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Pozycja przemysáu spoĪywczego w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym
w Polsce na przeáomie XX/XXI wieku
The Position of the Food Industry in Poland’s Food Chain
at the Turn of the 20th to the 21st Century
Synopsis. Przemysá spoĪywczy jest jednym z gáównych ogniw (czáonów) gospodarki ĪywnoĞciowej.
Jest on najwiĊkszym odbiorcą nieprzetworzonych surowców rolnych, a zarazem gáównym dostawcą
ĪywnoĞci do sfery handlu (hurtowego i detalicznego). Znaczenie przemysáu spoĪywczego wzrasta teĪ
z tego powodu, Īe firmy przetwórcze czĊsto integrują podmioty biorące udziaá w procesie produkcji
ĪywnoĞci od przysáowiowego pola do stoáu. Sprzyja temu wzrost towarowoĞci polskiego rolnictwa
oraz rosnący popyt na ĪywnoĞü wysoko przetworzoną. W ostatnich latach przewagĊ w relacjach
handlowych zyskaáy duĪe sieci handlowe (gáównie z kapitaáem zagranicznym), które czĊsto narzucają
warunki sprzedaĪy dostawcom ĪywnoĞci (firmom spoĪywczym, producentom rolnym).
Sáowa kluczowe: rynek, przemysá spoĪywczy, przetwórstwo ĪywnoĞci, rolnictwo, handel, konsument
Abstract. The food industry is one of the main elements of the food economy. It is the biggest
consumer of raw agricultural materials, and at the same time a primary input into the wholesale trade
and retail market. The significance of the food industry is also growing, due to the fact that processing
plants often integrate the entities that participate in food manufacturing processes, from the proverbial
“field to table.” The high quality of Polish agriculture and the increasing demand for highly-processes
foods is adding to the growth of the industry. In recent years, large retail chains have gained an
advantage in trade relations (mainly with foreign capital). They often impose conditions for the sale of
food suppliers (food companies and agricultural producers)
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Cel pracy, materiaá i metody badawcze
Celem niniejszego opracowania byáo pokazanie roli i znaczenia przemysáu
spoĪywczego – jednego z gáównych ogniw áaĔcucha ĪywnoĞciowego na tle dwóch innych
waĪnych jego czáonów, tj. producentów rolnych (dostawców surowców do przetwórstwa)
i sfery handlu w ostatnich trzech dekadach. Szczegóáową analizą objĊto latach 2000-2016,
porównując zmiany w przemyĞle spoĪywczym oraz rolnictwie pod wzglĊdem liczby
podmiotów oraz ich wielkoĞci, wartoĞci produkcji (sprzedanej, globalnej, towarowej),
zatrudnienia oraz udziaáu w tworzeniu produktu krajowego brutto. Handel detaliczny
przedstawiono w formie opisowej z uwagi na brak porównywalnych danych, chociaĪby
dr inĪ., IERiGĩ-PIB, ul. ĝwiĊtokrzyska 20, 00-002 Warszawa, e-mail: Robert.Mroczek@ierigz.waw.pl;
https://orcid.org/0000-0003-2238-3885
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z tego wzglĊdu, Īe wielkopowierzchniowe sklepy (w tym duĪe sieci handlowe) oferują
duĪy asortyment produktów (nie tylko ĪywnoĞciowych), przy czym ĪywnoĞü stanowi
przewaĪającą czĊĞü oferty handlowej (ponad 50%), natomiast udziaá sklepów specjalizujące
siĊ w sprzedaĪy artykuáów spoĪywczych jest relatywnie nieduĪy i siĊ zmniejsza.
Praca ma charakter analizy porównawczej, w której wykorzystano wtórne materiaáy
Ĩródáowe. Do okreĞlenia zmian w czasie posáuĪono siĊ odpowiednimi wskaĨnikami.
W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim publikowane oraz niepublikowane dane
Gáównego UrzĊdu Statystycznego oraz publikacje nawiązujące tematyką do szeroko
rozumianej gospodarki ĪywnoĞciowej.

Ewolucja áaĔcucha ĪywnoĞciowego
Wraz z ewolucją áaĔcucha ĪywnoĞciowego, która jest powiązana z rozwojem
spoáeczno-gospodarczym, zmienia siĊ ogniwo wiodące (dominujące) (rys. 1). Jest to proces
uwarunkowany wieloma czynnikami. Zmiany w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym w Polsce
w ostatnich trzech dekadach P. Chechelski przedstawiá w nastĊpujący sposób:
1. W Polsce w systemie centralnie planowanej gospodarki gáównym ogniwem áaĔcucha
ĪywnoĞciowego byáo rolnictwo. WielkoĞü jego produkcji decydowaáa o poziomie
zaspokojenia potrzeb ĪywnoĞciowych konsumentów. W tym czasie konsument
zaopatrywaá siĊ w duĪym stopniu bezpoĞrednio od producentów rolnych. Na początku
lat 90 ubiegáego wieku wraz ze zmianami ustrojowymi nastąpiá wzrost importu
artykuáów ĪywnoĞciowych, gáównie wysoko przetworzonych, z krajów Europy
Zachodniej oraz zmniejszyá siĊ eksport surowców rolnych i ĪywnoĞci przetworzonej do
krajów dawnego bloku wschodniego. Spowodowaáo to zmniejszenie siĊ popytu na
surowce z rolnictwa, co w efekcie wpáynĊáo równieĪ na zmniejszenie jego znaczenia
w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym.
2. Prywatyzacja przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego spowodowaáa napáyw kapitaáu
zagranicznego (gównie z korporacji transnarodowych – KTN), wzrósá popyt krajowy,
rozpoczĊáa siĊ restrukturyzacja przedsiĊbiorstw krajowych. Wszystko to razem
spowodowaáo dynamiczny rozwój przemysáu spoĪywczego i w efekcie w latach
dziewiĊüdziesiątych staá siĊ on najwaĪniejszym ogniwem áaĔcucha ĪywnoĞciowego.
3. Szybki rozwój globalnych sieci handlowych w pierwszej dekadzie XXI wieku
w Polsce zmieniá ukáad siá w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym. Obecnie ponad 50% udziaáu
korporacji w handlu artykuáami ĪywnoĞciowymi powoduje, Īe sáabnie dominująca
pozycja firm przetwórczych. Swoimi dziaáaniami korporacje handlowe są w stanie
wpáywaü zarówno na: przedsiĊbiorstwa przemysáu spoĪywczego (zmuszając je do
obniĪki kosztów, koncentracji i specjalizacji produkcji, zlecając produkcjĊ pod
wáasnymi markami itd.), rolnictwo (produkcje tanich surowców), przedsiĊbiorstwa
handlowe (do koncentracji i specjalizacji sprzedaĪy oraz eliminując je z rynku), jak
i konsumentów (zmieniając poprzez reklamĊ i dziaáania marketingowe ich
przyzwyczajenia i preferencje Īywieniowe).
4. W perspektywie naleĪy spodziewaü siĊ, Īe wraz ze wzrostem edukacji i zamoĪnoĞci
spoáeczeĔstwa oraz lepsza jego organizacją (poprzez ruchy konsumenckie
i antyglobalne) konsument stanie siĊ najwaĪniejszym ogniwem w áaĔcuchu
ĪywnoĞciowym.
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Rys. 1. Ewolucja modelu áaĔcucha ĪywnoĞciowego w Polsce zachodząca pod wpáywem procesów globalizacji na
przeáomie XX i XXI wieku
Fig. 1. The evolution of the food chain model in Poland under the influence of globalization processes at the turn
of the 20th and 21st centuries
ħródáo: Chechelski (2015).

Na szybki rozwój sieci handlowych mają wpáyw równieĪ procesy globalizacji. Ocena
poziomu globalizacji w poszczególnych ogniwach áaĔcucha ĪywnoĞciowego w Polsce
wedáug badaĔ P. Chechelskiego wskazuje, Īe w 2012 r. byáa ona najwyĪsza w handlu
(51%), wĞród konsumentów (48%), w przemyĞle spoĪywczym wyniosáa 43% a najniĪsza
byáa w rolnictwie 14-19% (Chechelski, 2015).

Tendencje rozwojowe rolnictwa, przemysáu spoĪywczego i handlu po
transformacji polskiej gospodarki
Zmiany ustroju politycznego jakie nastąpiáy w Polsce blisko trzy dekady temu,
doprowadziáy do transformacji gospodarczej kraju, której jednym z filarów miaáa byü
gospodarka rynkowa oparta na prawach popytu i podaĪy. Nowe realia jeĪeli nie dla
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wszystkich, to dla wiĊkszoĞci uczestników rynku byáy duĪą niewidomą i wyzwaniem, a dla
niektórych szokiem.
W pierwszych latach transformacji polscy rolnicy, przetwórczy oraz handlowcy
podlegali duĪym przeksztaáceniom, zwáaszcza wáasnoĞciowym, choü w róĪnej skali
i tempie. Zlikwidowano m.in. centralne ustalanie cen wiĊkszoĞci dóbr i usáug oraz
ograniczono, bądĨ zaprzestano stosowania dotacji do produkcji.
Rolnictwo jest podstawowym i najwiĊkszym dostawcą surowców rolnych (produktów)
do przemysáu spoĪywczego. Przeksztaácenia wáasnoĞciowe w rolnictwie w pierwszych latach
transformacji gospodarczej w Polsce dotyczyáy przede wszystkim likwidacji paĔstwowych
gospodarstw rolnych. Sektor paĔstwowy w rolnictwie polskim w latach 1986-1990, tj. w
szczytowym okresie rozwoju, dysponowaá 19% ziemi rolnej, wytwarzaá 18% produkcji
koĔcowej i 21% produkcji globalnej oraz 31% produkcji towarowej. Utworzona z dniem 1
stycznia 1992 r. Agencja WáasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa (AWRSP) zostaáa zobowiązana
do przejĊcia w ciągu 2 lat (do 1 stycznia 1994 r.)2 mienia po zlikwidowanych PGR-ach, które
uĪytkowaáy 3,8 mln ha, zatrudniając 204 tys. osób (Zegar, 2018).
Zmiany w rolnictwie indywidualnym, w strukturze gospodarstw przebiegaáy w róĪnych
kierunkach i wynikaáy z wielu czynników (w tym m.in. wielkoĞci gospodarstwa). Generalnie
po 1990 roku zaczĊáa zmniejszaü siĊ ogólna liczba indywidulanych gospodarstw rolnych (tak
powyĪej, jak i poniĪej 1 ha). Z analiz przeprowadzonych przez J. Faákowskiego wynika, Īe w
okresie transformacji w grupie gospodarstw najmniejszych (1-2 ha) oraz maáych (od 2 do 20
ha) notowano staáy spadek ich liczby, natomiast odwrotna sytuacja miaá miejsce w przypadku
gospodarstw duĪych i najwiĊkszych (powyĪej 20 i 50 ha), których liczba, wprawdzie powoli,
ale systematycznie rosáa (Faákowski, 2010).
Przez ostatnie trzy dekady rolnictwo polskie przeszáo duĪe zmiany. Zmniejszyáa siĊ
powierzchnia uĪytków rolnych o 22,9% z 18,8 mln ha w 1989 r. do 14,5 mln ha w 2016
roku, zmalaáa liczba gospodarstw rolnych o 41,1% z 2393,1 tys. do 1410,7 tys.,
a przeciĊtna powierzchnia gospodarstwa rolnego wzrosáa o 30,4% z 7,9 ha do 10,3 ha UR.
WejĞcie Polski do UE oznaczaáo objecie polskiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną.
WysokoĞü dopáat bezpoĞrednich wypáacana polskim rolnikom byáa i jest nadal niĪsza niĪ
przeciĊtnie w najbogatszych krajach Unii, tj. UE-15, to jednak ich poziom oraz wsparcie
finansowe gospodarstw rolnych, poprzez róĪne programy pomocowe byáo wiĊksze niĪ
mogáoby na ten cel przeznaczyü paĔstwo polskie3. Otrzymane Ğrodki finansowe pozwoliáy
unowoczeĞniü gospodarstwa rolne (zwáaszcza silniejsze ekonomicznie) poprzez zakup
nowych maszyn i urządzeĔ oraz zmodernizowaü bądĨ wybudowaü nowe obiekty
produkcyjne. Z drugiej strony dopáaty bezpoĞrednie w opinii wielu osób, zahamowaáy
szybsze przemiany strukturalne w polskim rolnictwie. Z analiz W. Józwiaka wynika, Īe
w 2013 roku byáo w Polsce 290,7 tys. gospodarstw o wielkoĞci produkcji liczonej w sposób
standardowy (SO) przekraczającej 15 tys. euro/gospodarstwo tj. o 14% wiĊcej niĪ w 2010
roku (Józwiak, 2017).
W 2015 roku Polska staáa siĊ najwiĊkszym w Unii Europejskiej (wedáug wolumenu)
producentem miĊsa drobiowego, a ponadto jest:
x
trzecim producentem zbóĪ,
2

Proces likwidacji paĔstwowych przedsiĊbiorstw gospodarki rolnej2 zakoĔczyá siĊ w 1995 roku. W efekcie
zlikwidowanych zostaáo ponad 1600 PPGR-ów
3
jeszcze przed wejĞciem Polski do Unii Europejskiej zaczĊáy obowiązywaü wspóáfinansowane przez UE
programy pomocowe, jak, np. PHARE i SAPARD, które dotyczyáy Ğrodków na rozwój gospodarki ĪywnoĞciowej
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czwartym producentem miĊsa wieprzowego,
czwartym producentem serów,
piątym producentem mleka krowiego,
piątym producentem masáa,
na siódmym miejscu w produkcji miĊsa woáowego.
Polska jest takĪe duĪym producentem owoców i warzyw w Unii Europejskiej.
W produkcji jabáek i porzeczek jesteĞmy liderem. Mamy drugie miejsce w produkcji
truskawek i wiĞni. Polska jest najwiĊkszym w Europie producentem buraków czerwonych
oraz marchwi, a drugim ogórków. Ponadto jesteĞmy najwiĊkszym producentem pieczarek
w UE i najwiĊkszym ich eksporterem na Ğwiecie. Duzi producenci rolni czy teĪ grupy
producenckie mają silniejszą pozycjĊ negocjacyjną wobec firm przetwórczych czy sieci
handlowych (DroĪdĪ, Mroczek, 2017).
WĞród strukturalnych czynników okreĞlających warunki startu sektora przetwórstwa
ĪywnoĞci (przeáom lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku) w procesy
transformacji systemowej R. Urban, wskazuje na niezwykle istotne znaczenie struktury
podmiotowej przemysáu spoĪywczego, które charakteryzowaáy siĊ nastĊpującymi cechami:
x dominacją przedsiĊbiorstw paĔstwowych, których udziaá w produkcji tego
przemysáu wynosiá ok. 75%, znaczącą rolą centralnie zarządzanej spóádzielczoĞci
(ok. 20%) oraz marginesową i wyáącznie uzupeániającą pozycją sektora
prywatnego (ok. 5%),
x wyraĨną przewagą potencjaáu paĔstwowego, z reguáy wielozakáadowych
przedsiĊbiorstw, nad maáymi i Ğrednimi firmami prywatnymi i spóádzielczymi,
x istnieniem silnych struktur branĪowych, które z jednej strony – dokonując
podziaáu zasobów i dotacji – ograniczaáy samodzielnoĞü przedsiĊbiorstwa
i spóádzielni, a z drugiej strony stanowiáy branĪowe grupy nacisku na wáadze
gospodarcze paĔstwa.
Te cechy powodowaáy, Īe wejĞcie do przetwórstwa spoĪywczego nowych prywatnych
podmiotów byáo niezwykle utrudnione, a istniejące firmy kierowaáy siĊ zasadą solidarnoĞci
branĪowej, a nie konkurencji czy teĪ rywalizacji. Dlatego teĪ zmiana postaw
przedsiĊbiorstw na wáaĞciwe dla gospodarki rynkowej nie mogáa byü w tym sektorze áatwa
i szybka (Urban, 1998).
Dla przyspieszenia procesów dostosowawczych przetwórstwa spoĪywczego do
warunków rynkowych istotne byáy liberalne regulacje, poprzedzające program
L. Balcerowicza, dotyczące prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej i spóáek z udziaáem
kapitaáu zagranicznego, a takĪe decyzja o urynkowieniu gospodarki ĪywnoĞciowej z dnia
1.08.1989 r. Regulacje te wczeĞniej uruchomiáy inwestycje w przetwórstwie spoĪywczym
i daáy początek nowym firmom, które podjĊáy rywalizacjĊ z przedsiĊbiorstwami
paĔstwowymi i spóádzielczymi (Urban, 1998).
W latach 1989-1992 uruchomione zostaáy gwaátowne procesy dostosowawcze
przetwórstwa spoĪywczego do warunków gospodarki rynkowej. Dla tego okresu jak
wskazuje R. Urban charakterystyczne byáy trzy zjawiska: szybki rozwój przetwórstwa
lokalnego, silna redukcja produkcji w firmach przemysáowych oraz globalny spadek
przetwórstwa w dziedzinach, w których – po urealnieniu cen - nastąpiáa redukcja popytu
krajowego lub wzrost samozaopatrzenia.
Rozwój przetwórstwa lokalnego nastĊpowaá trzema sposobami:
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x

przez zwiĊkszenie produkcji w rzemioĞle spoĪywczym, które dopiero po
zniesieniu ograniczeĔ w dostĊpie do surowców, kredytów i rynków zbytu
mogáo wykorzystaü swój potencjaá,
x w wyniku szybkiej prywatyzacji przetwórni spóádzielczych i rolniczych,
x w drodze prywatnych inwestycji w budowĊ przetwórni, gáównie maáych
i Ğrednich.
W ciągu 2-3 lat powstaáa gĊsta sieü maáych zakáadów przetwórstwa rolnospoĪywczego, których liczba zwiĊkszyáa siĊ dwukrotnie (do ponad 30 tys. przetwórni).
Rozwijaáy siĊ one gáównie w dziedzinie ubojów i przetwórstwa miĊsa (áącznie z drobiem),
w piekarnictwie i przemiaáach zbóĪ oraz w produkcji napojów, przetworów rybnych
i owocowo-warzywnych (Urban, 1998). Do powstawaniu nowych firm (poza
wspomnianymi juĪ nowymi regulacjami) przyczyniá siĊ równieĪ duĪy popyt wewnĊtrzny na
produkty ĪywnoĞciowe. Ujawniáo siĊ wiele nisz rynkowych, a „wygáodzony” rynek
stwarzaá warunki áatwego zbytu róĪnych wyrobów, w tym wyrobów wytwarzanych
z zastosowaniem prostych technologii. Uruchomienie ich nie wymagaáo duĪych nakáadów
kapitaáowych, a o sukcesie decydowaáa umiejĊtnoĞü poszukiwania nisz rynkowych.
àatwiejszy staá siĊ dostĊp do surowca, dotacji i subwencji oraz taĔszych kredytów. WaĪne
byáo takĪe to, Īe w pierwszej fazie urynkowienia gospodarki ĪywnoĞciowej wysoka byáa
rentownoĞü przetwórstwa osiągana czĊsto kosztem producentów rolnych i konsumentów.
Przetwórstwo lokalne przyjĊáo wówczas ok. 20% produkcji firm przemysáowych
i zwiĊkszyáo swój udziaá w przetwórstwie ĪywnoĞci do ok. 25-30%. OsiągnĊáo ono
znaczącą pozycjĊ zarówno w przetwórstwie wstĊpnym (uboje, przemiaá), jak i w produkcji
wyrobów przetworzonych (miĊsnych, rybnych, pieczywa, napojów) (Urban, 1998).
O ile w pierwszej fazie transformacji nie byáo istotnych przeksztaáceĔ w przemysáowej
czĊĞci przetwórstwa, to lata nastĊpne byáy okresem gáĊbokiej przebudowy struktur
i sposobu funkcjonowania przemysáu spoĪywczego. Cechą lat 1993-1998 byáo:
x powrót tendencji do uprzemysáawiania przetwórstwa rolno-spoĪywczego,
x pogáĊbienie przetwórstwa ĪywnoĞci,
x przyspieszona modernizacja potencjaáu wytwórczego sektora,
x szybka i zróĪnicowana prywatyzacja przedsiĊbiorstw paĔstwowych,
x powrót tendencji do koncentracji,
x rozwijanie integracji pionowej i nowoczesnych systemów zarządzania.
W tym okresie wiele nowych firm (zwáaszcza rodzinnych), które powstaáy na
przeáomie lata osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych, rozwijaáo siĊ po przez tzw.
„pączkowanie”, czyli dobudowywanie dodatkowych pomieszczeĔ do istniejących
zakáadów, zwiĊkszając w ten sposób potencjaá produkcyjny.
WejĞcie Polski do Unii Europejskiej spowodowaáo konicznoĞü dostosowania siĊ
zakáadów przetwórczych do nowych norm i wymogów produkcyjnych, sanitarnych
i weterynaryjnych. Nie wszystkim przetwórcom udaáo siĊ speániü te wymogi. Oznaczaáo to
brak moĪliwoĞci eksportu swoich produktów na rynek unijny i ukierunkowanie produkcji
na rynek lokalny (przy speánieniu mniej restrykcyjnych wymogów), bądĨ zaprzestanie
produkcji. BranĪe wraĪliwe, tj.: miĊsna, drobiarska, mleczarska i rybna objĊte zostaáy
okresami przejĞciowymi.
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Dane zawarte w tab. 1 potwierdzają analizy przeprowadzone przez wielu naukowców4,
dotyczące zmiany jakie zaszáy w polskim rolnictwie w ostatnich dwóch-trzech dekadach.
Tabela1. Podstawowe parametry charakteryzujące rolnictwo oraz przemysá spoĪywczy w Polsce w latach 20002016
Table 1. Agriculture and food industry in Poland in 2000-2016 – selected characteristics

Wyszczególnienie

2000

2005

2010

Zmiany
w latach
2000-2016
(w proc. rocznie)

2016

Rolnictwo
Powierzchnia uĪytków rolnych
(w tys. ha)

17 812,0

15 906,0

14 859,7

14 543,3

-1,3

Liczba gospodarstw rolnych
(w tys.)

2 859,2

2 733,4

1 509,1

1 410,7

-4,3

2 854,4

2 728,9

1 505,0

1 405,5

-4,3

Liczba pracujących
(w tys. osób)

4 125,3

2 082,2

2 326,8

2 328,7

-3,4

Produkcja globalna
(w mld zá)

56,0

63,3

84,5

103,4

3,9

Produkcja towarowa
(w mld zá)

33,5

42,9

59,4

76,5

5,3

TowarowoĞü produkcji (w %)

59,8

67,8

70,3

74,1

.

2,3

2,3

2,2

2,1

.

w tym
gosp. indywidualnych
(w tys.)

Udziaá w PKB (w %)a

Przemysá spoĪywczy
Liczba firm (w sztukach)

21 977

18 079

15 690

15 613

-2,1

500,2

458,2

454,3

457,0

-0,6

92,8

125,2

162,3

220,2

5,6

2,8

2,7

3,0

Liczba pracujących
(w tys. osób)
WartoĞü produkcji sprzedanej
(w mln zá)

Udziaá w PKB (w %)a
3,0
a – mierzony wartoĞcią dodaną brutto (WDB)

.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Roczników Statystycznych GUS z lat 2003, 2007, 2017, Rocznika
Statystycznego Rolnictwa z 2005 r. oraz niepublikowanych danych GUS.

W latach 2000-2016 w analizowanych sektorach (rolnictwie i przemyĞle spoĪywczym)
moĪna wskazaü na nastĊpujące zjawiska:
x
malejący potencjaá produkcyjny polskiego rolnictwa w postaci zmniejszenia siĊ
powierzchni uĪytków rolnych o 18,5% z 17,8 mln ha do 14,5 mln ha, przy
jednoczesnym wzroĞcie produkcji globalnej rolniczej oraz towarowej odpowiednio
o 84,6% i 228,%, tj. o 3,9% i 5,3% rocznie (a w cenach staáych o 1,6 i 2,5%
rocznie),
4

m.in. A. WoĞ, J. Zegar, W. Józwiak
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x

wzroĞcie towarowoĞci produkcji w rolnictwie o 14,3 pkt. proc. (z 59,8% do
74,1%), co wskazuje na rozwijanie produkcji towarowej, gáównie przez wiĊksze
gospodarstwa rolne powiązane z rynkiem i zaprzestawanie (wygaszanie) produkcji
w najmniejszych gospodarstwach, bądĨ wydzierĪawienie ziemi,
x
wzrost produkcji globalnej rolniczej oraz towarowej w cenach staáych odpowiednio
o 29,5 i 49,0% wskazuje teĪ na wzrost produktywnoĞci ziemi (rekompensujący
spadek powierzchni uĪytków rolnych w badanym okresie) oraz wzrost efektywnoĞci
(wydajnoĞci) produkcji zwierzĊcej, co ma o tyle istotne znaczenie, Īe firmy
przemysáu spoĪywczego zainteresowane są zakupem powtarzalnych, duĪych partii
surowca do przetwórstwa, a takie mogą zapewniü duĪe i efektywne gospodarstw
rolne, bądĨ dobrze zorganizowane grupy producenckie,
x
duĪy spadek pracujących w rolnictwie o 43,6% o 2,3 mln osób (co i tak jest nadal
duĪą liczbą) i o 8,6% w przemyĞle spoĪywczym,
x
redukcji liczby firm przemysáu spoĪywczego (o 2,1% rocznie) i szybkim rozwoju
produkcji sprzedanej w tym sektorze (o 5,6% rocznie), a w cenach staáych o 3,7%
rocznie,
x
zmniejszyá siĊ udziaá rolnictwa w tworzeniu PKB Polski z 2,3% do 2,1%,
natomiast przemysáu spoĪywczego pozostaje na wzglĊdnie stabilnym poziomie ok.
3%, co wskazuje na sáabnącą pozycjĊ rolnictwa w polskiej gospodarce, ale teĪ
wzglĊdem przemysáu spoĪywczego.
Inną waĪną cechą, na którą trzeba wskazaü jest uprzemysáawianie produkcji
w przetwórstwie spoĪywczym, czego wyrazem jest rosnący udziaá przedsiĊbiorstw duĪych
(zatrudniających 250 i wiĊcej osób zaáogi) w produkcji sprzedanej sektora. W latach 20002016 udziaá ten zwiĊkszyá siĊ do 59,7%, tj. o 8,0 pkt proc., zaĞ udziaá Ğrednich
i najmniejszych firm zmalaá odpowiednio o 4,1 i 3,9 pkt proc.- do 27,0 i 13,3% (tab. 2).
Tabela 2. Koncentracja produkcji artykuáów spoĪywczych i napojów (bez tytoniu) w Polsce
Table 2. Concentration of food and beverage production (without tobacco) in Poland
2000

2005

2010

2016

Wyszczególnienie

WPSa w
mld zá

Udziaá
w%

WPSa w
mld zá

Udziaá
w%

WPSa w
mld zá

Udziaá
w%

WPSa w
mld zá

Udziaá
w%

Firmy ogóáem, tym:

85,1

100,0

113,6

100,0

153,7

100,0

210,7

100,0

x

firmy mikro
i maáe

14,6

17,2

19,1

16,8

23,3

15,1

28,1

13,3

x

firmy Ğrednie

26,5

31,1

34,3

30,2

41,3

26,9

56,9

27,0

51,7

60,2

53,0

89,1

58,0

125,7

59,7

44,0
x firmy duĪe
WPSa - wartoĞü produkcji sprzedanej

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie niepublikowanych danych GUS.

W 1990 roku prywatna wáasnoĞü w handlu stanowiáa okoáo 94%. W okresie
transformacji gospodarczej w Polsce J. WrzesiĔska wyróĪnia trzy etapy ekspansji sklepów
wielkopowierzchniowych:
x pierwszy to lata 1990-1994 z maáą aktywnoĞcią rozwojową tego rodzaju sklepów,
x drugi obejmuje lata1995-2003, gdy nastąpiá szybki ich rozwój zarówno pod
wzglĊdem liczebnoĞci, jak i wysokoĞci obrotów,
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x trzeci okres, od 2004 roku do chwili obecnej, ma niĪszą dynamikĊ przyrostu
wielkich obiektów handlowych, uwidacznia siĊ tendencja do tworzenia filii
duĪych sieci handlowych o mniejszej powierzchni sprzedaĪy i bardziej
wyspecjalizowanym profilu podaĪy (WrzesiĔska, 2008).
200
Hipermarkety
180
160

Supermarkety

140
Dyskonty

120
100

Sieci maáych sklepów
spoĪywczych i convenience

80
NiezaleĪne sklepy spoĪywcze

60
40

Specjalistyczne sklepy
spoĪywcze

20

Pozostaáe

0
2005

2008

2011

2014

a – dane obejmują caáoĞü sprzedaĪy danego kanaáu (nie tylko artykuáy spoĪywcze), pominiĊto stacje benzynowe
oraz cash&carry
Rys. 2. WartoĞü sprzedaĪy detalicznej sklepów spoĪywczych w Polsce (netto, w mld zá)
Fig. 2. Value of grocery retail sales in Poland (net, in PLN billion)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie opracowania KPMG Na rozdroĪu. Wyzwania i priorytety sieci
spoĪywczych w Polsce. Warszawa 201.

Liczba wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH)5 w Polsce w 1992
roku wynosiáa 1973 sklepy, a w 2007 roku byáo ich juĪ 7601. Ich udziaá w ogólnej liczbie
sklepów byá niewielki, ale z tendencją wzrostową, gdyĪ w tym okresie zwiĊkszyá siĊ on
z 0,56% do 2,08%. W tym czasie liczba wszystkich sklepów zwiĊkszyáa siĊ o 5,1% z 353
tys. do 371 tys. sztuk, przy czym w pierwszej poáowie tego okresu (lata 1992-1998) ich
liczba wzrosáa o 28%, a potem zaczĊáa spadaü. W latach 1999-2007 najwiĊkszą dynamiką
wzrostu liczebnoĞci placówek charakteryzowaáy siĊ hiper i supermarkety, których liczba
zwiĊkszyáa siĊ odpowiednio czterokrotnie (z 93 do 396) i dwuipóákrotnie (z 1407 do 3506)
(WrzesiĔska, 2008). Tak szybki wzrost tych placówek wynikaá przede wszystkim z tego, Īe
staá za nimi kapitaá zagraniczny, liberalnego prawa oraz niezaspokojonych i rosnących
potrzeb konsumentów. W latach 2010-2014 liczba skalpów w Polsce miaáa lekką tendencjĊ
wzrostową, gdyĪ zwiĊkszyáa siĊ o 2,5% z 346,1 tys. do 354,8 tys. Znacznie szybciej
rozwijaáy siĊ wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, których liczba zwiĊkszyáa siĊ
o prawie 23% (z 9589 do 11788 sztuk), co oznacza ich dalsze umocnienie w sprzedaĪy
detalicznej ĪywnoĞci. Najszybciej powstawaáy supermarkety, ich liczba zwiĊkszyáa siĊ
o 46% i wyniosáa 6509 sztuk. W 2014 roku w 113 tys. sklepów sprzedawano tylko
5

tj. hipermarketów, supermarketów, domów handlowych, domów towarowych.
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ĪywnoĞü. NastĊpną grupĊ sklepów stanowiáy placówki sprzedające artykuáy
nieĪywnoĞciowe (byáo ich ok. 121 tys.) (Káosiewicz-Górecka, 2015). Poza tymi sklepami
byáy jeszcze podmioty ze sprzedaĪą mieszaną, gdyĪ ĪywnoĞü moĪna spoĪyü w placówkach
gastronomicznych, a artykuáy spoĪywcze i napoje moĪna byáo kupiü w centrach
handlowych, w kioskach z prasą oraz na stacjach benzynowych.
Z badaĔ firmy audytorsko-doradczej KPMG wynika, Īe w latach 2005-2014 wartoĞü
sprzedaĪy detalicznej sklepów spoĪywczych w Polsce zwiĊkszyáa siĊ ze 129 mld zá do 192
mld zá (netto) (rys. 2). W tym czasie dyskonty zwiĊkszyáy sprzedaĪ ponad piĊciokrotnie,
przyczyniając siĊ wraz z supermarketami i sieciami maáych sklepów do spadku znaczenia
tradycyjnego handlu spoĪywczego6, którego udziaáy w rynku zmniejszyáy siĊ z 56,6% do
23,2%, tj. o 33,4 pkt proc. (rys. 2). Wedáug szacunków Polskiej Organizacji Handlu
i Dystrybucji wartoĞü polskich produktów (w tym ĪywnoĞci i napojów) wyeksportowanych
za poĞrednictwem sieci handlowych wyniosáa w 2014 roku ok. 10 mld zá, tj. ok. 11,5%
caáego polskiego eksportu ĪywnoĞci (surowców rolnych i produktów spoĪywczych),
a w 2016 roku mogáa wzrosnąü do 11-13 mld zá.

Przetwórstwo jako jeden z gáównych czáonów áaĔcucha
ĪywnoĞciowego
Norma ISO 22000 definiuje áaĔcuch ĪywnoĞciowy jako sekwencjĊ etapów i procesów
mających miejsce w produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu i postĊpowaniu
z ĪywnoĞcią oraz jej skáadnikami, począwszy od produkcji pierwotnej aĪ do konsumpcji.
WspóáczeĞnie do podstawowych ogniw áaĔcucha ĪywnoĞciowego zalicza siĊ: rolnictwo,
przemysá spoĪywczy (przetwórczy), handel, konsumentów oraz przemysá Ğrodków
produkcji i usáugi. Jak podkreĞla P. Chechelski wspóáczesne áaĔcuchy ĪywnoĞciowe to
konstrukcje nadzwyczaj skomplikowane, czego przykáadem są bardzo rozbudowane
poĞrednie jego czáony tj. przemysáu Ğrodków produkcji i usáug (Chechelski, 2015).
Efektem zmian, jakie miaáy miejsce w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym na przestrzeni
ostatnich dziesiĊcioleci jest:
x dáuĪsza droga „od pola do stoáu” (ĪywnoĞü wysoko przetworzona),
x wiĊcej ogniw poĞrednich uczestniczących w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym (wzrasta
anonimowoĞü, a tym samym zagroĪenie pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa i jakoĞci
ĪywnoĞci),
x w coraz wiĊkszym stopniu zunifikowana ĪywnoĞü,
x szybko rosnąca wymiana handlowa surowcami i produktami ĪywnoĞciowymi
w skali Ğwiata sprawia, Īe asortyment na rynku ĪywnoĞci jest coraz wiĊkszy
w poszczególnych krajach,
x postĊp w procesie technologicznym i przechowalnictwie wydáuĪający okres
przydatnoĞci do konsumpcji,
x silna konkurencja na rynku przyczyniająca siĊ do wprowadzani na rynek taĔszej,
lecz czĊsto o niĪszej jakoĞci ĪywnoĞci (wykorzystywanie surowców o niĪszej
jakoĞci, z uĪyciem konserwantów, polepszaczy smaków, barwników itp.),
x trudniejsze monitorowanie historii áaĔcucha ĪywnoĞci [Kowalczyk 2012].
6

tworzą go przede wszystkim niezaleĪne sklepy spoĪywcze oraz specjalistyczne sklepy spoĪywcze.
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Przemysá spoĪywczy, rolnictwo oraz handel róĪnią siĊ miĊdzy sobą nie tylko charakterem
prowadzonej dziaáalnoĞci, ale takĪe parametrami ekonomicznymi opisującymi ich potencjaá i
wyniki ekonomiczne. Syntetyczne zestawienie wybranych parametrów przedstawiono w tab. 3.
Tabela 3. Podstawowe parametry ekonomiczne polskiego rolnictwa, przemysáu spoĪywczego oraz handlu
detalicznego artykuáami ĪywnoĞciowymi w 2016 roku
Table 3. Basic economic parameters of the Polish farming, the food industry and the retail trade of foodstuffs in 2016
Wyszczególnienie

Przemysá
spoĪywczy

Rolnictwo

Handel
detalicznya

1411

15,6

354,0 (112,0)c,e,f

300-320d

5,8

12,2 (7,4)c,e,f

2328,7

457,0

450-480f

450

400

55f

globalna

103,4

235,1

.

towarowa

76,5

220,2

.

detaliczna

.

.

229,8g

WartoĞü dodana brutto (w mld zá)

38,5

56,5

54,0f

Eksport (w mld zá)

17,0

88,9

11,0-13f

Import (w mld zá)

25,7

49,7

10,0-13,0f

Liczba podmiotów (w tys.)
w tym: towarowych, przemysáowych
wielkopowierzchniowychb

oraz

Liczba pracujących (w tys. osób)
w tym w firmach towarowych, przemysáowych lub
obiektach wielkopowierzchniowych
WartoĞü produkcji (sprzedaĪy) w cenach bieĪących
(w mld zá)

WartoĞü spoĪycia ĪywnoĞci, napojów i wyrobów
246,0 (270,0f)i
tytoniowych oraz narkotyków h (w mld zá)
a – prowadzony gáównie przez maáe sklepy detaliczne o róĪnej formie prawnej oraz obiekty
wielkopowierzchniowe (super i hipermarkety, domy towarowe, domy handlowe),
b – obiekty wielkopowierzchniowe – to sklepy, których powierzchnia sprzedaĪowa ma 401 i wiĊcej m2,
c – z tej grupy sklepów – ok.112,0 tys. sprzedawaáo art. ĪywnoĞciowe ogóáem, jak teĪ byáy to sklepy
specjalistyczne, np. miĊsne, rybne, piekarniczo –ciastkarskie, sklepów z artykuáami nieĪywnoĞciowymi byáo ok.
121,0 tys.,
d – szacunek gospodarstwa o wielkoĞci produkcji liczonej w sposób standardowy (SO) przekraczającej 15 tys.
euro/gospodarstwo,
e – sklepy wielkopowierzchniowe, z których 7,4 tys. to super i hipermarkety,
f – szacunek,
g – wartoĞü sprzedaĪy detalicznej art. ĪywnoĞciowych wraz z napojami oraz alkoholem i wyrobami tytoniowymi
realizowana przez sklepy detaliczne áącznie ze sprzedaĪą detaliczną dokonywaną w hurtowniach i u producentów,
h – stanowi sumĊ spoĪycia prywatnego, tj. spoĪycia w sektorze gospodarstw domowych i sektorze instytucji
niekomercyjnych dziaáających
na rzecz gospodarstw domowych oraz spoĪycia indywidualnego w sektorze instytucji rządowych
i samorządowych,
i – z Īywieniem zbiorowym (rynek HoReCa)
ħródáo: Rocznik Statystyczny GUS 2017 r. oraz obliczenia wáasne na podstawie Eurostatu i niepublikowanych
danych GUS o liczbie przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego.

ZróĪnicowane parametry ekonomiczne są wynikiem nastĊpujących zjawisk:
x wartoĞü produkcji globalnej przemysáu spoĪywczego jest ponad dwukrotnie wiĊksza
niĪ rolnictwa, a wartoĞü produkcji sprzedanej tego przemysáu jest blisko 3 razy
wiĊksza od produkcji towarowej rolnictwa i na podobnym poziomie, jak sprzedaĪ
detaliczna,
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x wartoĞü dodana brutto przemysáu spoĪywczego jest o ok. 47% wiĊksza niĪ
wytworzona przez producentów rolnych porównywalna z tą ze sprzedaĪy detalicznej
ĪywnoĞci,
x liczba pracujących w przemyĞle spoĪywczym jest piĊciokrotnie mniejsza niĪ
w rolnictwie oraz porównywalna do liczby osób pracujących w handlu detalicznym.
Cechą wspólną analizowanych czáonów áaĔcucha ĪywnoĞciowego w Polsce w ostatnich
dwóch dekadach, byáo umacnianie pozycji duĪych (w tym najwiĊkszych) graczy rynkowych.
Nastąpiá wzrost koncentracji produkcji w sferze produkcji i przetwórstwa ĪywnoĞci oraz
zwiĊkszyáa siĊ dominacja duĪych sieci handlowych, czĊsto o zasiĊgu globalnym.
Umocnienie pozycji duĪych sieci handlowych w áaĔcuchu dostaw w ostatnich latach,
to teĪ wynik wsparcia kapitaáu zagranicznego, gdyĪ ich siedziby ulokowane są za granicą.
Ponadto sieci handlowe w umiejĊtny sposób korzystaáy, zwáaszcza w pierwszych latach
swojej ekspansji na rynku polskim z ulg podatkowych, co teĪ stanowiáo obiektywnie
patrząc, element nieuczciwej konkurencji wobec innych podmiotów (sklepów).
Rynek ĪywnoĞciowy podlega ciągáym zmianą. Są one wynikiem dostosowywania oferty
handlowej do potrzeb klientów, duĪej konkurencji, a takĪe zmian w prawie. W ostatnich latach
szybko rozwija siĊ w Polsce rynek HoReCa (szeroko rozumiany segment gastronomiczny) i
wedáug firmy badawczej PMR sprzedaĪ ĪywnoĞci w tym kanale dystrybucji w 2017 roku mogáa
osiągnąü wartoĞü ok. 24 mld zá. Rozwój tego segmentu rynku wynika m.in. z poprawy sytuacji
ekonomicznej spoáeczeĔstwa i czĊstszego stoáowania siĊ po za domem.
W ostatnim czasie sporo mówi siĊ teĪ o skróceniu áaĔcucha dostaw. Zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 dotyczącym
rozwoju obszarów wiejskich krótki áaĔcuch dostaw oznacza áaĔcuch dostaw obejmujący
ograniczoną liczbĊ podmiotów gospodarczych zaangaĪowanych we wspóápracĊ oraz
lokalny rozwój gospodarczy. Stwarza to potencjalne korzyĞci dla Ğrodowiska, gospodarki
oraz spoáeczeĔstwa. Jak zauwaĪają S. JarzĊbowski i N. Bezat niekoniecznie wszystkie
krótkie áaĔcuchy dostaw bĊdą przynosiü oczekiwane korzyĞci (JarzĊbowski, Bezat, 2018).
DziĊki wdroĪeniu krótkich áaĔcuchów dostaw moĪliwe jest uzyskanie przez rolników
wyĪszych marĪ przy niĪszych kosztach ogólnych niĪ w przypadku dáuĪszych áaĔcuchów
dostaw. Kolejną korzyĞcią krótkich áaĔcuchów dostaw jest ograniczenie konkurencji
miĊdzy wieloma maáymi i dotychczas niekoordynowanymi áaĔcuchami dostaw w regionie.
WaĪną rzeczą jest efektywnoĞü áaĔcuch dostaw, która wpáywa na konkurencyjnoĞü
i zrównowaĪony rozwój caáego sektora rolno-spoĪywczego. Jest to waĪna kwestia
zwáaszcza w odniesieniu do producentów rolnych, gdy poĞrednicy przejmują czĊĞü
profitów, które mogliby otrzymaü rolnicy i w ten sposób wiĊcej zarobiü. Wydaje siĊ, Īe dla
przemysáu spoĪywczego, jako caáego byáoby to bez wiĊkszego znaczenia, chociaĪby z tego
wzglĊdu, Īe tylko w niektórych branĪach udziaá poĞredników jest jeszcze znaczący, przede
wszystkich w obrocie Īywcem woáowym i w mniejszym stopniu Īywcem wieprzowym.
WiĊksze korzyĞci przemysá spoĪywczy moĪe osiągnąü z poprawy relacji handlowych
z duĪymi odbiorcami, jakimi są duĪe sieci handlowe. Polska zabiega, aby kwestie
nieuczciwych praktyk handlowych zostaáy uregulowane na poziomie unijnym.
JednoczeĞnie w jak najwiĊkszym stopniu powinny one uwzglĊdniaü rozwiązania juĪ
przyjĊte przez paĔstwa czáonkowskie, w drodze przepisów krajowych. Polska przyjĊáa
w 2017 roku ustawĊ o zakazie stosowania nieuczciwych praktyk w sektorze rolno–
spoĪywczym. W ocenie byáego ministra rolnictwa K. Jurgiela lista nieuczciwych praktyk
jest dáuga i obejmuje m.in.:
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opóĨnione páatnoĞci za produkty szybko psujące siĊ,
anulowanie zleceĔ w ostatniej chwili,
jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany tychĪe warunków z mocą
wsteczną,
x Īądania, aby dostawcy páacili za zmarnowane produkty ĪywnoĞciowe.
RolĊ i znaczenie przemysáu spoĪywczego w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym moĪna
rozpatrywaü w róĪnych aspektach, np.:
ekonomicznym
x podobnie jak inne dziaáy gospodarki, wnosi wkáad w tworzenie produktu
krajowego brutto,
x dynamicznie rozwijający siĊ eksport produktów spoĪywczych po wejĞciu Polski
do Unii Europejskiej oraz jego dodatnie saldo wymiany handlowej ograniczaá
deficytu wymiany handlowej Polski, a obecnie poprawia dodatnie saldo wymiany
handlowej.
spoáeczno-ekonomicznym
x zapewnia miejsca pracy,
x przyczynia siĊ do kreowania zmian w jakoĞci produkowanych surowców rolnych
poprzez wyĪsze wymagania stawiane ich producentom,
x zakáady przemysáu spoĪywczego wychodzą naprzeciw gustom i oczekiwaniom
konsumentów, co do jakoĞci i asortymentu produkowanej ĪywnoĞci,
x zakáady przetwórcze rozwijając eksport swoich produktów, promują polską
ĪywnoĞü za granicą oraz zagospodarowują jej nadwyĪki,
x przemysá spoĪywczy áagodzi gwaátowne wzrosty cen skupu produktów rolnych
(Mroczek, 2017),
x zapewnia bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe konsumentom, poniewaĪ jako wytwórca
ĪywnoĞci i podmiot odpowiedzialny jest za wprowadzany na rynek produkt7,
Podstawową rolą przemysáu spoĪywczego jest wytwarzanie ĪywnoĞci i napojów
z surowców rolnych, które poddane mniejszemu lub wiĊkszemu przetworzeniu w kolejnych
etapach dystrybucji áaĔcucha ĪywnoĞciowego (handlu, gastronomii) oferowane są
konsumentowi. W ten sposób przetwórstwo wraz z rolnictwem oraz handlem zabezpiecza
jedną z podstawowych potrzeb bytowych czáowieka, jaką jest zaspokojenia gáodu.
Zakáady przemysáu spoĪywczego peánią czĊsto funkcjĊ integratora podmiotów
biorących udziaá w procesie produkcji od pola do stoáu. Jednak jak zauwaĪa R. Urban rolĊ
tĊ coraz czĊĞciej mogą przejmowaü handel i duĪe sieci handlowe, gdyĪ to one zaczynają
odgrywaü rolĊ dominującą w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym (Urban, 2012). Zmieniające siĊ
uwarunkowania zewnĊtrzne i wewnĊtrzne wymuszają na firmach spoĪywczych
poszukiwanie nowych rozwiązaĔ i dostosowywanie siĊ do potrzeb finalnych odbiorców
ĪywnoĞci, jakimi są konsumenci.
Polska jest szóstym producentem wyrobów przemysáu spoĪywczego w Unii
Europejskiej z udziaáem wynoszącym 8,5% (w 2004 roku byáo to 6,9%). WyraĨnie
wyprzedzają nas: Niemcy, Francja, Wáochy i Hiszpania, a w nieco mniejszym stopniu
Wielka Brytania (Mroczek, 2017).

7

Wytyczne te zawarte są w podstawowym rozporządzeniu higienicznym (WE) nr 852/2004.
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Podsumowanie
1.

2.

3.

W ostatnich trzech dekadach caáy sektor ĪywnoĞciowy w Polsce podlegaá duĪym
zmianom, tak pod wzglĊdem iloĞciowym, jak i jakoĞciowym. W przemyĞle
spoĪywczym zmniejszyáa siĊ liczby firm, a modernizacja zakáadów przetwórczych,
wymiana linii produkcyjnych, poprawiáa efektywnoĞü produkcji i rozszerzyáa ofertĊ
handlową. Mniejsza liczba firm z powodzeniem zwiĊkszaáa sprzedaĪ
i zagospodarowywaáa nadwyĪki w produkcji rolniczej, czemu sprzyjaá szybko rosnący
eksport polskiej ĪywnoĞci po przystąpienie do Unii Europejskiej.
Szybko przebiegające procesy dostosowawcze krajowego przemysáu spoĪywczego do
zmieniającego siĊ otoczenia rynkowego, spowodowaáy, Īe sektor ten ma pozycjĊ
dominująca w odniesieniu do producentów rolnych, gdyĪ jest silniejszym podmiotem,
co wynika m.in. z wiĊkszej koncentracji produkcji, natomiast w stosunku do duĪych
sieci handlowych (za którymi czĊsto stoi kapitaá zagraniczny), jego pozycja jest juĪ
sáabsza, co wynika m.in. z mniejszej siáy przetargowej oraz duĪej konkurencji miĊdzy
firmami przemysáu spoĪywczego.
Wzmocnienie pozycji przetargowej firm przemysáu spoĪywczego w Polsce wzglĊdem
duĪych sieci handlowych, moĪe ulec pewnej poprawie, poprzez odpowiednie regulacje
prawne, które jeĪeli nie wyeliminują, to ograniczą tzw. nieuczciwe praktyki handlowe
stosowane przez sieci handlowych.
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