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Suchą nogą przez morze kryzysu

D ane finansowe zabrane na potrzeby tego zestawienia 

jasno pokazują, że polskie firmy z sektora FMCG zdały 

egzamin ze zdolności adaptacyjnych w trudnym czasie 

dla światowej gospodarki. Te największe i najcenniejsze postaw-

iły nie tylko na utrzymanie status quo, ale za swój strategiczny 

cel wybrały rozwój i zwiększenie udziału w rynku. Stwierdzenie 

to znajduje swoje potwierdzenie nie tylko w danych makroeko-

nomicznych, lecz przede wszystkim w tegorocznym rankingu. 

Zestawienie, podobnie jak przed rokiem, zdominowały spółki 

z sektora przetwórstwa mięsnego, browary i mleczarnie. 

W przypadku tych ostatnich wprowadzone przez Rosjan 

embargo okazało się mniej dotkliwe, niż p oc zątkowo 

zakładano. Głównie z powodu tego, że polskie mleczarnie lata 

wstecz rozpoczęły proces modernizacji i przystosowania się 

do unijnych wymogów. Korzystając ze środków unijnych, czas 

ten doskonale wykorzystały. Inwestowały, rozwijały się, stale 

wprowadzając nowe produkty. Dzisiaj w niczym nie ustępują 

firmom zachodnim. Oferują relatywnie tańsze produkty, które 

coraz częściej znajdują odbiorców poza granicami naszego 

państwa. To pozwoliło w nawiązaniu realnej konkurencji na 

rynkach zagranicznych. Rynek jest trudny, a działalność, co 

pokazują dane finansowe spółdzielni, coraz mniej dochodo-

wa. Firmy pracują na niskiej rentowności, co powoduje, że 

podmioty, które w agresywny sposób nastawione są głównie 

na zysk, zamykają swoje linie produkcyjne. Na rynku pozostają 

najsilniejsi, którzy zwiększając swoją ekspansywność, mnożą 

udział y na poszczególnych r ynkach. Kierunek słuszny 

tym bardziej, że ograniczenie eksportu do Rosji znacząco 

zwiększyło konkurencję na krajowym rynku. Przede wszyst-

kim ceną, co w długiej perspektywie czasu może doprowadzić 

do bankructwa te najmniejsze podmioty. Tym bardziej że 

wraz z tym spada spożycie artykułów mleczarskich na ryn-

ku wewnętrznym. Według danych GUS w Polsce konsump-

cja mleka spadła do poziomu 205 l i w porównaniu do roku 

ubiegłego była mniejsza o 0,5 proc. W 2014 r., w porównaniu 

z rokiem poprzednim, przeciętne miesięczne spożycie mleka 

i jego przetworów w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie 

domowym obniżyło się o ok. 2,4 proc. W największym stopniu 

obniżyła się konsumpcja mleka spożywczego pitnego i śmiet-

any, a także jogurtów i serów twarogowych. To powoduje, że 

polskie mleczarnie naturalnie szukają nowych rynków zbytu. 

Dzisiaj wedle szacunków blisko 30 proc. rodzimej produkcji 

trafia na eksport. W ubiegłym roku polska branża mleczarska 

sprzedała za granicę o 15 proc. więcej produktów niż w 2013 

r. Ich wartość sięgnęła niemal 2 mld euro. Pewne jest, że gdy-

by nie rosyjskie embargo, wartość eksportu byłaby jeszcze 

większa. Eksportujemy głównie mleko w proszku, masło, 

a także sery i twarogi. Głównymi odbiorcami poza krajami 

Unii Europejskiej naszej krajowej produkcji są Algieria i Chiny. 

W pierwszym roku po wprowadzeniu przez Rosję embarga na 

żywność pochodzącą z Unii Europejskiej, producenci i przetwór-

cy owoców i warzyw, podobnie jak spółdzielnie mleczarsk-

ie, przez kryzys przeszli suchą nogą. Porównań jest znacznie 

więcej, bowiem także oni recesji uniknęli głównie za sprawą wz-

rostu eksportu. Niemniej jednak sezon 2014/15 był niezwykle 

trudny. Faktem jest, że polski eksport jabłek po wprowadzeniu 

przez Rosjan embarga w br. spadł. Tylko w pierwszych czterech 

miesiącach br. o blisko 20 proc. Przyczyną spadku była przede 

wszystkim mniejsza sprzedaż do krajów pozaunijnych. Łącznie 

o ponad połowę. Gdyby jednak wyłączyć ze statystyk Rosję, 

to wartość eksportu na rynki krajów trzecich zwiększyłaby się 

aż o 47 proc. w skali roku. Jednocześnie zanotowano wzrost 

sprzedaży na Białoruś, do Egiptu i w Kazachstanie. Sporo jabłek 

trafiło również do Serbii. Zainteresowana jabłkami jest Afryka 

Północna. Niewykluczone, że dla polskich jabłek swoje rynki ot-

worzą Chiny i Wietnam. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 

2015 r. wyraźnie zwiększyła się sprzedaż jabłek do krajów Unii 

Europejskiej. Głównie na Cypr, a także Litwę, do Niemiec, Czech, 

Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii. Rośnie także sprzedaż na 

rynku lokalnym. W 2014 r. sprzedaż jabłek na krajowym rynku wz-

rosła o ponad 20 proc. Według Głównego Urzędu Statystycznego, 

produkcja jabłek w 2014 r. wyniosła ok. 3,2 mln ton i była o 3,7 

proc. wyższa od bardzo dużej produkcji z poprzedniego roku i aż 

o blisko 50 proc. wyższa od średniej z lat 2006-2010.

T O M A S Z  S TA R Z Y K ,  E K S P E R T  B I S N O D E  P O L S K A

W i ę c e j  k o m e n t a r z y  w  p e ł n e j  w e r s j i  o p r a c o w a n i a

Mijający rok na polskim rynku spożywczym 
z całą pewnością nie należał do nudnych. 

Handel detaliczny zdominowały rosnące w siłę 
sieci dyskontowe. Wprowadzone przez Ros-
ję embargo okazało się nie tak dotkliwe jak 

początkowo zakładano. Szczególnie dla sekto-
ra owocowo-warzywnego. Powodów do narze-

kania nie mają także eksporterzy wołowiny 
i drobiu. Zakaz handlu z Rosją skierował 

polskich producentów na nowe tory, rejony, 
w których polska żywność nie była obecna. 



Lista 1200 największych firm spożywczych

 Analiza obejmuje 1200 największych firm z sektora spożywczego działających na polskim rynku;

 Raport zawiera informację o przychodach ze sprzedaży i zyskach analizowanych przedsiębiorstw  
    w latach 2013-2014;

 Raport obejmuje analizę wskaźnika dynamiki sprzedaży i zysku wybranych przedsiębiorstw w ujęciu rocznym;

 Analiza - bazując na danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania opracowania 
   - pokazuje sytuację rynkową przedsiębiorstw z branży spożywczej działających w Polsce;

 Ranking to wyjątkowe zestawienie, które daje szansę porównania kondycji podmiotów działających 
    w sektorze FMCG - zarówno liderów rynkowych, jak i mniejszych podmiotów;

 Raport określa także główne filary działalności firm ujętych w zestawieniu 
    oraz ich dane adresowe oraz kontaktowe.  
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 JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO RANKINGU? 

 KONTAKT

    WYBIERZ ROCZNY ABONAMENT STREFY PREMIUM
Strefa Premium Portalu Spożywczego to miejsce stworzone dla decydentów, menedżerów i specjalistów sektora FMCG. Zamawiając 
abonament, zyskają Państwo dostęp do informacji i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy.

W Strefie Premium oferujemy branżowe rankingi i zestawienia,  ekskluzywne wywiady, analizy, raporty, podsumowania rynkowe, 
przedruki artykułów z  czasopisma „Rynek Spożywczy”, aktualne i  archiwalne notowania cen na rynkach hurtowych i  w  sieciach 
detalicznych

Roczny abonament obejmuje wszystkie rankingi i opracowania Rynku Spożywczego.

Więcej informacji i cennik na: www.portalspozywczy.pl/premium

    WYKUP DOSTĘP TYLKO DO TEGO RANKINGU

   ZA 1000 ZŁ  z VAT

  KONTAKT@PORTALSPOZYWCZY.PL 32 209 13 03
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