kolejnym aspektem wyró niaj cym sklepy osiedlowe to bardzo ma a g boko  pó ki, 

na której niekiedy mo na dostrzec tylko jedn  sztuk  danego produktu. Charakterystyczne 

jest równie  to, i  asortyment sk ada si  z produktów w opakowaniach redniej lub ma ej 

wielko ci (500 lub 250 ml). Nale y podkre li  fakt wysokich cen w tym rodzaju placówek 

handlowych. Za przyk ad mo e pos u y  oliwa marki Olitalia, która w sklepie Prince 

dost pna jest w opakowaniu o pojemno ci 0,25 l i jej cena w przeliczeniu na litr równa si

72,4 z , podczas gdy w Auchan, Carrefour czy Real jej cena w opakowaniu litrowym 

wynosi nieca e 30 z . Natomiast w butelce o po ow  mniejszej dost pnej  

w Auchan i Real oliwa Olitalia kosztuje oko o 18 z  (co w przeliczeniu na litr daje kwot
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oko o 36 z ). Mo na zatem wnioskowa , i  wa nym czynnikiem warunkuj cym redni 

poziom cen w danym obiekcie handlowym jest struktura asortymentu odnosz ca si  do 

wielko ci opakowa . Konsumenci powinni zatem zdawa  sobie spraw  z tego faktu  

i podejmowa  decyzje w oparciu o aktualne potrzeby, pami taj c o ograniczonym terminie 

przydatno ci do spo ycia oraz o niewielkiej jednorazowej konsumpcji omawianego 

produktu. 

Tabela 4. Zestawienie asortymentu oliwy w sklepach osiedlowych 

Table 4. Assortment of olive oil available in local shops 

Producent Dystrybutor Marka 

Liczba

opakowa

na pó ce

Wielko

opakowania

Cena,

z /l

Kolor

szk a
Uwagi

 Sklep spo ywczy ELROJ 

- Marimex Polska Ballester 4 0,5 38,00 jasny - 

- Marimex Polska Ballester 10 0,25 42,00 jasny - 

F. J. Sanchez 

Sucesores

SA.

Platan

sp. z o.o. 
La Pedriza 2 0,25 42,80 jasny 

z papryk

(poch. 

Hiszpania) 

 Sklep spo ywczy PRINCE 

Olitalia s.r.l Index Food sp. k. Olitalia 1 0,25 72,40 ciemny - 

Pasta Zara 

spa
- La delizie 1 0,5 46,70 ciemny - 

ród o: opracowanie w asne.

Sklepy delikatesowe 

Uwag  zwraca du y asortyment oliwy w badanej placówce sieci Alma, który liczy  47 

pozycji dost pnych w sze ciu wariantach opakowa  od 100 ml do 1 l. Stwierdzono, i  85% 

produktów to oliwy z oliwek ekstra z pierwszego t oczenia. W ofercie zauwa ono obecno

oliw smakowych, ekologicznych oraz regionalnych, które w sumie stanowi y ponad 27% 

asortymentu oliw ekstra z pierwszego t oczenia. Analiza cen potwierdza ogólne 

prze wiadczenie, i  na zakupy w sieciach delikatesowych mog  sobie pozwoli

konsumenci o wy szych dochodach. Zestawienie rednich cen oliwy ekstra z pierwszego 

t oczenia w zale no ci od wielko ci opakowania oraz rednich cen poszczególnych 

asortymentów oliwy zawarto w tabeli 5. 

Analizuj c rednie ceny oliwy w placówce delikatesowej mo na zaobserwowa

podobne tendencje, jakie by y zauwa ane w hipermarketach. Zdecydowanie najta sze 

s  oliwy z wyt oczyn oliwek i nie zajmuj  one szczególnie wa nej pozycji w ca ej ofercie. 

Prawie dwukrotnie dro sze s  produkty zawieraj ce oliw  rafinowan , ale jak wspomniano 

wcze niej ich ilo  równie  nie jest du a. Najdro sze oliwy to oliwy ekstra z pierwszego 

t oczenia. Ich rednia cena w przeliczeniu na jeden litr wynosi prawie 70 PLN, co plasuje 

placówk  sieci Alma na szczycie zestawienia najdro szych sklepów. Dane z tabeli 5 

dowodz , i  wraz ze zmniejszaniem si  opakowania produktu, cena w przeliczeniu na 

jednostk  obj to ci ro nie. 
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Tabela 5. rednie ceny oliwy z oliwek ekstra z pierwszego t oczenia w zale no ci od wielko ci opakowania oraz 

rednie ceny poszczególnych asortymentów oliwy w placówkach delikatesowych na przyk adzie sklepu sieci 

Alma, z /litr 

Table 5. Average extra virgin olive oil prices by size of packaging and average prices of selected olive oil types in 

delicatessen store, PLN/l

ród o: opracowanie w asne.

Spo ycie oliwy z oliwek w polskich gospodarstwach domowych 

Oliwy wkraczaj  do polskiego menu do  wolno, staj c si  g ównie substytutem 

olejów w sa atkach, surówkach, czy sosach. Wed ug bada  Millward & Brown SMG/KRC 

z 2007 r. 90% polskich konsumentów dodaje oliw  wy cznie do sa atek [Masal 2008]. 

Tabela 6. Spo ycie oliwy z oliwek w gospodarstwach domowych wed ug grup spo eczno-ekonomicznych w latach 

2000-2008, l/osob /rok 

Table 6. Consumption of olive oil in different socio-economic types of households in 2000-2008, l/person/year

Gospodarstwa domowe 

Rok pracowników 

najemnych 
rolników

pracuj cych na 

w asny

rachunek 

emerytów i 

rencistów

utrzymuj cych si  z 

niezarobkowych 

róde

ogó em 

2000 0,072 0,024 0,168 0,084 0,036 0,072 

2003 0,168 0,036 0,276 0,228 0,084 0,156 

 2004* 0,192 0,012 0,300 0,264 0,072 0,192 

2005 0,156 0,024 0,288 0,240 0,084 0,180 

2006 0,144 0,024 0,300 0,204 0,096 0,156 

2007 0,156 0,036 0,348 0,216 0,132 0,180 

2008 0,168 0,048 0,360 0,228 0,156 0,192 

Zmiana 2000 

do 2008, % 
133 100 114 171 333 167 

* - w roku 2004 wyst powa a dodatkowa grupa pracowników u ytkuj cych gospodarstwo rolne, dla której 

spo ycie wynios o 0,048 l/osob /rok 

ród o: [Laskowski 2010] oraz obliczenia w asne.

Przeci tne spo ycie oliwy z oliwek w gospodarstwach domowych ogó em w latach 

2000-2008 zwi kszy o si  ponad dwuipó krotnie, z poziomu 0,072 l/osob /rok do 

0,192 l/osob /rok (tab. 6). Na tle krajów europejskich spo ycie oliwy z oliwek w Polsce 

kszta tuje si  na bardzo niskim poziomie. Jak wynika z danych FAO, w 2007 roku kraj nasz 

pod wzgl dem spo ycia oliwy z oliwek zajmowa  w ród wszystkich cz onków UE 

przedostatnie miejsce ze spo yciem 120 g/osob /rok. Mniejsza konsumpcja oliwy 

Wielko  opakowania 
Rodzaj oliwy 

1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l 0,1 l 

41,90 39,42 64,47 72,69 99,50 159,00 
Ekstra 

69,92 

Rafinowana 38,55 

Z wyt oczyn 21,57 

rednia cena asortymentu 64,16 
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charakteryzowa a jedynie Litw  (70 g/osob /rok). Najwi ksze spo ycie wyró nia natomiast 

trzy kraje: Hiszpani , W ochy i Grecj  (od blisko 12 kg do oko o 16 kg/osob /rok). 

Stosunkowo wysokie spo ycie cechuje równie  Portugali  (4,9 kg/osob /rok). 

Ko cz c omawianie kwestii spo ycia warto wspomnie  o wydatkach cz cych si

z zakupem oliwy z oliwek. Mimo wysokiej ceny wydatki na oliw  nie maj  wi kszego 

udzia u w wydatkach ogó em polskich gospodarstw domowych, ani nawet w wydatkach 

na ywno . W pierwszej po owie 2009 roku wydatki na t uszcze ro linne stanowi y 0,64% 

ogó u wydatków, przy czym na oliw  przeznaczono 0,03%. W wydatkach na ywno

oliwa stanowi a 0,12%, podczas gdy t uszcze ro linne ogó em ponad 2,5%. 

Wnioski

W konkluzji niniejszej pracy mo na sformu owa  nast puj ce g ówne wnioski. 

1. Post puj cy rozwój rynku oliwy z oliwek jest konsekwencj  akcesji Polski do UE 

i w czenia naszego kraju w system jednolitego rynku europejskiego. Wp yw na jego 

rozwój ma równie  rosn ca wiadomo  polskiego spo ecze stwa w zakresie zale no ci

wyst puj cych w obszarze ywno , ywienie, zdrowie i prozdrowotne oddzia ywanie 

oliwy z oliwek. 

2. Z uwagi na wkraczanie na rynek oliwy z oliwek nowych uczestników wymaga on 

cis ego nadzoru, mi dzy innymi Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno- 

Spo ywczych.

3. Wobec niskiego poziomu spo ycia oliwy z oliwek w polskich gospodarstwach 

domowych niezb dna jest jej popularyzacja jako produktu prozdrowotnego. W tym celu 

ladem innych produktów (np. ryb) nale y pozyskiwa  fundusze z UE, które pozwol  na 

sfinansowanie szeroko zakrojonej kampanii spo ecznej. 
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