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Koncentracja produkcji w polskim przemyĞle spoĪywczym
Concentration of production in the Polish food industry
Abstract. Concentration and consolidation processes manifesting themselves in takeovers of industry
enterprises by domestic and international investors take place in the Polish food industry. These
processes have led to a considerable concentration in some branches of food industry, particularly in
the production of beer, wine and tobacco products. Nevertheless the degree of concentration in the
food industry is substantially lower than that in the whole of processing industry. It results from the
specificity of production of food being characterized, among others, by a relatively small capital
intensity combined with a great labour intensity, a strong linkage of food-processing plants with local
markets, a diversity of products and short series of production.
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Synopsis. W polskim przemyĞle spoĪywczym trwają procesy koncentracji i konsolidacji
przejawiające siĊ w przejmowaniu przedsiĊbiorstw tego przemysáu przez krajowych i
miĊdzynarodowych inwestorów. Doprowadziáy one do znacznej koncentracji w niektórych dziaáach
przemysáu spoĪywczego, a szczególnie w produkcji piwa, wina oraz wyrobów tytoniowych. Jednak
stopieĔ koncentracji przemysáu spoĪywczego jest wyraĨnie mniejszy niĪ caáego przemysáu
przetwórczego. Wynika to ze specyfiki produkcji ĪywnoĞci charakteryzującej siĊ miĊdzy innymi
relatywnie maáą majątkocháonnoĞcią i duĪą pracocháonnoĞcią, silnym powiązaniem zakáadów
przetwórczych z rynkami lokalnymi oraz róĪnorodnoĞcią asortymentową i krótkimi seriami produkcji.
Sáowa kluczowe: wskaĨniki koncentracji, przemysá spoĪywczy, korporacje transnarodowe

WstĊp
Przemysá spoĪywczy jest jednym z najwaĪniejszych sektorów polskiej gospodarki, a
jego znaczenie w naszym kraju jest wiĊksze niĪ w wielu krajach „starej” UE. WartoĞü
obrotów tego sektora w Polsce, podobnie jak w Irlandii, wynosi okoáo 13% wartoĞci
wytworzonego PKB. W takich natomiast krajach jak Francja, Belgia, Hiszpania, Austria,
Dania czy Holandia obroty producentów ĪywnoĞci stanowią nie wiĊcej niĪ 9% PKB
[Przemysá... 2008]. Od 2002 roku mają miejsce istotne zmiany struktury podmiotowej
przemysáu spoĪywczego, które ulegáy przyspieszeniu po wejĞciu Polski do UE. Trwa
proces koncentracji i konsolidacji, którego przejawem są przejĊcia polskich przedsiĊbiorstw
przez zagranicznych i krajowych inwestorów strategicznych, branĪowych bądĨ
finansowych, a takĪe fuzje dokonujące siĊ wĞród polskich przedsiĊbiorstw. Procesy te
podyktowane są z jednej strony integracją europejską i akcesją Polski do UE, z drugiej zaĞ
strony postĊpującą globalizacją ekonomiczną. PostĊpujący proces koncentracji przyczynia
siĊ do umacniania powiĊkszających siĊ przedsiĊbiorstw na unijnym i globalnym rynku,
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zwiĊksza ich zdolnoĞü ekspansji rynkowej, niesie teĪ jednak za sobą zagroĪenia związane z
oligopolizacją i monopolizacją polskiego przemysáu, w tym przemysáu spoĪywczego.
Celem artykuáu byáo ukazanie procesów koncentracji dokonujących siĊ w polskim
przemyĞle spoĪywczym.

Procesy koncentracji w strukturalnych teoriach rynku i konkurencji
Istnieją dwa podejĞcia do zjawiska koncentracji w gospodarce. Jedno ujmuje zjawisko
koncentracji jako koncentracjĊ rynku, a drugie jako koncentracjĊ produkcji. KaĪde z tych
pojĊü przedstawia inną perspektywĊ analityczną. Koncentracja rynkowa okreĞla stopieĔ
dominacji jednego przedsiĊbiorstwa na danym rynku. Istotą tak rozumianej koncentracji
jest zwiĊkszanie udziaáu produktów danego przedsiĊbiorstwa lub ich grupy w caáoĞci rynku
[Czerwonka i Pankau 2005].
Koncentracja produkcji w przedsiĊbiorstwie najczĊĞciej wiąĪe siĊ takĪe z dąĪeniem do
uzyskania przewagi na rynku. Celem tak rozumianej koncentracji jest zwiĊkszenie
zdolnoĞci konkurencyjnej przedsiĊbiorstwa, przede wszystkim poprzez zwiĊkszanie skali
produkcji i wykorzystywanie korzyĞci skali, lub przejmowanie innych ogniw procesu
produkcyjnego, takich jak eksploatacja záóĪ surowców, przetwarzanie surowców i
póáproduktów aĪ po sprzedaĪ towarów i usáug.
Koncentracja nie jest pojĊciem nowym w teorii ekonomii. Zjawisko to analizowano
zarówno w ramach teorii klasycznych jak i neoklasycznych. Teorie te nie byáy jednak w
stanie wyjaĞniü wielu zjawisk mikroekonomicznych mających miejsce w praktyce
gospodarczej. Obserwacja rzeczywistoĞci gospodarczej prowadzi bowiem do wniosku, iĪ
prawie nigdy nie wystĊpują rynki cechujące siĊ doskonaáą konkurencją opartą na
mechanizmie cenowym i bazujące na doskonaáej, peánej oraz symetrycznej informacji
wszystkich podmiotów. PowyĪsze przyczyny, a takĪe procesy koncentracji, a wiĊc
oligopolizacji i monopolizacji postĊpującej pod koniec XIX wieku i w pierwszej poáowie
XX wieku, sprawiáy, Īe w ramach nowych, alternatywnych teorii ekonomicznych zaczĊáy
powstawaü metody badawcze zajmujące siĊ konkurencją na koncentrujących siĊ rynkach.
Metody te moĪna podzieliü na tzw. strukturalne i niestrukturalne. Metody strukturalne
zaczĊáy siĊ rozwijaü juĪ w latach 50. w ramach dwóch pokrywających siĊ subdyscyplin
ekonomicznych: organizacji rynku i konkurencji (industrial organisation) oraz ekonomii
przemysáowej (industrial economics) [Pawáowska 2007]. Metody te rozwiniĊte zostaáy
przez dwie szkoáy amerykaĔskie: szkoáĊ harvardzką oraz szkoáĊ chicagowską. Dorobek
naukowy tych dwóch szkóá posáuĪyá w duĪym stopniu do opracowania i nastĊpnie
modyfikacji polityki ochrony konkurencji oraz polityki antymonopolowej, zarówno w USA
jak i w innych krajach o gospodarce rynkowej.
EkonomiĞci strukturalistycznej szkoáy harvardzkiej zakáadali, Īe najkorzystniejsza dla
gospodarki sytuacja wystąpi wówczas, gdy struktura rynku zbliĪy siĊ do modelu doskonaáej
konkurencji, zakáadającego duĪą liczbĊ uczestników rynku, spoĞród których Īaden nie
moĪe wpáywaü na ceny. Ochrona konkurencji polega zatem na rozpraszaniu siáy
ekonomicznej. Cele polityki konkurencji na Uniwersytecie Harvarda po raz pierwszy
zostaáy sformuáowane w latach czterdziestych i piĊüdziesiątych XX wieku [Glais 1998].
Przedstawiciele tej szkoáy Bain, Clark i Baumol, tworząc dla niej teoretyczne podstawy,
oparli siĊ na paradygmacie S–Z–W (struktura – zachowanie – wynik). Paradygmat ten
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opierający siĊ na testowaniu zaleĪnoĞci miĊdzy strukturą rynku, taktyką dziaáania
przedsiĊbiorstwa oraz jej wynikiem, zostaá zapoczątkowany przez czoáowego
przedstawiciela szkoáy harvardzkiej Baina [1951], dlatego teĪ w literaturze moĪna znaleĨü
równieĪ pojĊcia: program badawczy Baina lub paradygmat Baina. Wymieniony
paradygmat naleĪy rozumieü w nastĊpujący sposób. Struktura rynku determinuje
zachowanie firm, a zachowanie determinuje wyniki rynkowe. Model ten zakáada, Īe pewne
struktury rynku prowadzą do okreĞlonych typów zachowaĔ, które w dalszej kolejnoĞci
wiodą do okreĞlonych wyników ekonomicznych. Przykáadowo, wysoka koncentracja w
przemyĞle generuje zachowanie przedsiĊbiorstw, którego nastĊpstwem są z
makroekonomicznego punktu widzenia negatywne wyniki, w szczególnoĞci mniejsza
produkcja i ceny monopolistyczne [Jurczyk 2007].
Dominacja poglądów szkoáy harvardzkiej zostaáa zakwestionowana dwadzieĞcia lat
póĨniej przez przedstawicieli szkoáy chicagowskiej. Ten nowy nurt prawa i ekonomii
pojawiá siĊ na Uniwersytecie Chicago w latach siedemdziesiątych XX w. Czoáowymi
przedstawicielami tego kierunku byli Bork, Posner, Stigler, Demsetz, Brosen, Pelzman. W
ramach tej szkoáy powstaáa druga teoria zaliczana do modeli strukturalnych, a mianowicie
model oparty na hipotezie efektywnej struktury rynkowej (efficient structure hypothesis
ESH). Twórcy tej teorii Demsetz i Pelzman, zaproponowali inne podejĞcie do wyjaĞnienia
relacji miĊdzy strukturą rynku a wynikami przedsiĊbiorstw. W teorii opartej na hipotezie
ESH równieĪ okreĞla siĊ pozytywny wpáyw koncentracji na wyniki przedsiĊbiorstw, inne
jest natomiast, w odróĪnieniu od szkoáy harwardzkiej, wyjaĞnienie tego zjawiska. Zgodnie
z teorią ESH przedsiĊbiorstwa bardziej efektywne (o niĪszych kosztach kraĔcowych) mają
wiĊkszą siáĊ rynkową i dlatego osiągają wiĊksze zyski. Ponadto zakáada siĊ w tej teorii, Īe
jeĞli przedsiĊbiorstwo jest bardziej efektywne niĪ konkurenci, musi wybieraü miĊdzy
dwiema wykluczającymi siĊ strategiami. Pierwsza strategia dotyczy maksymalizacji zysku
dla akcjonariuszy dziĊki utrzymywaniu dotychczasowych cen i rozmiaru przedsiĊbiorstwa.
Wedáug drugiej strategii maksymalizacja zysku polega na obniĪce cen, a przez to na
zwiĊkszeniu udziaáu przedsiĊbiorstwa w rynku. Przy takich zaáoĪeniach zwiĊkszająca siĊ
efektywnoĞü przedsiĊbiorstw prowadzi do wzrostu koncentracji. Wedáug teorii ESH rynki
skoncentrowane to takie rynki, na których dziaáają bardzo efektywne przedsiĊbiorstwa.
WyĪsze zyski przedsiĊbiorstw o wysokich udziaáach w rynku wynikają jednak nie z ich siáy
czy wielkoĞci, lecz z wiĊkszej efektywnoĞci, która jest Ĩródáem ich siáy [Pawáowska 2007].

Fuzje i przejĊcia w polskim przemyĞle spoĪywczym
Podstawowymi formami koncentracji dokonującymi siĊ w polskim przemyĞle
spoĪywczym są fuzje i przejĊcia.
Fuzja „wáaĞciwa” (ang. merger) ma miejsce wówczas, gdy na zasadzie dobrowolnoĞci
i równorzĊdnoĞci powstaje jedno nowe przedsiĊbiorstwo z poáączenia przedsiĊbiorstw,
które stanowiáy do tej pory oddzielne podmioty gospodarcze [Pajewski 2004]. Zwykle w
takiej transakcji biorą udziaá przedsiĊbiorstwa o zbliĪonej wielkoĞci, które w wyniku tej
transakcji tracą swoją niezaleĪnoĞü i osobowoĞü prawną. W ich miejsce powstaje nowa
struktura gospodarcza. Udziaáowcy áączących siĊ przedsiĊbiorstw otrzymują w zamian za
udziaáy obydwu spóáek udziaáy nowego przedsiĊbiorstwa.
PrzejĊcie (ang. acquisition) polega na tym, iĪ jedno lub wiĊcej przedsiĊbiorstw
przejmuje kontrolĊ nad innym bądĨ innymi przedsiĊbiorstwami. Zwykle tego typu
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transakcje są dokonywane na drodze kapitaáowej, przez nabycie przez jeden podmiot
udziaáów lub akcji innego w takiej liczbie, która umoĪliwia opanowanie kapitaáowe i w
konsekwencji sprawowanie jednolitego kierownictwa w przejĊtym przedsiĊbiorstwie. W
literaturze zwraca siĊ uwagĊ na to, Īe chociaĪ teoretycznie do kontroli nad firmom potrzeba
51% udziaáów, to w praktyce, przy duĪym rozdrobnieniu udziaáowców, czĊsto wystarcza
10-20% [Gaughan 1999].
Podobnie jak w caáej gospodarce narodowej, rynek fuzji i przejĊü w polskim
przemyĞle spoĪywczym od początku lat dziewiĊüdziesiątych charakteryzowaá siĊ przede
wszystkim dwiema cechami. Po pierwsze proces fuzji i przejĊü wiązaá siĊ z procesami
przeksztaáceĔ wáasnoĞciowych, gdyĪ zakáady przetwórstwa spoĪywczego do 1990 roku
byáy przewaĪnie wáasnoĞcią paĔstwa. Drugą cechą tego rynku byáo zaangaĪowanie w te
procesy korporacji transnarodowych. W latach 1990-2006 procesem przeksztaáceĔ
wáasnoĞciowym objĊto 427 przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego, z czego 50%
stanowiáy przedsiĊbiorstwa skomercjalizowane [Rocznik… 2007]. W caáym przemyĞle
przetwórczym przedsiĊbiorstwa skomercjalizowane stanowiáy ogóáem 41%. Ponad 1/3
przedsiĊbiorstw paĔstwowych przemysáu spoĪywczego objĊta zostaáa prywatyzacją
bezpoĞrednią. Skala poáączeĔ w branĪy spoĪywczej byáa zróĪnicowana w przypadku
róĪnych podsektorów. Procesy koncentracji w latach 90. i na początku XXI wieku
rozwijaáy siĊ w szczególnoĞci w przemysáach piwowarskim, paszowym, olejarskim,
mleczarskim i napojów bezalkoholowych [Przemiany... 2004].
W procesy koncentracji przemysáu spoĪywczego szczególnie zaangaĪowaáy siĊ
korporacje transnarodowe. Okres najwiĊkszych zakupów przez te korporacje polskich
przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego oraz szybki rozwój globalnych sieci handlowych
nastąpiá w drugiej poáowie lat dziewiĊüdziesiątych [Chechelski 2006]. Na początku XXI
wieku korporacje transnarodowe istniaáy juĪ w wiĊkszoĞci branĪ polskiego przemysáu
spoĪywczego. Najbardziej zglobalizowanymi branĪami, w których przedsiĊbiorstwa
globalne miaáy najwiĊkszym udziaá w produkcji w 2004 roku byáy: tytoniowa (94,9%),
piwowarska (83,8%), koncentratów spoĪywczych (73,4%), cukiernicza (73,3%), olejarska
(55,4%), paszowa (45,7%) i cukrownicza (44,5%) [Chechelski 2005].
Wedáug danych PricewaterhouseCoopers w 2006 roku w sektorze spoĪywczym
zrealizowano 45 transakcji fuzji i przejĊü o wartoĞci 550 mln USD. Od roku 2004
obserwujemy rosnącą tendencjĊ w liczbie jak teĪ w wartoĞci fuzji i przejĊü w polskim
sektorze spoĪywczym [Badanie… 2007]. Wyniki te wskazują, Īe po akcesji Polski do UE
wzrosáa równieĪ wartoĞü pojedynczych transakcji. W roku 2006 Ğrednia wartoĞü transakcji
fuzji i przejĊü w branĪy spoĪywczej wynosiáa okoáo 16 mln USD i byáa blisko trzykrotnie
wiĊksza niĪ w 2003 roku.
Obecnie fuzje i przejĊcia moĪna równieĪ rozpatrywaü w kontekĞcie integracji Polski z
Unią Europejską. Wstąpienie do UE wiąĪe siĊ z liberalizacjĊ handlu z wiĊkszoĞcią paĔstw
europejskich, co w konsekwencji oznacza zaostrzenie konkurencji takĪe na polskim rynku
[Knap-Stefaniuk 2008]. Zbyt wolne procesy konsolidacyjne obniĪają konkurencyjnoĞü
polskich przedsiĊbiorstw na wspólnym europejskim rynku. Swobodny przepáyw w zakresie
kapitaáu i towarów moĪe przyspieszyü konsolidacjĊ, szczególnie w branĪach wczeĞniej
chronionych cáami i kontyngentami. Taką branĪą jest przemysá spoĪywczy. Okres áatwych
i tanich akwizycji w Polsce lat 90. juĪ siĊ skoĔczyá, mimo to pozostaje wiele atrakcyjnych
celów do przejĊcia. Przemysá spoĪywczy w Polsce przeszedá modernizacjĊ i dysponuje
dobrym zapleczem surowcowym, dlatego jeszcze przez wiele lat bĊdzie przyciągaá
krajowych i zagranicznych inwestorów.
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Rys. 1. Fuzje i przejĊcia w polskim przemyĞle rolno-spoĪywczym
Fig. 1. Mergers and acquisitions in the Polish food industry
ħródáo: Opracowanie PricewaterhouseCoopers [Badanie... 2006]

StopieĔ koncentracji w polskim przemyĞle spoĪywczym
Aktualnie idea koncentracji postrzegana jest w dwojaki sposób. Pierwsza koncepcja
nawiązuje do badaĔ ekonomistów szkoáy harwardzkiej i zakáada, Īe struktura rynku
wpáywa znacząco na zachowanie i wyniki dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw. Proces koncentracji
ma znaczący wpáyw na konkurencyjnoĞü. Im wyĪsza jest koncentracja, tym niĪsza
konkurencja pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami. Wynika to z wystĊpowania maáej liczby
podmiotów, szczególnie tych najwiĊkszych, co skáania przedsiĊbiorstwa do zawierania
oficjalnych i nieoficjalnych porozumieĔ. W efekcie doprowadziü to moĪe do wzrostu cen
oferowanych produktów i do zwiĊkszenia rentownoĞci funkcjonowania przedsiĊbiorstw.
PoniewaĪ miary koncentracji pozwalają na stwierdzenie wystĊpowania takich sytuacji, są
one takĪe wykorzystywane do zapobiegania im poprzez tworzenie dopuszczalnych granic
przejĊü i fuzji w polityce antymonopolowej i ochrony konkurencji.
Drugie z podejĞü nawiązujące do badaĔ szkoáy chicagowskiej, nie postrzega
koncentracji jako przyczyny wzrostu efektywnoĞci, ale jako jej skutek. Sprowadza siĊ to do
prostej zaleĪnoĞci, Īe przedsiĊbiorstwa oferujące lepsze produkty i dziaáające efektywniej
uzyskują wiĊkszy udziaá w rynku. W rezultacie udziaá ten, reprezentowany m.in. przez
koncentracjĊ, informuje poĞrednio o efektywnoĞci funkcjonowania instytucji.
W modelach strukturalnych poziom koncentracji mierzy siĊ najczĊĞciej przy pomocy
dwóch wskaĨników. Jednym z nich jest wskaĨnik koncentracji (concentration ratio)
CR(N), drugim indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI). WskaĨnik koncentracji dla N
podmiotów ukazuje udziaá N najwiĊkszych, wedle przyjĊtego kryterium porządkowania,
przedsiĊbiorstw w áącznej wartoĞci danej cechy w branĪy. WskaĨnik ten obliczamy zgodnie
z nastĊpującą formuáą:
N

CR ( N ) = ¦ u i
i =1

gdzie ui oznacza udziaá przedsiĊbiorstwa nr i w caáoĞci danej cechy w branĪy.
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NajczĊĞciej przyjmowanymi wartoĞciami parametru N są liczby 5, 10 i 15 w
przypadku badania koncentracji w branĪy oraz liczby 50, 100, 200 w sytuacji pomiaru
koncentracji wytwórczoĞci w caáej gospodarce. Za uĪyciem wskaĨnika koncentracji dla N
podmiotów przemawia jego prostota oraz stosunkowo maáa, na tle wiĊkszoĞci pozostaáych
miar koncentracji, wraĪliwoĞü na zmiany liczby podmiotów, a przez to zwiĊkszona
porównywalnoĞü otrzymanych rezultatów dla róĪnych momentów w czasie. Podstawową
wadą omawianej miary jest nieuwzglĊdnienie w jej konstrukcji informacji o liczbie
podmiotów tworzących badaną zbiorowoĞü. Krytycy wskaĨnika koncentracji dla N
podmiotów zwracają równieĪ uwagĊ na moĪliwoĞü manipulowania danymi poprzez
odpowiedni dobór parametru N. NiebezpieczeĔstwo to wydaje siĊ byü szczególnie istotne
w sytuacji, gdy miary koncentracji sáuĪą formuáowaniu wytycznych dla polityki
antymonopolowej w róĪnych gaáĊziach gospodarki.
WskaĨnik Herfindahla-Hirschmana jest czĊsto uĪywany w badaniach empirycznych,
gáównie testujących istnienie związku struktur rynkowych z rezultatami gospodarowania
odnotowywanymi przez podmioty dziaáające w obrĊbie branĪy. W sensie obliczeniowym
wskaĨnik Herfindahla-Hirschmana stanowi sumĊ kwadratów udziaáów poszczególnych
podmiotów w áącznej wartoĞci badanej cechy w branĪy. Algebraicznie moĪemy go zatem
zapisaü:
N

HHI = ¦ u i2
i =1

gdzie HHI oznacza miarĊ koncentracji Herfindahla-Hirschmana..
HHI o wartoĞci 10000 oznacza czysty monopol, natomiast dla rynku o wielkiej liczbie
uczestników, posiadających niewielkie udziaáy rynkowe wartoĞü indeksu zbliĪa siĊ do zera
[Czerwonka i Pankau 2005).
W modelach strukturalnych oba wskaĨniki wykorzystuje siĊ do ustalenia poziomu
konkurencji, jak teĪ do objaĞniania przyczyn zachowaĔ niekonkurencyjnych, i traktuje
równieĪ jako miary skutków niejednakowej efektywnoĞci uczestników rynku.
Do obliczenia wskaĨników koncentracji i indeksów HHI wykorzystano dane z „Listy
5000” publikowanej przez dziennik Rzeczpospolita. W tabeli 1 przedstawiono wskaĨniki
koncentracji przedstawiające udziaá 10, 25 i 50 przedsiĊbiorstw w produkcji sprzedanej
przemysáu spoĪywczego.
Tabela 1. WskaĨniki koncentracji produkcji sprzedanej w przemyĞle spoĪywczym w latach 2004-2006
Table 1. Indicators of concentration of sold output in the food industry in years 2004-2006
WskaĨnik koncentracji

Rok
2004

2005

2006

CR(10)

0,1682

0,1488

0,1712

CR(25)

0,2893

0,2479

0,2814

CR(50)

0,3891

0,3349

0,3841

ħródáo: obliczenie wáasne na podstawie „Lista 5000” dziennika Rzeczpospolita za odpowiednie lata.

W analizowanym okresie wskaĨniki te charakteryzowaáy siĊ pewną zmiennoĞcią. W
roku 2005 nastąpiá spadek wartoĞci wskaĨników koncentracji w stosunku do poprzedniego
roku zarówno dla 10 jak teĪ 25 i 50 przedsiĊbiorstw. Spadek ten wynikaá z tego, Īe
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nastąpiáo zmniejszenie przychodów ze sprzedaĪy w najwiĊkszych przedsiĊbiorstwach,
natomiast produkcja sprzedana caáej branĪy ulegáa powiĊkszeniu. W kolejnym roku
nastąpiá ponowny wzrost analizowanych wskaĨników (tab. 1).
W latach 2004-2006 nastĊpowaá spadek wartoĞci indeksów Herfindahla-Hirschmana
produkcji sprzedanej przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego, co Ğwiadczy o malejącej
koncentracji w tym dziale przemysáu (tab. 2). Porównując HHI w przemyĞle spoĪywczym i
caáym przemyĞle przetwórczym moĪemy teĪ zauwaĪyü, Īe proces koncentracji w przemyĞle
spoĪywczym jest wyraĨnie mniej zaawansowany w porównaniu do tego procesu w caáym
przetwórstwie przemysáowym.
Tabela 2. Indeks Herfindahla-Hirschmana produkcji sprzedanej dla 25 i 50 przedsiĊbiorstw przemysáu
spoĪywczego
Table 2. Herfindahl-Hirschman index of sold output for 25 and 50 enterprises in the food processing industry
Indeks Herfindahla-Hirschmana

Rok
2004

2005

2006

Przemysá spoĪywczy
HHI dla 25 przedsiĊbiorstw

288,8

280,2

276,0

HHI dla 50 przedsiĊbiorstw

315,7

308,1

305,9

Przetwórstwo przemysáowe
HHI dla 25 przedsiĊbiorstw

322,9

310,8

412,6

HHI dla 50 przedsiĊbiorstw

352,9

343,3

444,4

ħródáo: obliczenie wáasne na podstawie „Lista 5000” dziennika Rzeczpospolita za odpowiednie lata.

ZróĪnicowanie takie wynika przede wszystkim z niĪszego poziomu rozwoju
technicznego przemysáu spoĪywczego dziaáu i charakteru przedmiotu pracy, okreĞlanego
przez zmiennoĞü przetwarzanych produktów rolnictwa. Są to zjawiska powodujące
relatywnie maáą majątkocháonnoĞü i duĪą pracocháonnoĞü produkcji ĪywnoĞci. Do cech
przetwórstwa spoĪywczego naleĪy takĪe jego silne powiązanie z rynkami lokalnymi oraz
róĪnorodnoĞü asortymentowa i krótkie serie produkcji [Przemysá... 2008].
Poziom koncentracji przemysáu spoĪywczego moĪna równieĪ rozpatrywaü z punktu
widzenia róĪnych dziaáów tego przemysáu, biorąc np. pod uwagĊ udziaá trzech
najwiĊkszych przedsiĊbiorstw lub grup kapitaáowych w produkcji sprzedanej danego dziaáu
przemysáu spoĪywczego.
Wyniki analizy wskazują, Īe nastąpiáy w Polsce wyraĨne procesy oligopolizacji w
produkcji piwa, wina i wyrobów tytoniowych, jak równieĪ w przemyĞle skrobiowym i w
przetwórstwie kawy i herbaty. W produkcji pieczywa, w przetwórstwie miĊsa, mleka,
warzyw i owoców oraz w produkcji koncentratów spoĪywczych wystĊpuje wyraĨne
rozproszenie i mimo, Īe nie obserwuje siĊ tutaj oligopolizacji produkcji, to w kaĪdym z
tych dziaáów moĪna wyróĪniü wyraĨnych liderów rynkowych. Przemysá miĊsny z jednej
strony jest bardzo rozdrobniony ze wzglĊdu na bardzo duĪą liczbĊ maáych przedsiĊbiorstw,
z drugiej natomiast strony w obrotach tej branĪy znaczny udziaá ma kilka bardzo duĪych
przedsiĊbiorstw. Trzy najwiĊksze przedsiĊbiorstwa Animex Sp. z o.o., Sokoáów S.A. oraz
Polski Koncern MiĊsny Duda S.A. mają razem ponad dziesiĊcioprocentowy udziaá w
branĪy [DroĪdĪ 2008]. Podobna sytuacja przedstawia siĊ w przetwórstwie owoców i
warzyw. W tym wypadku równieĪ jest stosunkowo duĪo przedsiĊbiorstw, a trzy najwiĊksze
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przekraczają razem 10% udziaáu w branĪy. Do najwiĊkszych firm naleĪą Grupa Maspex
Wadowice, Agros Nova Sp. z o.o., Hortex Holding S.A., Nutricia Zakáady produkcyjne SA.
Tabela 3. Szacunek udziaáu trzech najwiĊkszych firm w obrotach gáównych dziaáów produkcji ĪywnoĞci i napojów
w 2006 r.
Table 3. Assessment of participation of three largest companies in the turnover in main branches of the food and
drinks industry in 2006
Udziaá trzech najwiĊkszych firm lub grup
Dziaáy produkcji ĪywnoĞci i napojów

kapitaáowych w sprzedaĪy sektora, %
do 10%

produkcja pieczywa ĞwieĪego

10,1-25,0

przetwórstwo miĊsa, owoców i warzyw, mleka, produkcja
koncentratów spoĪywczych

25,1-50,0

produkcja pasz, napojów bezalkoholowych , wyrobów
spirytusowych,, makaronu, przetwórstwo kawy i herbaty

50,1-70,0

produkcja cukru, przetwórstwo ziemniaków, przemysá cukierniczy,
przemysá olejarski

ponad 70%

przemysá skrobiowy, przetwórstwo kawy i herbaty, produkcja piwa,
produkcja wyrobów tytoniowych, produkcja wina

ħródáo: [DroĪdĪ 2008]

W produkcji mleka trzy przedsiĊbiorstwa mają ponad 20% udziaáu w branĪy. WĞród
najwiĊkszych w tej branĪy są spóádzielnie mleczarskie SM Mlekpol, SM Mlekovita, OSM
àowicz, a takĪe filie miĊdzynarodowych korporacji: Danone, Zott, Hochland. Wewnątrz
branĪy wystĊpuje doĞü duĪe zróĪnicowanie w zakresie koncentracji na poziomie
poszczególnych segmentów asortymentu [Raport… 2006]. Do najbardziej
skoncentrowanych rynków naleĪą rynki mleka zagĊszczonego, deserów, jogurtów, serów
topionych, serków homogenizowanych, lodów i mleka UHT. Do najbardziej rozproszonych
produkcji naleĪą rynki mleka pasteryzowanego, masáa, twarogów i serów dojrzewających.
W przemyĞle paszowym udziaá trzech najwiĊkszych przedsiĊbiorstw w obrotach
branĪy wynosi prawie 50% [DroĪdĪ 2008]. Do jeszcze wiĊkszej koncentracji doprowadziáo
poáączenie dwóch potentatów Provimi i Rolimpexu [Stan… 2006]. Drobne mieszalnie z
kolei znikają z rynku, poniewaĪ nie mają warunków do sprostania wymogom
konkurencyjnoĞci.
W przemyĞle olejarskim niekwestionowanym liderem jest ZT Kruszwica, której udziaá
w obrotach branĪy wynosi 24% [DroĪdĪ 2008]. WiĊkszoĞü potencjaáu produkcyjnego
przemysáu táuszczowego skoncentrowana jest w siedmiu zakáadach. Są to zakáady
przemysáu táuszczowego usytuowane w Szamotuáach, Kruszwicy, Brzegu, Katowicach,
Warszawie, GdaĔsku, Bielsku-Biaáej. Zakáady te przerabiają wiĊkszoĞü produkowanego w
Polsce rzepaku. [Raport… 2006].
ProdukcjĊ cukru zdominowaáy trzy przedsiĊbiorstwa z ponad 50-procentowym
udziaáem w obrotach: Krajowa Spóáka Cukrowa S.A., Südzucker i ĝląska Spóáka Cukrowa.
Jednym z dziaáów przemysáu spoĪywczego o najwiĊkszej koncentracji jest produkcja
piwa. Dominują tutaj trzy przedsiĊbiorstwa bĊdące wáasnoĞcią korporacji transnarodowych:
Kompania Piwowarska S.A., ĩywiec S.A. oraz Carlsberg Polska S.A. Te trzy
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przedsiĊbiorstwa mają ponad 88-procentowy udziaá w przychodach ogóáem branĪy
piwowarskiej.

Podsumowanie
Wyniki badaĔ procesów koncentracji wskazują, Īe przemysá spoĪywczy jest mniej
skoncentrowany w porównaniu do caáego przemysáu przetwórczego. JeĪeli jednak
porównamy stopieĔ koncentracji poszczególnych dziaáów przemysáu spoĪywczego,
moĪemy zauwaĪyü, Īe w niektórych z nich stopieĔ koncentracji jest tak duĪy, iĪ moĪemy
mówiü o ich oligopolizacji. Przede wszystkim proces ten nastĊpuje wówczas, gdy w
procesach fuzji i przejĊü zaangaĪowane są korporacje transnarodowe. PrzedsiĊbiorstwa
globalne nadal bĊdą inicjatorem przemian strukturalnych i bĊdą stanowiü powaĪną
konkurencjĊ dla producentów krajowych. Pozycja firm mikro i maáych oraz znaczącej
czĊĞci przedsiĊbiorstw Ğredniej wielkoĞci, mających mniejsze zdolnoĞci pokonywania
pozaekonomicznych barier wejĞcia i uczestnictwa we Wspólnym Rynku Europejskim,
bĊdzie stopniowo osáabiaü siĊ. Ze wzglĊdu jednak na specyfikĊ sektora spoĪywczego
pozostaną one trwaáym skáadnikiem struktury podmiotowej polskiego przemysáu
spoĪywczego [Przemysá... 2008].
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