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OCENA WPŁYWU 
SKUTKI PANDEMII KORONAWIRUSA NA 

 SEKTOR WARZYW I OWOCÓW 

COVID-19 & EUROPEJSKI SEKTOR WARZYW I OWOCÓW 
Łańcuch dostaw świeżych owoców i warzyw w UE dostosował się do 

zmieniających się warunków działania, aby zaopatrywać konsumentów  

w zdrowe i świeże produkty podczas pandemii COVID-19. 

Ocena wpływu Freshfel Europe analizuje krótko- i długoterminowe konsekwencje 

pandemii COVID-19 dla sektora. Na wszystkie poziomy łańcucha dostaw, od 

produkcji po sprzedaż detaliczną, miały wpływ kluczowe wyzwania, które będą miały 

znaczące reperkusje dla sektora. Przedstawiono też kluczowe rekomendacje. 

WYZWANIA DLA PRACY 

Zakazy podróży doprowadziły do 
znacznego niedoboru pracowników 
sezonowych wymaganych do produkcji. 

OPÓŹNIENIA W LOGISTYCE 
Opóźnienia spowodowane dystansem 

społecznym i zamykaniem granic 

wpłynęły na jakość produktu. 

 Środki dystansowania społecznego 
spowolniły operacje, a tym samym 
dostępność produktów dla konsumentów. 

Zakłócenia w kanałach transportowych 
powodują zwroty „pustych ciężarówek”, 
dostępność kontenerów na morzu i 
minimalny fracht lotniczy. 

Brak wyposażenia ochronnego i testów 
stanowi zagrożenie dla kluczowych 
pracowników. 

Operatorzy zainwestowali w sprzęt 
ochronny i dodatkowy personel, 
więc operacje będą kontynuowane. 
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NIEPEWNY RYNEK 
PONOSZONE KOSZTY  

I RYZYKO 

Koszty dla plantatorów Dzięki wysokiej elastyczności, 
wysokie zapotrzebowanie 
konsumentów na główne kategorie 
produktów zostało zaspokojone. 

Koszty ponoszone przez 
plantatorów, wzrosły o 1 miliard 
euro w ciągu dwóch miesięcy z 
powodu zakłóceń logistycznych i 
zwiększonych kosztów siły roboczej 
w celu spełnienia wymogów. 

Zamknięcie usług gastronomicznych 
zahamowało popyt na kategorie z 
dużymi marżami (np. sałatki i świeże 
kawałki). 

Niepewność i brak koordynacji 
między państwami członkowskimi 
oznaczały, że sektor nie może 
planować na przyszłe sezony. 

Wyższe prawdopodobieństwo 
zmienności cen z powodu zakłóceń w 
łańcuchu. 

Ograniczona różnorodność 
dostaw i większa koncentracja 
na rynkach lokalnych. ry
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Usługi hurtowe i 
gastronomiczne (najbardziej 
dotknięte) nie mogą zaplanować 
ponownego otwarcia z powodu 
braku koordynacji UE. 

 



 

 

 

ZALECENIA DLA PODMIOTÓW POLITYCZNYCH 

Freshfel Europe wzywa decydentów politycznych do podjęcia zdecydowanych 
działań w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju sektora i zapewnienia 

bezpiecznych, zdrowych, świeżych owoców i warzyw stale dostępnych dla 
konsumentów teraz i poza pandemią. 
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COVID-19 SKUTKI  

Skutki pandemii koronawirusa na sektor 
warzyw i owoców 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEJSKIE ROZWIĄZANIE 

P i lna potrzeba wprowadzenia ogólnounijnych , skoordynowanych środków 

działania i koordynacji;  

Indywidualne działania państw członkowskich nie mogą zapewnić pewności 

i równych warunków funkcjonowania dla operatorów. Jeśli nastąpi nawrót 

koronawirusa, wszystkie działania muszą zostać niezwłocznie wprowadzane.  
 

LEPSZE UZNAWANIE ZASADNICZEJ ROLI PRACOWNIKÓW  
 
Wszystkich pracowników należy uznać za niezbędnych – powinni mieć 
pierwszeństwo w otrzymywaniu materiałów ochronnych. Powinny 
również obowiązywać specjalne warunki, by pracownicy sezonowi byl i 
zwolnieni z kwarantanny/zakazów podróży, by kontynuować 
produkcję.  

 

DOSTOSOWANIE PLANOWANIA POLITYKI 

Konieczne jest krótkoterminowe odroczenie wybranych nowych 
wymogów UE (np. dot. rolnictwa ekologicznego). Przyszłe priorytety UE 
powinny uwzględniać ochronę środowiska po COVID-19 przy określaniu 
działań i wsparcia dla sektora (np. roczne programy prac w zakresie 
promocji).  

POMOC FINANSOWA DLA ZRÓWNOWAŻONEJ 
GOSPODARKI 
WPR i inne narzędzia powinny zapewnić stabilność gospodarczą, 
szczególnie dla producentów, hurtowników i dostawców usług 
gastronomicznych. Priorytetem powinna być również pomoc UE dla 
partnerów rozwijających się jako kluczowych dostawców, aby zapewnić 
długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe UE.  

 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA W CELU ZABEZPIECZENIA 
HANDLU 
Zwiększona standaryzacja protokołów działania jest konieczna dla 
ochrony pracowników transportu i zarządzania portem. UE powinna 
prowadzić globalne wysiłki  na rzecz wdrożenia wzajemnych środków 
ułatwiających handel przez wszystkich partnerów handlowych, w tym 
międzynarodowych „zielonych pasów”, globalnej akceptacj i  
elektronicznej transmisji  wszystkich certyf ikatów eksportowych i 
ułatwień dla eksporterów z UE  w celu spełnienia wymogów SPS.  

O EUROPEJSKIM SEKTORZE WARZYW I OWOCÓW 
Szacunkowy obrót w sektorze świeżych owoców i warzyw w UE wynosi ponad 200 miliardów euro, tworząc ~ 5 milionów 
bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Każdego roku w UE produkuje się 125 milionów ton świeżych owoców i warzyw (80 
milionów ton na rynek świeżych), a 50 milionów ton jest zużywanych w państwach członkowskich, w których są uprawiane.  
Roczny handel wewnątrzunijny świeżymi owocami i warzywami (30 milionów ton) jest wart >30 miliardów euro, podczas gdy 
eksport do krajów trzecich (5 milionów ton) jest wart 4,8 miliarda euro, a import do UE  (16 milionów ton) 17 miliardów euro 
rocznie. 


