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Wp³yw globalizacji na rozwój
polskiego przemys³u spo¿ywczego
Celem publikacji jest przeanalizowanie wybranych wskaŸników charakteryzuj¹cych sytuacjê
w polskim przemyœle spo¿ywczym oraz wskazanie najwa¿niejszych determinant kszta³tuj¹cych
jego obecny i przysz³y rozwój. W niniejszym opracowaniu zosta³y wykorzystane nastêpuj¹ce metody badawcze: metoda opisowa, analiza literatury i wnioskowanie statystyczne. Integracja Polski z UE sta³a siê istotnym bodŸcem do rozwoju przemys³u spo¿ywczego. Zachodz¹ce zmiany
w krajowym przetwórstwie maj¹ zarówno charakter iloœciowy, jak i jakoœciowy. Pokazuj¹ to wybrane wskaŸniki ekonomiczne, takie jak np. produkcja sprzedana, struktura bran¿owa produkcji
czy wyniki handlu z zagranic¹. Obecnie w zwi¹zku z postêpuj¹cym otwieraniem siê polskiego
rynku ¿ywnoœciowego na procesy globalizacji (g³ównie za spraw¹ aktywnej dzia³alnoœci koncernów miêdzynarodowych i zwiêkszonego nacisku na zachowanie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego, maj¹cego bardzo szeroki kontekst) oraz potrzeb¹ szukania nowych miejsc zbytu dla
krajowych produktów, na jego sytuacjê bêd¹ mia³y wp³yw w coraz wiêkszym stopniu trendy
ogólnoœwiatowe.

The impact of globalization on the development
of the Polish food industry
The aim of the paper is to examine selected indicators characterizing the situation in the Polish
food industry and to indicate the most important determinants that shape its present and future
development. In this study, the following research methods were used: a descriptive method, an
analysis of literature and statistical inference. Poland’s integration with the EU has become an important stimulus to the development of the food industry. Changes in the domestic manufacturing have both quantitative and qualitative meaning. This is shown by selected economic
indicators, such as production sold, its branch structure and results of foreign trade. Nowadays,
due to the progressive opening of the Polish food market to the processes of globalization (mainly
because of the transnational corporations’ activity and increased attention to food security which
has a very broad context) and the need of looking for new places of distribution for domestic
products, the situation of the analysed sector is going to be shaped increasingly by the global
trends.
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Wprowadzenie
Polski przemys³ spo¿ywczy jest integraln¹ czêœci¹ sektora rolno-spo¿ywczego, bardzo wa¿nego dzia³u narodowej gospodarki. Potrzeba koncentracji uwagi
na aktualnej sytuacji w produkcji ¿ywnoœci wynika z przemian o charakterze iloœciowym i jakoœciowym, dokonuj¹cych siê g³ównie pod wp³ywem cz³onkostwa
Polski w Unii Europejskiej oraz w zwi¹zku z poddaniem jej coraz szerszym
wp³ywom procesu globalizacji. Na szczególn¹ uwagê w rozwoju przetwórstwa
spo¿ywczego zas³uguje rola korporacji miêdzynarodowych, w tym stosowane
nowoczesne rozwi¹zania produkcyjne, oraz rozpowszechnianie siê nowych trendów konsumpcyjnych wœród spo³eczeñstwa. Jednoczeœnie warto dodaæ, ¿e produkcja ¿ywnoœci jest specyficznym dzia³em przemys³u, który odnosi siê do wielu
wa¿nych kwestii – natury szerokiej, stanowi¹cej o bezpieczeñstwie ¿ywnoœciowym, b¹dŸ nieco wê¿szej, jak jakoœæ ¿ywnoœci i jej zdrowotnoœæ.
Celem artyku³u jest przeanalizowanie wybranych wskaŸników charakteryzuj¹cych sytuacjê w polskim przemyœle spo¿ywczym oraz wskazanie najwa¿niejszych determinant kszta³tuj¹cych jego obecny i przysz³y rozwój. Przy przygotowywaniu niniejszego opracowania zosta³y wykorzystane nastêpuj¹ce metody
badawcze: metoda opisowa, analiza literatury i wnioskowanie statystyczne.

1. Charakterystyka wybranych wskaŸników ekonomicznych
opisuj¹cych sytuacjê w krajowym przetwórstwie spo¿ywczym
Przyst¹pienie Polski do struktur europejskich sta³o siê istotnym bodŸcem do
przyspieszenia i g³êbszego rozwoju przemys³u spo¿ywczego. Nieograniczony barierami dostêp do wspólnego rynku zbytu licz¹cego na pocz¹tku 2011 r. ponad
520 mln konsumentów [Wigier, 2011, s. 13] oraz mo¿liwoœæ skorzystania z unijnego wsparcia finansowego, czy to w formie programów przedakcesyjnych, czy
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), niew¹tpliwie otworzy³y przed krajowymi producentami ¿ywnoœci szerokie mo¿liwoœci.
Wœród wielu wskaŸników obrazuj¹cych tendencje w polskim przetwórstwie
spo¿ywczym na uwagê zas³uguje wielkoœæ produkcji sprzedanej. Jej wartoœæ w latach 2004-2010 wykazywa³a konsekwentnie tendencjê rosn¹c¹ i wzros³a z poziomu oko³o 113 mld z³ w 2004 r. do blisko 173 mld z³ w 2010 r. Jednoczeœnie udzia³
tego przetwórstwa w ca³oœci przemys³u krajowego ustabilizowa³ siê na poziomie
oko³o 17%. Warte uwagi s¹ równie¿ roczne przyrosty produkcji wyra¿one w cenach sta³ych, które by³y dodatnie. WyraŸne spowolnienie produkcji w 2008 r. prawdopodobnie mia³o zwi¹zek ze œwiatowym kryzysem gospodarczym (tabela 1).
W nastêpnych latach o¿ywienie produkcyjne zosta³o utrzymane.
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Tabela 1. Produkcja sprzedana przemys³u artyku³ów spo¿ywczych i napojów na tle ca³ego
przemys³u w latach 2004–2010
W mld z³

Rok poprzedni =100, ceny sta³e

Rok

przemys³
spo¿ywczy

przemys³
ogó³em

udzia³ w %

przemys³
spo¿ywczy

przemys³
ogó³em

2004

113,47

678,52

16,7

103,7

112,6

2005

121,55

687,81

17,7

107,1

103,7

2006

128,75

775,52

16,6

106,2

111,6

2007

143,17

873,47

16,4

107,2

110,7

2008

147,00

918,28

16,0

101,2

103,6

2009

155,07

896,38

17,3

104,5

95,5

2010

172,97

1 010,30

17,1

106,1

109,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Rocznik statystyczny przemys³u, 2005–2008; Ma³y rocznik...,
2009–2011].

G³ównymi od lat ga³êziami w strukturze produkcji sprzedanej przemys³u
spo¿ywczego s¹: bran¿a miêsna, mleczarska, owocowo-warzywna i napojów.
Ponadto, w wiêkszoœci przypadków udzia³y poszczególnych bran¿ w sektorze
spo¿ywczym wykazuj¹ ustabilizowan¹ pozycjê (tabela 2).
Tabela 2. Struktura bran¿owa produkcji sprzedanej przemys³u artyku³ów spo¿ywczych
i napojów w latach 2004–2010 (w %)
Pozosta³e
Napoje
spo¿ywcze

Rok

Miêso

Ryby

Owoce i
warzywa

T³uszcze

Mleko

Zbo¿a

Pasze

2004

24,6

2,7

9,3

2,6

17,1

3,1

7,0

20,5

13,1

2005

25,9

3,1

9,7

2,6

17,6

2,6

6,1

20,1

12,3

2006

25,4

3,6

9,9

2,8

17,0

2,8

6,6

19,8

12,1

2007

24,8

3,2

10,2

2,8

17,3

2,8

6,7

21,2

11,1

2008

26,3

3,3

9,1

3,4

16,4

3,0

6,9

19,9

11,9

2009

26,3

3,7

7,9

3,1

15,1

3,7

5,0

20,7

14,4

2010

26,1

3,7

8,2

2,5

16,1

2,8

6,7

21,0

13,0

Dane dla podmiotów zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 osób.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Nak³ady..., 2005–2011].

Dynamika produkcji sprzedanej wyra¿ona w cenach sta³ych dla okresu
2004–2010 przedstawia³a siê ró¿norodnie dla poszczególnych bran¿ (tabela 3), jednak w wiêkszoœci przypadków przyrosty produkcji by³y dodatnie. Dla ga³êzi miêsnej w ostatnich latach badana dynamika nieco os³ab³a (jej indeks mieœci³ siê w gra-
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nicach 105–107%). Bardzo wysokie przyrosty produkcji, zw³aszcza w pierwszych
latach cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej i w 2009 r., odnotowa³a bran¿a rybna, choæ w 2010 r. analizowany przyrost by³ ju¿ nik³y. W przypadku bran¿y mleczarskiej (drugiej po miêsnej w strukturze bran¿owej produkcji sprzedanej
przemys³u spo¿ywczego) indeksy dynamiki przekracza³y 100%, z wyj¹tkiem 2008 r.
Ten rok okaza³ siê dla wielu dzia³ów przetwórstwa trudnym, co potwierdzaj¹ ujemne przyrosty produkcji. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, prawdopodobnie wi¹za³o
siê to z ogólnoœwiatow¹ recesj¹ gospodarcz¹.
Tabela 3. Dynamika produkcji sprzedanej bran¿ przemys³u artyku³ów spo¿ywczych
i napojów w latach 2004–2010 (ceny sta³e, rok poprzedni = 100)
Rok

Miêso

Ryby

Owoce i
warzywa

T³uszcze

Mleko

2004

104,5

125,5

107,0

106,3

2005

109,4

114,0

111,3

106,4

2006

108,1

121,9

107,4

2007

107,7

106,0

2008

106,8

106,7

Pozosta³e
Napoje
spo¿ywcze

Zbo¿a

Pasze

110,8

98,3

111,6

110,9

99,2

105,5

103,7

100,6

104,2

94,5

114,8

103,6

102,6

114,6

106,7

103,1

117,4

108,7

106,2

96,2

104,6

123,1

102,4

90,4

107,0

99,2

109,5

98,4

96,9

104,9
109,1
93,0

2009

104,7

118,8

111,8

112,4

106,3

130,9

95,7

103,9a

2010

106,6

100,7

109,5

79,4

101,9

71,7

136,1

105,5a

a – bez piekarnictwa (w przypadku którego wskaŸnik wyniós³ 109,4 w 2009 r. i 108,0 w 2010 r.)
Dane dla podmiotów zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 osób.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Nak³ady..., 2005–2011].

Niew¹tpliwie jednym z najwa¿niejszych czynników kszta³tuj¹cych dotychczasow¹ wielkoœæ krajowej produkcji ¿ywnoœci oraz jej profil jest integracja z UE,
choæ kurcz¹ce siê mo¿liwoœci zbytu na wspólnym rynku za spraw¹ rosn¹cej konkurencji wymuszaj¹ coraz to wiêksz¹ potrzebê szukania odbiorców równie¿ na
rynkach pañstw trzecich. Ponadto zliberalizowany po 1 maja 2004 r. dostêp do
stosunkowo zamo¿nego spo³eczeñstwa o czêsto wysublimowanych potrzebach
sprawi³, ¿e zwiêkszy³a siê koncentracja polskich producentów na wytwarzaniu
¿ywnoœci wysoko przetworzonej.
Pierwsza dekada XXI w. odznacza³a siê wyraŸnym rozwojem produkcji ¿ywnoœci zaklasyfikowanej do tzw. przerobu wtórnego. Jej przyrost na tle przyrostu
wytwórczoœci pozosta³ych dzia³ów, tj. produkcji u¿ywek, przerobu wstêpnego
i w³aœciwego, by³ najwy¿szy i wyniós³ 85%. W przypadku u¿ywek wskaŸnik ten
kszta³towa³ siê na poziomie ok. 50%. Natomiast dla przerobu wstêpnego i w³aœciwego badane wartoœci wynios³y odpowiednio 35% i 13%. Z kolei w ujêciu rocznym wskaŸnik tempa wzrostu produkcji dla ¿ywnoœci wysoko przetworzonej
wynosi³ oko³o 6%, dla u¿ywek – 4%, dla przerobu wstêpnego – 3% oraz dla ¿yw-
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noœci standardowej – oko³o 1%. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w 2010 r. najwiêksze
przyrosty produkcji dotyczy³y od¿ywek, papierosów, pasz przemys³owych, przetwórstwa kawy i herbaty, ziarna preparowanego, przetworów rybnych, czekolady i jej wyrobów oraz makaronu. Ich wartoœci by³y rzêdu ponad 10% [Wigier,
2011, s. 14].
Jak ju¿ wspomniano, zaobserwowane trendy w profilu produkcyjnym s¹
w du¿ej mierze wynikiem przyst¹pienia do UE, poniewa¿ WPR obok wsparcia
produkcji wp³ywa tak¿e hamuj¹co na pewne dziedziny wytwórczoœci. S³u¿¹
temu np. kwoty produkcyjne, które w przypadku mleka wp³ywa³y ograniczaj¹co
na rozwój bran¿y mleczarskiej, bêd¹cej jedn¹ z najwa¿niejszych w krajowym
przetwórstwie spo¿ywczym. Obecne przyjête rozwi¹zania w zakresie WPR przewiduj¹ stopniowe zwiêkszanie przyznanych kwot mlecznych.
Inn¹ wa¿n¹ determinant¹ przemian w przemyœle spo¿ywczym s¹ wyniki
handlu zagranicznego jego wytworów. Akcesja do struktur europejskich spowodowa³a zniesienie barier handlowych w polskim wywozie ¿ywnoœci. Skutkowa³o
to wzrostem popytu na ni¹ ze strony konsumentów Wspólnoty. Warto równie¿
dodaæ, ¿e zainteresowanie polsk¹ ¿ywnoœci¹ jest du¿e tak¿e na rynkach pañstw
trzecich. Jednak, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e struktura geograficzna polskiego eksportu i importu rolno-spo¿ywczego jest zdominowana przez rynki pañstw Unii
(udzia³ UE w polskim eksporcie i imporcie rolno-spo¿ywczym jest dominuj¹cy
i w 2010 r. wyniós³ odpowiednio oko³o 80% i 70% [Mucha, 2012]), kierunki w obrotach handlowych polskiego sektora nakreœlaj¹, jak siê wydaje, w znacz¹cej mierze
odbiorcy i dostawcy ze Wspólnoty. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w strukturze handlu
zagranicznego sektora rolno-spo¿ywczego dominuj¹ produkty przemys³u spo¿ywczego. W 2010 r. wp³ywy z tytu³u wywozu tych produktów stanowi³y oko³o
84% ca³kowitego eksportu rolno-spo¿ywczego. Prognoza na kolejny rok mówi
o kontynuacji wzrostu eksportu, co prawdopodobnie wp³ynie równie¿ na utrzymanie siê b¹dŸ nawet zwiêkszenie udzia³u produktów przemys³u spo¿ywczego
w ca³oœci wywozu produktów rolno-spo¿ywczych [Wigier, 2011, s. 13].
Handel zagraniczny produktami przemys³u spo¿ywczego jest jednym z najistotniejszych czynników stymuluj¹cych omówiony wczeœniej wzrost wartoœci
produkcji sprzedanej przetwórstwa spo¿ywczego. WyraŸny rozwój orientacji
eksportowej w przemyœle spo¿ywczym mo¿na odnotowaæ na podstawie
rosn¹cego udzia³u produktów kierowanych za granicê kraju w ca³oœci produkcji.
W roku 2000 wartoœæ wywozu produktów przemys³u spo¿ywczego wynios³a 9,8
mld z³, co stanowi³o blisko 10% wartoœci produkcji sprzedanej. W roku 2004 jego
wartoœæ wynios³a ju¿ 19,3 mld z³, co odpowiada³o 17% ca³oœci produkcji sprzedanej. W kolejnych latach sprzeda¿ zagraniczna tych produktów nadal ros³a, a jej
udzia³ w wartoœci produkcji sprzedanej ustabilizowa³ siê na poziomie oko³o 22%
[Urban, 2009, s. 10].
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Tabela 4. Polski handel zagraniczny artyku³ami spo¿ywczymi i napojami w latach
2004–2010 (w mln euro)
Rok

Eksport

W tym towarów
przetworzonych

Import

W tym towarów
przetworzonych

2004

b.d.

b.d.

3 304

2 141

2005

b.d.

b.d.

4 226

2 775

2006

7 631

5 797

5 076

3 332

2007

8 962

6 783

6 371

4 088

2008

10 300

7 986

8 183

5 389

2009

9 796

7 263

7 369

5 033

2010

11 460

8 893

8 628

5 734

Brak danych za 2004 i 2005 r. wynika ze stosowania wówczas przez GUS odmiennego sposobu ich agregacji.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Rocznik statystyczny handlu..., 2005-2006; Handel...,
2007–2011].

Warto zaznaczyæ, ¿e Polska, po raz pierwszy od wielu lat, sta³a siê w 2003 r.
eksporterem netto produktów rolno-spo¿ywczych (wówczas saldo wymiany wynios³o 0,5 mld euro). W kolejnych latach trend ten zosta³ utrzymany i w 2010 r. saldo handlu osi¹gnê³o poziom 2,6 mld euro [Mucha]. Tendencje w obrotach
samymi artyku³ami spo¿ywczymi kszta³tuj¹ siê podobnie. Zarówno w odniesieniu do ca³kowitej ich wymiany, jak i z uwzglêdnieniem wy³¹cznie produktów
przetwórstwa spo¿ywczego, saldo od lat jest dodatnie (tabela 4).
Tabela 5. Nak³ady inwestycyjne przemys³u artyku³ów spo¿ywczych i napojów na tle
ca³ego przemys³u w latach 2004–2010 (w mld z³)
Rok

Przemys³ spo¿ywczy

Przemys³ ogó³em

Udzia³ w %

2004

6,53

41,91

15,6

2005

5,93

45,21

13,1

2006

6,72

52,69

12,8

2007

6,78

64,32

10,5

2008

7,75

71,00

10,9

2009

5,95

72,07

8,3

2010

6,23

68,98

9,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Œrodki..., 2005–2011].

Wœród wielu czynników powi¹zanych ze zwiêkszaniem sprzeda¿y zagranicznej produktów przetwórstwa spo¿ywczego, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹:
wdra¿anie nowoczesnych procesów produkcyjnych i systemów jakoœci maj¹cych
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na celu zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, dostarczanie na rynek coraz to
szerszej gamy produktów o ró¿nych walorach, zmianê modelu konsumpcji i upowszechnienie modelu miejskiego, ci¹g³e nak³ady inwestycyjne w przemyœle (tabela 5), rozwijanie dzia³alnoœci marketingowej i – przede wszystkim –
wprowadzenie swobodnej wymiany produktów miêdzy Polsk¹ i pañstwami Unii
po 1 maja 2004 r. Ponadto wyj¹tkowy wk³ad w rozwój przetwórstwa spo¿ywczego, tak¿e na potrzeby eksportu nale¿y przypisaæ korporacjom miêdzynarodowym. Wnios³y one kapita³ oraz pomog³y stosunkowo szybko zasymilowaæ nowe
metody zarz¹dzania i produkcji. Wprawdzie w pocz¹tkowej fazie ich dzia³alnoœci, kiedy konkurencja na polskim rynku by³a niewielka, wiele z nich skupia³o siê
na sprzeda¿y na rynku wewnêtrznym, ale z czasem rosn¹ca konkurencja oraz
zmieniaj¹ca siê sytuacja na œwiecie wymusi³y na nich coraz szersze wychodzenie
ze sprzeda¿¹ na rynki zagraniczne. Bran¿ami, w których udzia³ korporacji w wartoœci sprzeda¿y jest szczególnie wysoki s¹ np.: tytoniowa, piwowarska, cukiernicza, olejarska, cukrownicza, napojów bezalkoholowych i paszowa [Chechelski,
2007, s. 8].
Tabela 6. Nap³yw bezpoœrednich inwestycji zagranicznych do przemys³u spo¿ywczego
w latach 2004–2010 (w mln USD)
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nap³yw BIZ

255,8

495,0

477,5

361,7

462,3

2.389,1

b.d.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Inwestycje...].

Tabela 7. Rentownoœæ obrotu netto bran¿ przemys³u artyku³ów spo¿ywczych i napojów
w latach 2004–2010 (w %)
Pozosta³e
Napoje Ogó³em
spo¿ywcze

Rok

Miêso

Ryby

Owoce
i warzywa

2004

1,1

3,6

2,8

3,0

2,5

5,6

4,2

6,8

5,9

3,9

2005

2,1

1,3

4,3

3,4

1,7

2,4

5,2

3,6

6,1

3,5

2006

1,9

2,4

3,4

4,8

1,5

4,4

3,7

5,9

7,0

3,9

2007

2,3

2,7

3,1

2,3

3,3

7,1

3,7

5,5

7,2

4,2

2008

1,0

2,5

0,5

4,5

0,8

2,0

2,3

3,9

5,6

2,6

6,2

4,3

6,6

4,2

T³uszcze

Mleko

Zbo¿a

Pasze

2009

1,5

4,3

4,8

4,3

3,7

4,1

3,6

7,7a

2010

3,0

2,5

3,6

1,1

2,5

4,8

3,7

7,7

a – bez piekarnictwa (w przypadku którego wskaŸnik wyniós³ 9,0 w 2009 r. i 7,9 w 2010 r.)
Dane dla podmiotów zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 osób.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Nak³ady..., 2005–2011].
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Jak siê wydaje, realizowane dotychczas inwestycje w przetwórstwie spo¿ywczym, w tym z istotnym udzia³em kapita³u zagranicznego w formie inwestycji
bezpoœrednich (zw³aszcza w 2009 r., tabela 6), wp³ynê³y na poprawê sytuacji ekonomicznej przemys³u. Jednym z mierników s³u¿¹cych do jej oceny jest rentownoœæ obrotu netto bran¿ (tabela 7). W okresie 2004–2010 wartoœæ tego wskaŸnika
ogó³em uleg³a poprawie, z wyj¹tkiem 2008 r., kiedy to niemal wszystkie dzia³y
przetwórstwa odczu³y skutki œwiatowego kryzysu. Bran¿ami wyró¿niaj¹cymi siê
stosunkowo wysok¹ rentownoœci¹ na tle pozosta³ych s¹ m.in.: produkcja napojów, przetwórstwo zbo¿owe, produkcja pasz, piekarnictwo oraz przetwórstwo
owocowo-warzywne (w ostatnich latach). Z kolei najni¿sze wartoœci osi¹gane s¹
w przetwórstwie miêsnym (wyj¹tkiem jest rok 2010).

2. Determinanty obecnego stanu krajowego przetwórstwa ¿ywnoœci
Niew¹tpliwie przyst¹pienie Polski do struktur europejskich sta³o siê pocz¹tkiem
i katalizatorem wielu przemian w sektorze rolno-spo¿ywczym, w tym zw³aszcza
w przemyœle spo¿ywczym. Przyjêcie kraju w poczet cz³onków ugrupowania da³o
producentom i eksporterom ¿ywnoœci wiele korzyœci i szans na dalszy rozwój.
Szczególnie istotny sta³ siê dostêp do ogromnego i ch³onnego na polskie produkty
rynku zbytu. Bardzo wa¿ne dla u³atwienia i przyspieszenia przemian w produkcji
rolno-spo¿ywczej sta³y siê unijne programy przedakcesyjne oraz wyd³u¿enie
okresów przejœciowych dla wielu bran¿ (w tym zw³aszcza dla mleczarskiej i miêsnej) na dostosowanie siê do europejskich rozwi¹zañ. Z perspektywy czasu mo¿na
oceniæ, ¿e polskie rolnictwo sprosta³o unijnym wyzwaniom, a powi¹zane z nim
przetwórstwo ¿ywnoœci mog³o nadal korzystaæ z niezbêdnych dostaw surowców
i nieprzerwanie siê rozwijaæ.
Wspólna polityka rolna jest jedn¹ z najwa¿niejszych determinant funkcjonowania krajowego rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego. Wœród instrumentów
WPR maj¹cych najszersze zastosowanie w regulacji polskiej produkcji i handlu
zagranicznego, znajduj¹ siê: bezpoœrednie p³atnoœci obszarowe, kwotowanie produkcji, dzia³ania interwencyjne, regulacje cenowe, wsparcie konsumpcji oraz instrumenty handlowe, takie jak c³a, licencje, kontyngenty importowe, subwencje
eksportowe, klauzule ochronne [Urban i in., 2010, s. 45 i 53].
Tocz¹ce siê debaty nad zmian¹ WPR uwypuklaj¹ m.in. bardzo istotne w dobie
globalizacji kwestie, takie jak bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe, zrównowa¿ony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zarz¹dzanie zasobami naturalnymi.
Ponadto dla strony polskiej korzystna jest kontynuacja dotychczasowego kszta³tu
unijnej polityki z wydzieleniem trzech elementów, tj. wspólnej organizacji rynków, systemu p³atnoœci bezpoœrednich oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich
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z utrzymaniem wsparcia finansowego w kolejnym okresie bud¿etowania WPR co
najmniej na obecnym poziomie [Wigier, 2011, s. 14].
Z rezolucji przyjêtej przez Parlament Europejski w czerwcu 2011 r. [Rezolucja...] wynika, ¿e niezmiernie wa¿n¹ kwesti¹ dla sektora ¿ywnoœciowego zarówno
w kontekœcie regionalnym, jak i globalnym jest bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe.
Prognozy FAO mówi¹ o wzroœcie liczby ludnoœci na œwiecie do 9 mld w 2050 r. Takie przewidywania nios¹ wprawdzie szanse na dalszy rozwój polskiego przetwórstwa ¿ywnoœci, jednak koniecznoœæ sprostania innym wyzwaniom, takim jak
ograniczony dostêp do zasobów wody, gruntów i energii oraz koniecznoœæ zapobiegania zmianom klimatycznym (których sprawc¹ jest m.in. rolnictwo, ponosz¹ce tak¿e konsekwencje ich wystêpowania), stanowi o z³o¿onoœci problemu
bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego. W kontekœcie powy¿szych zjawisk nale¿y spodziewaæ siê rosn¹cej presji na poszczególnych rynkach œwiata na zwiêkszanie
produkcji ¿ywnoœci, eskalacji ryzyka wahañ jej cen oraz nadmiernej eksploatacji
zasobów naturalnych [Wigier, 2011, s. 15]. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e polscy wytwórcy ¿ywnoœci mog¹ rozwin¹æ sprzeda¿ nie tylko z uwagi na prognozowany
przyrost ludnoœci, ale równie¿ ze wzglêdu na fakt wystêpowania strukturalnych
ograniczeñ w hodowli i uprawie w niektórych krajach (np. w Chinach czy Indonezji).
Przysz³a zreformowana polityka rolna UE powinna zatem byæ ukierunkowana m.in. na racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, na zrównowa¿one
systemy produkcji ¿ywnoœci, na podtrzymanie wsparcia finansowego w ramach
pierwszego i drugiego filaru WPR oraz na zachêcenie podmiotów sektora rolno-spo¿ywczego do podejmowania dzia³añ w zakresie zarz¹dzania ryzykiem – np.
poprzez dyferencjacjê produkcji, cz³onkostwo w grupach producenckich, kontraktacjê czy ubezpieczenie siê od ryzyka.
Niema³e znaczenie dla przysz³oœci przetwórstwa spo¿ywczego ma jakoœæ
i innowacyjnoœæ. Dotychczasowym Ÿród³em przewag dla polskiego przetwórstwa
¿ywnoœci (zw³aszcza w okresie oko³oakcesyjnym) by³y przewagi kosztowo-cenowe. Obecnie o konkurencyjnej pozycji przedsiêbiorstwa na wspólnym rynku
(i nie tylko), decydowaæ bêd¹ w coraz wiêkszym stopniu atuty pozacenowe.
Wœród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wdra¿ane systemy jakoœci produkcji,
które mo¿na podzieliæ na tzw. systemy uniwersalne oraz na systemy jakoœci ¿ywnoœci odnosz¹ce siê g³ównie do przetwórstwa i do obrotu oraz do rolnictwa [Bezpieczeñstwo..., 2009, s. 69]. Do tych pierwszych zalicza siê ISO, HACCP, GMP
i TQM, natomiast w ramach systemów jakoœci ¿ywnoœci skierowanych do przetwórstwa i do obrotu wymienia siê np. BRC Global Standard – for Food Safety,
BRC Global Standard – Food Packing, IFS International Food Standard czy
Qualität und Sicherheit QS. Z kolei wœród maj¹cych zastosowanie w rolnictwie
mo¿na wskazaæ systemy: produkcji integrowanej IP, rolnictwa ekologicznego,
produktów regionalnych i tradycyjnych, GlobalGAP czy UTZ Certified [Bezpie-
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czeñstwo..., 2009, s. 69; Systemy...]. Innymi wa¿nymi przewagami stanowi¹cymi
o pozycji przedsiêbiorstwa s¹ równie¿: innowacyjnoœæ, dostêp do kapita³u intelektualnego czy rozpoznawalnoœæ marki.
Obecnie g³ówne kierunki rozwojowe w przetwórstwie spo¿ywczym s¹, jak
siê wydaje, nakreœlane przez globalne koncerny spo¿ywcze, które dysponuj¹
przytoczonymi wczeœniej atutami. Korporacje miêdzynarodowe stanowi¹ si³ê napêdow¹ rozwijaj¹cego siê przemys³u spo¿ywczego. Niew¹tpliwie, przestrzenna
ekspansja tych podmiotów sprawi³a, ¿e wnios³y one znacz¹cy wk³ad w przetwórstwo spo¿ywcze. Szczególnie wa¿ny sta³ siê dop³yw obcego kapita³u do wielu
niedoinwestowanych bran¿, zastosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ produkcyjnych czy metod zarz¹dzania. Obok poszerzenia asortymentu produktów ¿ywnoœciowych znacz¹co poprawi³a siê ich jakoœæ. Jednak postêpuj¹ca globalizacja przyzwoli³a wielu firmom zinternacjonalizowanym, nastawionym na minimalizacjê
kosztów i maksymalizacjê zysków, na produkcjê towarów, których konsumpcja
mo¿e wp³ywaæ negatywnie na zdrowie ludzkie. Wraz z rozwojem miêdzynarodowego handlu ¿ywnoœci¹ powszechne sta³y siê przypadki zanieczyszczenia
¿ywnoœci lub jej fa³szowania. Równie dyskusyjnym problemem jest zasadnoœæ
rozpowszechniania produkcji ¿ywoœci genetycznie modyfikowanej przez najwiêksze korporacje, nie tylko ze wzglêdu na obawê o zdrowie cz³owieka, ale równie¿ w zwi¹zku z ryzykiem niekontrolowanego rozprzestrzeniania siê upraw
zmodyfikowanych na tzw. czyste uprawy.
Obecnoœæ KTN eliminuje ponadto z rynku wiele firm lokalnych, doprowadzaj¹c do marginalizacji sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz do wykszta³cenia siê struktury oligopolistycznej na rynku ¿ywnoœciowym [Bezpieczeñstwo..., 2009, s. 35-43]. W polskim przemyœle spo¿ywczym zjawisko to jest charakterystyczne dla wielu bran¿. Przyk³adem jest bran¿a tytoniowa, w której w 2009 r.
udzia³ czterech korporacji w produkcji osi¹gn¹³ wartoœæ blisko 100%. W przemyœle piwowarskim ju¿ od d³u¿szego czasu rola trzech koncernów (SAB Miller, Heineken i Carlsberg) w wartoœci sprzedanego piwa wydaje siê niezmienna i siêga
poziomu ponad 90%. Warto dodaæ, ¿e akwizycja Browaru Belgia przez Kompaniê
Piwowarsk¹ nale¿¹c¹ do SAB Miller na pocz¹tku stycznia 2008 r. by³a podyktowana nie tyle chêci¹ zwiêkszenia zdolnoœci produkcyjnych, ale doprowadzeniem do
zwiêkszenia udzia³u w rynku. Przejêty browar zosta³ ostatecznie zamkniêty. Innym wartym uwagi dzia³em przetwórstwa, w którym widoczna jest skoncentrowana dzia³alnoœæ korporacji, jest bran¿a paszowa. Obecnie na polskim rynku pasz
dla zwierz¹t hodowlanych dzia³aj¹ trzy globalne podmioty: Cargill, Provimi
i Basf. Ich udzia³ w rynku systematycznie roœnie i wynosi oko³o 50% [Dro¿d¿,
2008, s. 36]. W przypadku rynku karmy dla zwierz¹t domowych najwiêksze
udzia³y maj¹ koncerny Mars oraz Nestle (odpowiednio 50% i 11%) [Chechelski,
2010, s. 10–12].
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Warto dodaæ, ¿e na przemiany dokonuj¹ce siê w funkcjonowaniu korporacji
na polskim rynku ¿ywnoœciowym, wa¿ny wp³yw mia³ przed³u¿aj¹cy siê na œwiecie kryzys gospodarczy. Zmiany te dotyczy³y zmniejszenia siê ich liczby na skutek
zaprzestania dzia³alnoœci oraz w wyniku fuzji i przejêæ. W latach 2008–2010 transakcje te by³y charakterystyczne dla wielu dzia³ów przemys³u spo¿ywczego. Dla
przyk³adu, w bran¿y tytoniowej by³y to przejêcia: Scandinavian Tobacco przez
British Arian Tobacco, Altadis przez Imperial Tobacco czy Gallher przez Japapan
Tobacco. W bran¿y cukierniczej na uwagê zas³uguj¹ przejêcia: Danone (grupa
LU) i Cadbury przez Kraft Foods, Wm Wrigley Jr. przez Mars Inc. i Kraft Foods
(Wedel) przez Lotte. Z kolei w bran¿y koncentratów spo¿ywczych nast¹pi³a akwizycja Royal Numico przez Danone oraz Premium Foods przez Tata Tea (Tetley
Polska). Natomiast w przemyœle mleczarskim nast¹pi³o przejêcie Zak³adów Mleczarskich w Goœcinie przez Arla Foods [Chechelski, 2010, s. 12].
Zaostrzaj¹ca siê konkurencja na polskim rynku ¿ywnoœci w coraz wiêkszym
stopniu utrudnia wejœcie nowym podmiotom, w tym tak¿e zagranicznym koncernom. Problem ten odczu³y podmioty dzia³aj¹ce m.in. w przemyœle mleczarskim,
tj. Arla Foods oraz Müller. Pomimo ponad rocznej intensywnej kampanii reklamowej osi¹gnê³y one w 2010 r. po 1% udzia³u w rynku przetworów mlecznych
[Chechelski, 2010, s. 12; Wieczorkiewicz, 2012]. Jednoczeœnie wiele przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w Polsce dostrzeg³o brak perspektyw dalszego rozwoju. S¹
to m.in.: koncern tytoniowy BAT (który w 2010 r. zamkn¹³ fabrykê niedaleko Krakowa i kupi³ producenta papierosów z Indonezji) czy Orkla Foods, który sprzeda³
zak³ady Superfish, Kotlin oraz Elbro [Chechelski, 2010, s. 10 i 12].
Dla podkreœlenia znaczenia globalnych koncernów spo¿ywczych w polskim
przemyœle spo¿ywczym, warto dodaæ, ¿e chocia¿ ich potencja³ czy wartoœæ rynkowa ustêpuje miejsca korporacjom z innych bran¿, w tym zw³aszcza paliwowej, samochodowej czy us³ug finansowych, to jednak w zestawieniach najbardziej
cenionych marek wiele koncernów spo¿ywczych przoduje. Wed³ug rankingu Interbrand w roku 2011 r. wœród najbardziej wartoœciowych marek znalaz³y siê kolejno: Coca-Cola (miejsce 1), Pepsi (miejsce 22), Budweiser (miejsce 29), Nescafe
(miejsce 30) i Kellogg’s (miejsce 34) [2011Ranking…].
Specyfika polskiego rynku ¿ywnoœciowego nie pozwala jednak korporacjom
na bezgraniczne narzucanie trendów w konsumpcji. W kraju widoczne s¹ regiony, których mieszkañcy odznaczaj¹ siê przywi¹zaniem do tradycji i zwyczajów
¿ywieniowych. Dla podmiotów globalnych stanowi to przeszkodê w unifikacji
sprzeda¿y produktów i wyzwanie w postaci koniecznoœci opracowania strategii
regionalnej dywersyfikacji produktowej, co oczywiœcie wp³ywa na koszty prowadzenia dzia³alnoœci. Miêdzynarodowe koncerny rozwi¹zuj¹ ten problem na wiele
sposobów, np. przez pozorne zastosowanie modyfikacji w produkcie w drodze
zmiany jego opakowania, czy przez zastêpowanie sk³adników bardziej warto-

866

Joanna Michalczyk

œciowych mniej wartoœciowymi, czyli tañszymi (w rezultacie klient nabywa
gorsz¹ ¿ywnoœæ) [Bezpieczeñstwo..., 2009, s. 44].
Nawi¹zuj¹c do wspó³czesnych trendów ¿ywieniowych warto jednak zwróciæ
uwagê, ¿e polskie przetwórstwo spo¿ywcze wydaje siê zaspokajaæ rosn¹ce potrzeby konsumentów. Zwiêkszy³o siê zainteresowanie produkcj¹ tzw. ¿ywnoœci
funkcjonalnej. Na polskim rynku wyró¿nia siê kilka segmentów tej ¿ywnoœci, tj.
wzbogacon¹ w witaminy, w sk³adniki mineralne, w b³onnik, w sk³adniki biologicznie aktywne, niskoenergetyczn¹, probiotyczn¹, z dodatkiem steroli roœlinnych
i wzbogacon¹ w kwasy t³uszczowe omega – 3 [Górecka, 2007, s. 22; Krygier, 2011,
s. 14–16]. Ponadto roœnie znaczenie ¿ywnoœci certyfikowanej ze wzglêdu na jej
walory ekologiczne czy regionalny b¹dŸ tradycyjny charakter. Wed³ug danych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Wspólnotowego Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeñ Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalnoœci wpisane by³y na pocz¹tku 2012 r. 34 polskie
produkty [Produkty...]. Ponadto, pomimo swoistej niezmiennoœci asortymentu
surowców rolnych (z wy³¹czeniem produktów wspó³czesnej biotechnologii, tj.
genetycznie modyfikowanych, i nielicznych nowych towarów) postêp naukowo-techniczny umo¿liwia przedsiêbiorstwom wytwarzanie z tych samych surowców (takich, jak np. mleko, zbo¿e, miêso) coraz to nowszych generacji ¿ywnoœci,
kreuj¹c tym samym popyt na ni¹ [Bezpieczeñstwo..., 2009, s. 45]. Odbywa siê to
w drodze ró¿nych zabiegów, takich jak np. wzbogacanie ¿ywnoœci o dodatki,
w tym lecznicze, zmiana w³aœciwoœci organoleptycznych czy zastosowanie nowego opakowania, czêsto bardziej funkcjonalnego.
Mo¿liwoœci rozwoju przetwórstwa ¿ywnoœci wydaj¹ siê nieograniczone.
W zwi¹zku z tym, jak równie¿ z uwagi na przed³u¿aj¹cy siê kryzys gospodarczy
na œwiecie, wzmo¿ona konkurencja w przetwórstwie spo¿ywczym wymusza na
przedsiêbiorstwach koniecznoœæ poszukiwania rozwi¹zañ pozwalaj¹cych im na
utrzymanie siê na rynku i ci¹g³e rywalizowanie. Coraz wy¿ej stawiana zak³adom
przetwórczym poprzeczka w opracowywaniu nowoœci produktowych (w po³¹czeniu ze wspomnianymi wczeœniej zró¿nicowanymi przyzwyczajeniami kulinarnymi konsumentów oraz niezmiennoœci¹ bazy surowcowej) zachêca je jednak
do zastosowania strategii minimalizacji nak³adów. Dotyczy ona przede wszystkim kosztów surowca i pracy. Te ostatnie, pomimo znacz¹cego uprzemys³owienia
przetwórstwa, wydaj¹ siê nadal doœæ istotne w sferze wytwórczoœci ¿ywnoœci.
Wprawdzie pewnym rozwi¹zaniem jest przenoszenie produkcji do krajów bardziej zasobnych w pracê, jednak wysoka wra¿liwoœæ wielu produktów ¿ywnoœciowych (zw³aszcza mleczarskich i miêsnych) na warunki zewnêtrzne i odleg³oœæ przewozow¹ nie pozwala na znacz¹ce oddalenie siê od nabywców. St¹d
coraz bardziej powszechne jest wykorzystywanie w produkcji ¿ywnoœci tanich
i gorszych jakoœciowo komponentów, a czasem nawet celowe wprowadzanie
konsumenta w b³¹d i oferowanie mu imitacji produktów oryginalnych pod zbli-
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¿on¹ nazw¹. W efekcie, wytworzona ¿ywnoœæ tylko z pozoru przypomina pe³nowartoœciow¹. Dotyczy to np. produktów mas³o- czy miêsopodobnych.
W pierwszym przypadku zastêpuje siê t³uszcz pochodzenia zwierzêcego – roœlinnym. W drugim, zamiennikiem miêsa jest niskowartoœciowe tzw. miêso oddzielone mechanicznie (MOM) [Bezpieczeñstwo..., 2009, s. 45–46]. Bior¹c pod uwagê fakt
postêpuj¹cej przestrzennej ekspansji korporacji miêdzynarodowych i jednoczesne stosowanie strategii minimalizacji kosztów w zakresie wykorzystania surowców, niezmiernie wa¿nym problemem staje siê powszechna anonimowoœæ
dzia³aj¹cych koncernów oraz ich ³atwoœæ w unikaniu odpowiedzialnoœci za stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych [Bezpieczeñstwo..., 2009, s. 46].
W odpowiedzi na przemiany zachodz¹ce w gospodarce œwiatowej (dotycz¹ce
m.in. spowolnienia rozwoju gospodarczego wielu krajów), obok zjawiska koncentracji produkcji w sektorze spo¿ywczym uwidoczni³ siê równie¿ proces koncentracji handlu. Wynika on g³ównie z pogarszaj¹cej siê si³y nabywczej
konsumentów ¿ywnoœci, którzy szukaj¹ jej w ni¿szych cenach. Zarówno na rynku œwiatowym, jak i krajowym na znaczeniu zyskuj¹ zatem nowoczesne formaty
handlu, takie jak dyskonty, supermarkety i hipermarkety. Wprawdzie Polska nale¿y do czo³ówki pañstw o najbardziej rozdrobnionym handlu w Europie (dla porównania, w 2009 r. w Niemczech dzia³a³o oko³o 53 tys. sklepów spo¿ywczych
wobec oko³o 150 tys. placówek polskich), jednak sytuacja powoli siê zmienia i odnotowuje siê zanik liczby podmiotów najmniejszych (w 2008 r. z rynku zniknê³o
7 tys. sklepów, a w 2009 r. – kolejne 5,5 tys.) [Chechelski, 2010, s. 12]. Zbyt wolne
tempo koncentracji podmiotów sprzedaj¹cych ¿ywnoœæ na polskim rynku sprawia, ¿e rozdrobnienie struktury podmiotowej handlu ¿ywnoœci¹ jest nadal
znacz¹ce. W Polsce sieci handlowe maj¹ 47% udzia³ w sprzeda¿y detalicznej, podczas gdy w wielu krajach Europy Zachodniej udzia³ ten siêga 70%. W Niemczech
10 najwiêkszych sieci ma blisko 90% udzia³ w detalicznych dostawach, a w Polsce
– tylko 30%. Ponadto, w czasie kryzysu gospodarczego najlepiej z trudn¹ sytuacj¹
poradzi³y sobie najwiêksze sieci handlowe. W 2009 r. obroty hipermarketów
wzros³y o 23% wzglêdem roku poprzedniego. Podobny trend mia³ miejsce
w przypadku supermarketów i dyskontów. Natomiast w dzia³alnoœci ma³ych firm
nast¹pi³ spadek obrotów [Chechelski, 2010, s. 12–13].
Bior¹c pod uwagê wielkoœæ osi¹ganych przychodów, wœród 15 najwiêkszych
firm sieciowych dzia³aj¹cych na terenie Polski w 2008 r., na pierwszym miejscu
znalaz³a siê Grupa Jeronimo Martins (sieæ Biedronka), nastêpnie Emperia Holding
(m.in. sieæ Stokrotka, Groszek, Lewiatan), Tesco, Grupa Metro (sklepy Real) i Carrefour [Maleszyk, 2012, s. 10]. Omawiaj¹c funkcjonowanie sieciowych firm handlu ¿ywnoœci¹, napojami i u¿ywkami nale¿y wskazaæ na doœæ wyraŸne wy³onienie
siê na polskim rynku 32 formacji. Trzynaœcie z nich to zagraniczni operatorzy, tacy
jak np. Aldi, Auchan, Carrefour, Grupa Metro (sieæ Real), Tesco, Grupa Jeronimo
Martins (sieæ Biedronka). Pozosta³e 19 firm krajowych to m.in. Piotr i Pawe³, Eden,
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Alma Market, Eurocash S.A., Emperia Holding [Maleszyk, 2012, s. 11]. Warto dodaæ, ¿e strategicznym elementem dzia³alnoœci wielu najwiêkszych sieci sta³o siê
udostêpnianie ¿ywnoœci pod w³asn¹, tañsz¹ mark¹. W Polsce zakupy ¿ywoœci
oznakowanej logo sieci handlowej nie s¹ jeszcze tak powszechne, jak w wielu innych krajach Europy. W Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii zakupy produktów
opatrzonych mark¹ w³asn¹ stanowi¹ 40% ca³ej oferty sieci [Chechelski, 2010,
s. 13]. Rozwijanie sprzeda¿y produktów pod w³asn¹ mark¹ niesie ze sob¹ wiele
korzyœci. Przyczynia siê do powstawania nowych podmiotów b¹dŸ specjalizowania siê tych ju¿ istniej¹cych w zakresie wytwarzania okreœlonych produktów na
zlecenie. Wœród wielu zalet wymienia siê gwarancjê odbioru i zap³aty, obni¿anie
kosztów produkcji przy du¿ych zamówieniach oraz nieanga¿owanie siê
w dzia³alnoœæ marketingow¹ (choæ czêsto dostawcy zmuszani s¹ do partycypowania w tego rodzaju kosztach). Ryzykiem jest jednak nadmierne uzale¿nienie od
zleceniodawcy oraz s³absza pozycja przetargowa w negocjowaniu warunków
wspó³pracy. Kontrowersyjnym problemem jest nagminne zjawisko wymuszania
przez korporacje na zak³adach produkcyjnych ponoszenia tzw. dodatkowych
op³at, co skutkuje potrzeb¹ ustanowienia prawa reguluj¹cego stosunki wspó³pracy dostawców i sklepów [Chechelski, 2010, s. 13].
Zarówno w przypadku zjawiska koncentracji produkcji ¿ywnoœci, jak i handlu ni¹, mo¿na spodziewaæ siê spowolnienia tych procesów g³ównie z powodu wysokiego poziomu konkurencji w sektorze oraz z uwagi na pojawienie siê tzw.
bariery antykoncentracyjnej. Z przeszkod¹ tego rodzaju musz¹ siê coraz czêœciej
liczyæ dzia³aj¹ce na polskim rynku ¿ywnoœciowym najwiêksze globalne koncerny. Zakwestionowanie przez Komisjê Europejsk¹ transakcji po³¹czenia dwóch
liderów rynku s³odyczy w 2010 r., tj. Kraft Foods i Cadbury, skutkowa³o koniecznoœci¹ sprzeda¿y nale¿¹cego do Cadbury najwiêkszego w Polsce producenta czekolady, E. Wedla. Powodem by³o przekroczenie dopuszczalnego limitu udzia³u
tych globalnych firm w polskim rynku. W przypadku spo¿ywczych sieci handlowych, problem nadmiernej koncentracji zaistnia³ w przypadku transakcji przejêcia niemieckiej sieci dyskontowej PLUS przez portugalsk¹ Biedronkê w 2008 r. Na
wniosek UOKiK transakcja zosta³a uwarunkowana przymusow¹ odsprzeda¿¹
czêœci obiektów PLUS [Maleszyk, 2012, s. 11].

Podsumowanie
Dokonuj¹ce siê w pierwszych latach cz³onkostwa w UE przemiany w polskim
przemyœle spo¿ywczym by³y œciœle powi¹zane i podporz¹dkowane koniecznoœci
spe³nienia unijnych rozwi¹zañ w zakresie funkcjonowania przetwórstwa ¿ywnoœci. Obecnie, kiedy okres dostosowawczych zmian w badanym obszarze – wydaje
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siê – ma siê ku koñcowi i kiedy produkcja ¿ywnoœci zosta³a poddana szerszemu
oddzia³ywaniu globalizacji, o dalszych losach krajowego przetwórstwa ¿ywnoœci
bêd¹ przes¹dzaæ trendy panuj¹ce na œwiecie.
Na kierunek przysz³ych przemian w polskim przemyœle spo¿ywczym bêd¹
mia³y istotny wp³yw dzia³ania podejmowane przez globalne koncerny zlokalizowane w najbardziej perspektywicznych i dochodowych bran¿ach. W zwi¹zku
z postêpuj¹cymi procesami koncentracji produkcji i handlu w przemyœle spo¿ywczym, spodziewaæ siê nale¿y zaostrzonej konkurencji i g³êbszej marginalizacji
najmniejszych podmiotów – jednak ze wzglêdu na specyfikê krajowego przetwórstwa spo¿ywczego, maj¹ one szansê kontynuowaæ sw¹ dzia³alnoœæ w tworz¹cych
siê niszach rynkowych. Nie bez znaczenia jest równie¿ reforma WPR, która zwraca szczególn¹ uwagê m.in. na problem zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego – bardzo z³o¿onego ze wzglêdu na fakt powi¹zania go z innymi kategoriami
bezpieczeñstwa, tj. ekonomicznego, energetycznego, socjalnego i ekologicznego
[Bezpieczeñstwo..., 2008, s. 7–8].
Mo¿na równie¿ s¹dziæ, ¿e produkcja ¿ywnoœci d³ugo jeszcze zachowa strategiczne znaczenie. Wynika to ze zjawisk uwidaczniaj¹cych siê na skalê globaln¹,
takich jak, z jednej strony, przyrastaj¹ca liczba ludnoœci na œwiecie i poprawa dochodów spo³eczeñstwa w wielu krajach rozwijaj¹cych siê, a z drugiej – kurcz¹ce
siê zasoby ¿yznej ziemi, coraz czêstsze zmiany klimatu oraz postêpuj¹ca koncentracja kana³ów dystrybucji ¿ywnoœci. Innym czynnikiem w³¹czaj¹cym polski
przemys³ spo¿ywczy coraz szerzej w nurt globalizacji s¹ rosn¹ce utrudnienia
w zbycie ¿ywnoœci na wspólnym, wysoce konkurencyjnym rynku i wynikaj¹ca
z tego koniecznoœæ wychodzenia poza jego granice, aby osi¹gaæ korzyœci skali.
Polski przemys³ spo¿ywczy wydaje siê byæ nadal korzystnym miejscem do
rozwijania i lokowania dzia³alnoœci dla krajowych i zagranicznych podmiotów,
nie tylko ze wzglêdu na istniej¹ce (choæ w coraz mniejszym stopniu) ró¿nice w kosztach produkcji miêdzy krajami. Wa¿nymi atutami przetwórstwa spo¿ywczego
s¹ niew¹tpliwie nieska¿one œrodowisko naturalne oraz rozwiniêta baza surowcowa, która stanowi podstawê stabilnych warunków dla przemys³u i zachowania
bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego kraju.
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