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Nota metodologiczna raportu

Podstawa formalno-prawna

� Raport pt. „Sektor spoŜywczy w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora” (zwanym dalej jako Raport) został opracowany w ramach
Projektu pt. „BranŜowi Liderzy Zmian” (zwanym dalej jako Projekt BLZ).

Projekt BLZ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2:
Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności.

Wykonawcami Projektu BLZ są:

� Związek Pracodawców Business Centre Club pełniący rolę Lidera Projektu

� BAA Polska Sp. z o. o. pełniąca rolę Partnera Projektu.
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� BAA Polska Sp. z o. o. pełniąca rolę Partnera Projektu.

� Formalno-prawną podstawę prac wykonywanych w ramach Projektu BLZ tworzy:

� Umowa nr UDA-POKL.02.01.02-00-016/10 zwarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem
Pracodawców Business Centre Club , jako Liderem Projektu

� Umowa z dnia 26 maja 2010 roku zawarta pomiędzy Związkiem Pracodawców Business Centre Club a BAA Polska Sp. z o.o.
jako partnerami w Projekcie.

� Niniejszy Raport stanowi wynik prac wykonywanych w ramach Projektu BLZ ujętych - według szczegółowego budŜetu - jako zadanie 4: „Badania dot. zarządzania
zmianą gospodarczą i adaptacyjności branŜ”. Jest on wynikiem pierwszego etapu kampanii badawczej związanej z oceną potencjału adaptacyjnego sektora spoŜywczego,
realizowanej w ramach Projektu BLZ.

� Raport został opracowany przez zespół ekspertów BAA Polska pod kierownictwem Krzysztofa Grądziela, który w Projekcie BLZ pełni funkcję koordynatora branŜy
spoŜywczej.

� Raport został opracowany w okresie maj – wrzesień 2011 r.
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Ulokowanie Raportu w Projekcie BLZ

Sektor transportowy

Sektor budowlany

Ogólna ocena standingu adaptacyjności badanych sektorów

Badania bezpośrednie

Badania desk research

Czynniki adaptacyjności ulokowane 

wewnątrz badanych sektorów

Czynniki adaptacyjności ulokowane 

w otoczeniu badanych sektorów

Ogólna ocena relacji badanych sektorów z otoczeniem

Badania bezpośrednie

Badania desk research
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Sektor spożywczy

Sektor meblowy

Sektor chemiczny

Ankiety telefoniczne CATI – 500 firm

Wywiady bezpośrednie IDI – 50 firm

Case study – 10  przypadków

Wywiady bezpośrednie IDI – 15 podmiotów z  otoczenia
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Raport z badań potencjału adaptacyjnego badanych sektorów  

KSIĘGA WIEDZY

Instrument wzmacniania potencjału adaptacyjnego badanych sektorów
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Strona internetowa Projektu 
BLZ

www.bcc.org.pl/blz

Seminaria regionalne Konferencje Artykuły / cykle prasowe
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A.

Ustalenie ogólnego 
obrazu adaptacyjności  

(tj. tempa, skali i 
kierunków rozwoju) 

sektora spoŜywczego.  

B.

Określenie głównych 
wewnętrznych cech 

sektora           
spoŜywczego.  

C.

Dokonanie bazowego 
pomiaru adaptacyjności 
sektora spoŜywczego 

wg usystematyzowanej 
metodyki Projektu 

BLZ.  

D.

Zbudowanie ogólnie 
dostępnej, przekrojowej 
bazy wiedzy na temat 
sektora spoŜywczego. 

E.

Opracowanie narzędzia ICT
dla firm działających w 

sektorze do samokształcenia 
w zakresie wzmacniania 

adaptacyjności.

Cele raportu

PODSTAWOWE   CELE   RAPORTU  DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI RAPORTU
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Ocena ta będzie stanowić 
podstawę dla sformułowania 

ogólnych wniosków w zakresie  
znaczenia sektora spoŜywczego 

dla polskiej gospodarki i 
dalszych perspektyw jego 

rozwoju w kontekście 
przewidywanych zmian 

społeczno-gospodarczych. 

Cechy te będą stanowić 
wyjściowe parametry dla 

metodologii badań 
bezpośrednich mających na celu 

szczegółowe rozpoznanie 
mechanizmów adaptacyjnych 

firm spoŜywczych ulokowanych 
wewnątrz sektora.

BLZ.  

Pomiar ten będzie punktem 
odniesienia dla analizy wyników 

uzyskanych w trakcie badań 
bezpośrednich (CATI, IDI, case 
study) w zakresie oceny tempa i 
kierunków zmian, jakie nastąpiły 

w badanych firmach 
spoŜywczych, na tle wyników 
całego sektora spoŜywczego.

Baza ta - upubliczniona 
bezpłatnie na stronie 

internetowej Projektu BLZ -
zawierać będzie 

usystematyzowane, 
zweryfikowane i ujednolicone 

metodycznie informacje 
statystyczne, dotyczące sektora 
spoŜywczego. UmoŜliwi ona 
uŜytkownikom szybki dostęp 

do danych sektora oraz 
moŜliwość porównywania 
wyników sektora z innymi 

branŜami, badanymi w ramach 
Projektu BLZ.

Będzie to narzędzie stanowiące 
element Księgi Wiedzy  

dostępne na stronie 
internetowej Projektu BLZ. 

Będzie ono umoŜliwiało firmom 
spoŜywczym samodzielne 

przeprowadzenie testów w 
zakresie oceny własnego 

potencjału adaptacyjnego, w tym 
szybkie spozycjonowanie 
własnych wyników na tle 

ogólnych wyników sektora.

Cele raportu bezpośrednio skorelowane z badaniami bezpośrednimi,  
jakie zostaną wykonane w kolejnych etapach Projektu BLZ



Metodyka opracowania raportu

PODEJŚCIE DO ANALIZY

Analiza danych o sektorze spoŜywczym
wyłącznie w ujęciu dynamicznym,
prezentującym kierunki i tempo zmian:

� danych liczbowych bezwzględnych (w
ujęciu wartościowym i ilościowym)

� proporcji i struktur

OBSZARY ANALITYCZNE

� Konstrukcja sektora - jak jest wewnętrznie zbudowany
sektor spoŜywczy, jakie branŜe składają się na sektor; jakie
regulacje prawne mają wpływ na sektor;

� Wielkość sektora – jaką wielkość osiąga sektor spoŜywczy
(produkcja, liczebność podmiotowa, wielkość zatrudnienia,
potencjał majątkowy); jakie ma znaczenie dla gospodarki
kraju; jaka jest jego pozycja na tle gospodarki UE;

ŹRÓDŁA DANYCH

Dane wtórne (ogólnie dostępne):

� Dane statystyki krajowej i regionalnej
GUS;

� Dane statystyki międzynarodowej
EUROSTAT i Komisji Europejskiej),

Nota metodologiczna raportu
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� proporcji i struktur

� wskaźników

� relacji i powiązań

charakteryzujących sektor spoŜywczy.

Podstawowe okresy badawcze:

� 1990-2010

� 1995-2010

� 2000-2010

kraju; jaka jest jego pozycja na tle gospodarki UE;

� Wyniki ekonomiczne – jaką kondycją finansowo-
ekonomiczną cechuje się sektor spoŜywczy, jaka jest jego
wraŜliwość na okresy kryzysu i wzrostu koniunktury
gospodarczej;

� Ocena potencjału adaptacyjnego sektora spoŜywczego:

� Czynniki rozwoju ulokowane wewnątrz sektora;

� Ograniczenia rozwoju ulokowane wewnątrz sektora;

� Przewidywane trendy bazujące na wewnętrznych
cechach sektora.

� Dane branŜowe (KIG Przemysł
SpoŜywczy, „Przemysł SpoŜywczy”),

� Publikacje organów administracji
rządowej (Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi)

� Publikacje prasy ekonomiczno-
gospodarczej,

� Publikacje portali branŜowych
(www.przemysl-spozywczy.pl,
gieldaspozywcza.pl,
www.portalspozywczy.pl).



I. Konstrukcja sektora
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I.1. Branżowy podział sektora

Sektor spoŜywczy, wg klasyfikacji PKD obejmuje
bardzo zróŜnicowany obszar działalności. NaleŜą do
niego np. zarówno firmy zajmujące się ubojem i
rozbiórką mięsa, jak i producenci napojów i alkoholu,
czy piekarnie. Podmioty z sektora spoŜywczego
sklasyfikowane są wg dwóch głównych kategorii, tj.
produkcji artykułów spoŜywczych oraz produkcji
napojów. Dalej następuję jeszcze bardziej szczegółowa
segmentacja według rodzajów przetwarzanych
surowców i wytwarzanych produktów.
NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ segment napojów w
ramach produktów bezalkoholowych wg klasyfikacji

SEKCJA   C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOśYWCZYCH

10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóŜ, skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.8 Produkcja pozostałych artykułów spoŜywczych

Struktura sektora spoŜywczego wg PKD
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ramach produktów bezalkoholowych wg klasyfikacji
PKD to głównie woda mineralna. Zarówno soki
owocowe i warzywne, jak i napoje na bazie mleka, są
sklasyfikowane jako artykuły spoŜywcze.

TEZA BADAWCZA

Sektor spoŜywczy charakteryzuje bardzo duŜa
róŜnorodność. Rygorystyczne przepisy sanitarne tej
branŜy i wymagania inwestycyjne sprawiają jednak, Ŝe
firmy zwykle koncentrują się na jednym profilu
działalności.

10.8 Produkcja pozostałych artykułów spoŜywczych
10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

11 PRODUKCJA NAPOJÓW

11.01 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.02 11.02.Z Produkcja win gronowych
11.03 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 
11.05 11.05.Z Produkcja piwa
11.06 11.06.Z Produkcja słodu 
11.07 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i 

pozostałych wód butelkowanych



I.1. Branżowy podział sektora

Z początkiem 2008 r. zmianie uległa Polska Klasyfikacja
Działalności (PKD), wg której gromadzone są przez GUS
dane statystyczne dotyczące firm. Zmiana z klasyfikacji PKD
2004 na PKD 2007 była konsekwencją dostosowywania
statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów
obowiązujących na poziomie światowym. W rzeczywistości
jednak zakres części danych zgromadzonych przez GUS wg
nowej metodyki sięga roku 2005. Z kolei dane wg
klasyfikacji PKD 2004 zostały zebrane przez tę instytucję
jeszcze za rok 2009.

W przypadku sektora spoŜywczego zmiana klasyfikacji PKD
„spowodowała” praktycznie jedynie jego segmentację w
ujęciu statystycznym na produkcję artykułów spoŜywczych i
produkcję napojów. Sprawia to, iŜ moŜliwość pozyskiwania
i prezentacji danych sprzed roku 2005 w podziale na te
dwa zasadnicze segmenty przemysłu spoŜywczego jest
bardzo ograniczona.

Zmiana klasyfikacji PKD

PKD 2004

PRZEMYSŁ SPOśYWCZY 

2005

DZIAŁ 10:DZIAŁ 10:
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PRODUKCJA ARTYKUŁÓW 

SPOśYWCZYCHSPOśYWCZYCH

PRZEMYSŁ SPOśYWCZY 

2009

PKD 2007
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bardzo ograniczona.

Zmiana klasyfikacji PKD natomiast – inaczej niŜ w wielu
innych sektorach gospodarki – praktycznie nie skutkowała
przesunięciem do innych kategorii statystycznych części
podmiotów zaliczanych uprzednio do przemysłu
spoŜywczego.

TEZA BADAWCZA

Zmiana klasyfikacji PKD umoŜliwiła gromadzenie i
prezentację bardziej precyzyjnych danych dotyczących
dwóch zasadniczych segmentów przemysłu spoŜywczego,
dzięki utworzeniu odrębnych kategorii statystycznych dla
produkcji artykułów spoŜywczych i produkcji napojów. Z
kolei brak wydzielenia z sektora części podmiotów – tak
jak to miało miejsce w innych obszarach gospodarki -
sprawia, iŜ dane zgromadzone wg dwóch opisywanych
klasyfikacji PKD są w pełni porównywalne.

SPOśYWCZYCHSPOśYWCZYCH

DZIAŁ 11:DZIAŁ 11:
PRODUKCJA NAPOJÓWPRODUKCJA NAPOJÓW

DZIAŁ 15:DZIAŁ 15:
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PRODUKCJA ARTYKUŁÓW 

SPOśYWCZYCH I NAPOJÓWSPOśYWCZYCH I NAPOJÓW



I.1. Branżowy podział sektora

Podział funkcjonalny w sektorze spoŜywczym nie został
odzwierciedlony w klasyfikacji PKD. Generalnie
uwzględniając specyfikę zarówno surowców do przerobu,
jak i stopnia przetworzenia (pierwotne vs wtórne),
wyróŜnić moŜna trzy podstawowe segmenty produkcji
spoŜywczej, tj. przetwórstwo produktów zwierzęcych,
przetwórstwo produktów rolnych oraz przetwórstwo
wtórne. Czwartym segmentem sektora są uŜywki, które
nie stanowią artykułów pierwszej potrzeby. Do nich
wliczany jest takŜe tytoń, który w klasyfikacji PKD stanowi
odrębną kategorię i którego niniejszy raport nie obejmuje.

Istotne znaczenie ma fakt, iŜ poszczególne gałęzie sektora
spoŜywczego róŜnią się od siebie pod względem wielu
parametrów. Produkcja artykułów wysoko

Struktura funkcjonalna sektora spoŜywczego

PRZEMYSŁ SPOśYWCZYPRZEMYSŁ SPOśYWCZY

Rodzaj przetwarzanych produktów rolnych i stopień przetworzenia
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P. spirytusowy

P. piwowarski

P. winiarski

P. tytoniowy

P. zboŜowo -
makaronowy

parametrów. Produkcja artykułów wysoko
przetworzonych cechuje się generalnie wyŜszą
rentownością niŜ artykułów przetwórstwa pierwotnego. Z
kolei segment uŜywek podlega odrębnym
uwarunkowaniom prawnym i w istotny sposób wpływają
na niego m.in.: wysokość akcyzy, zasady dopuszczalności
reklam i krajowa polityka zdrowotna.

TEZA BADAWCZA
Bardzo duŜa róŜnorodność sektora spoŜywczego pod
względem wykorzystywanych surowców oraz
wytwarzanych wyrobów sprawia, iŜ często odmienne są
takŜe uwarunkowania rynkowe i prawne dotyczące
poszczególnych jego segmentów. W efekcie firmy
działające w tych segmentach róŜnią się w zakresie
wykazywanych parametrów ekonomiczno-finansowych,
czy perspektyw rozwoju.

Przetwórstwo 
produktów 
zwierzęcych

P. mięsny

Przetwórstwo 
produktów 
roślinnych

Przetwórstwo 
wtórne

P. drobiarski

P. mleczarski

P. owocowo -
warzywny

P. ziemniaczany

UŜywki

P. rybny

P. cukrowniczy

P. olejarski

P. piekarski

P. paszowy

P. cukierniczy

Koncentraty 
spoŜywcze

Napoje 
bezalkoholowe



I.2. Uwarunkowania formalno-prawne
Przemysł spoŜywczy, wraz z rolnictwem, jest
kluczowy dla bezpieczeństwa Ŝywnościowego kraju.
Ze względu na jego wpływ na ludzkie zdrowie, jest on
objęty wieloma regulacjami formalno - prawnymi.

Warunki wytwarzania Ŝywności w Polsce tworzone są
w duŜym stopniu przez prawo Unii Europejskiej.
Szczególnie waŜne jest przestrzeganie unijnych
regulacji dla eksporterów Ŝywności (około 80%
polskiego eksportu trafia na rynek Unii Europejskiej).

Odrębne, bardzo restrykcyjne regulacje dotyczą
branŜy napojów alkoholowych.

Ustawy istotne dla przemysłu spoŜywczego
‒ Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia.
‒ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej
‒ Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o towarach paczkowanych.
‒ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spoŜywczych.
‒ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, z późniejszymi zmianami.
‒ Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń

geograficznych napojów spirytusowych
‒ Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu

wyrobów tytoniowych.
‒ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z późniejszymi

zmianami.
‒ Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku

wina.
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TEZA BADAWCZA

Konkurencyjność działania podmiotów z sektora
spoŜywczego zaleŜy w duŜej części od ich zdolności
adaptacji zakładów produkcyjnych do przepisów
określających standardy jakości Ŝywności
dopuszczonej do obrotu na rynku europejskim.

Akty UE istotne dla przemysłu spoŜywczego
‒ Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliŜenia ustawodastw

Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spoŜywczych.
‒ Rozporządzenie Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów

rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spoŜywczych.
‒ Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne

zasady i wymagania prawa Ŝywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Ŝywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa Ŝywności.

‒ Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spoŜywczych.

‒ Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające ogólne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do Ŝywności pochodzenia zwierzęcego.

‒ Rozporządzenie (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli Ŝywności w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi.

‒ Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i Ŝywnościowym oraz regułami
dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt.



I.2. Uwarunkowania formalno-prawne

Rozporządzenia istotne dla przemysłu spoŜywczego
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spoŜywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, z późniejszymi

zmianami.
‒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych, z późniejszymi zmianami.
‒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie środków spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego.
‒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli Ŝywności.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy

owoców miękkich, z późniejszymi zmianami.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego

pochodnych.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji olejów roślinnych.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóŜ i

produkcji pasz pochodzenia roślinnego, z późniejszymi zmianami.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków.
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‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach

przetwórstwa rolno-spoŜywczego.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spoŜywczych.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych.
‒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników

zawodowo naraŜonych na te czynniki, z późniejszymi zmianami.
‒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych.
‒ Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego.
‒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje moŜliwość przeniesienia zakaŜenia na inne osoby.
‒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu Ŝywności i

Ŝywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka.
‒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania Ŝywności promieniowaniem jonizującym.
‒ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spoŜywczych, z późniejszymi zmianami.



I.2. Uwarunkowania formalno-prawne

Przepisy prawa wymagają od przedsiębiorców
zamierzających rozpocząć produkcję wyrobów
winiarskich i spirytusowych wpisu do rejestru
prowadzonego przez ministra rolnictwa.

KaŜda zaś produkcja Ŝywności wymaga zgody
odpowiednich słuŜb państwowych. Wymóg spełniania
norm sanitarnych zapewnia bezpieczeństwo Ŝywności
dla zdrowia konsumentów i równocześnie wymaga od
przedsiębiorców duŜych nakładów inwestycyjnych, co
stanowi istotną barierę wejścia w ten obszar rynku.

Koncesje, licencje i zezwolenia

� Działalność wymagająca uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących daną 
działalność: 

wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób i rozlew napojów spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, skaŜanie,
odwadnianie alkoholu etylowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawa o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych, ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina.

Wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.
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TEZA BADAWCZA

Produkcja artykułów spoŜywczych nie wymaga
koncesji ani licencji. Ostre normy sanitarne mają
jednak wpływ na wartość inwestycji, jakie trzeba
ponieść przed rozpoczęciem prowadzenia działalności
w tym sektorze. Ponadto obowiązujące w Unii
Europejskiej kwoty produkcji m.in. mleka i cukru,
oraz coraz ostrzejsze rygory jakościowe i normy
ochrony środowiska tworzą wysokie bariery wejścia
na rynek produkcji spoŜywczej.

Inne uwarunkowania

� Rozpoczęcie produkcji oraz sprzedaŜy Ŝywności wymaga zgody państwowych słuŜb
odpowiedzialnych za nadzór i kontrole Ŝywności: Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji
Weterynaryjnej.



II. Wielkość sektora
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II.1. Dane o produkcji

Produkcja sprzedana przemysłu spożywczego
Na przestrzeni ostatniego piętnastolecia wartość
produkcji przemysłu spoŜywczego systematycznie
wzrastała. Mimo, iŜ w tym zakresie w gospodarce
polskiej (a takŜe globalnej) występowały kilkakrotnie
okresy spowolnienia/stagnacji, a nawet spadki
produkcji, nie dotyczyły one sfery krajowego
przetwórstwa Ŝywności, które z roku na rok – bez
większych wahań – zwiększało swoją wartość. Między
rokiem 1995 a 2009 wzrost ten był trzykrotny, z tym
Ŝe największa dynamika przyrostów wystąpiła
dwukrotnie; w latach 1995 – 1997 na skutek oŜywienia
aktywności inwestycyjnej i produkcyjnej wielu firm,
wywołanej przyśpieszeniem prywatyzacji sektora, a
takŜe w roku 2004, kiedy to po wejściu Polski w
struktury UE, zwiększył się eksport polskich artykułów

51,6

71,1
80,2

89,2
95,3

113,5
120,0

128,7
143,2 147,0

154,9

mld zł

+ 200%
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Udział sektora spożywczego w gospodarce kraju 

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2009

Produkcja sektora 51,6 89,2 120,0 154,9

Produkt krajowy brutto 337,2 744,4 983,3 1343,4

Udział (w %) 15,3% 12,0% 12,2% 11,5%

struktury UE, zwiększył się eksport polskich artykułów
spoŜywczych do krajów Wspólnoty Europejskiej.

Udział przetwórstwa Ŝywności w wartości produktu
krajowego brutto od blisko dziesięciu lat ulega
niewielkim tylko zmianom, ale w relacji do
analogicznego wskaźnika z połowy lat
dziewięćdziesiątych jest niŜszy o ok 3 p.p.

TEZA BADAWCZA

W pierwszym okresie transformacji znaczenie
przemysłu spoŜywczego w gospodarce krajowej
nieznacznie spadło, ale później – po integracji z UE –
jego udział ustabilizował się. Ponadto czułość sektora
na wahania koniunkturalne jest relatywnie niewielka.

Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu ”

1995 1997 1999 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mld zł
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Indeks zmian produkcji sprzedanej przemysłu spoŜywczego na tle PKB 

Do roku 2002 roczny wzrost produkcji
spoŜywczej był znacząco wolniejszy od dynamiki
zwiększania się produkcji krajowej brutto, w
granicach 4 p.p., nawet do 10 p.p. Z chwilą
otwarcia rynków państw Wspólnoty Europejskiej
dla polskiego eksportu proporcje te uległy
odwróceniu. Produkcja przemysłu spoŜywczego
stała się jednym z kół zamachowych krajowego
PKB; zwłaszcza tuŜ po integracji z UE w roku
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Produkcja sprzedana PKB

PKB; zwłaszcza tuŜ po integracji z UE w roku
2004.

TEZA BADAWCZA

Po wejściu Polski do struktur Wspólnoty
Europejskiej sektor przetwórstwa Ŝywności stał
się waŜnym stymulatorem rozwoju kraju.Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu”



1995 2000 2005 2009

Produkcja podmiotów, w tym: 51,6 89,2 120,0 154,9

o zatrudnieniu ≤ 9 osób 1,5 3,6 5,0 7,5

o zatrudnieniu  > 9 osób
w tym:

50,1 85,6 115,0 147,4

II.1. Dane o produkcji

Dominująca część produkcji przemysłu spoŜywczego tworzona
jest przez firmy średnie i duŜe, tj. zatrudniające ponad 49
pracowników. Ta grupa podmiotów szybko teŜ zwiększyła skalę
produkcji; w ciągu piętnastu lat - 3,5-krotnie. Stąd ich udział w
strukturze sektora systematycznie wzrastał; z 70% w roku 1995
do 80% w 2009 r. Natomiast dynamika produkcji
przedsiębiorstw liczących od 10 do 49 pracowników malała. W
efekcie ich udział w całości produkcji sektora zmniejszył się w
analizowanym okresie z 27% do 15%.
Niewielkim, chociaŜ trwałym, 3-5% udziałem, w całym
przemyśle spoŜywczym, wykazują się przedsiębiorstwa
najmniejsze z załogą liczącą do 9 osób. W wybranych
segmentach przetwórstwa te firmy wytwarzają jednak istotną
część produkcji sprzedanej i wynika to ze specyfiki tych
segmentów. Dotyczy to przede wszystkim cukiernictwa i

Struktura produkcji sprzedanej według wielkości firm
mld zł
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o zatrudnieniu > 49 osób 36,1 65,5 90,0 124,2 segmentów. Dotyczy to przede wszystkim cukiernictwa i
piekarnictwa.

TEZA BADAWCZA

W ostatnich 15 latach w przetwórstwie spoŜywczym ujawniła
się tendencja do koncentracji i konsolidacji wytwarzania,
prowadzona przede wszystkim przez grupy kapitałowe i liderów
poszczególnych branŜ. Stymulowała to potrzeba obniŜania
kosztów i zwiększania swojej konkurencyjności na rynku
krajowym i eksportowym. Niemniej relatywnie duŜa
pracochłonność większości rodzajów przetwórstwa Ŝywności,
silne powiązanie z rynkiem lokalnym oraz duŜa róŜnorodność
asortymentowa i krótkoseryjność produkcji sprawiają, iŜ stale
w sektorze tym funkcjonować będzie duŜy udział firm małych i
średnich.* dla 1995r. – 5 os.

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS „Nakłady i wyniki przemysłu”, „Roczniki Statystyczne Przemysłu”



1995 2000 2005 2009

Produkcja podmiotów, w tym: 51,6 89,2 120,0 154,9

sektor publiczny 14,6 6,7 3,9 2,3

sektor prywatny 37,0 82,5 116,1 152,6

II.1. Dane o produkcji

Struktura produkcji sprzedanej według formy własności firm
mld zł W przetwórstwie Ŝywności zawsze istniał duŜy udział

przedsiębiorczości prywatnej. Firmy państwowe
dominowały w produkcji obarczonej akcyzą (tytoń,
piwo, napoje alkoholowe) lub wymagającej kosztownej
infrastruktury (cukier, koncentraty spoŜywcze, branŜa
olejarska i ziemniaczana). W pozostałych sferach
znaczenie własności państwowej było mniejsze
(najniŜszy udział dotyczył mleczarstwa, przemysłu
owocowo- warzywnego, piekarniczego i cukierniczego).

W sektorze spoŜywczym najszybciej teŜ dokonywała się
prywatyzacja firm. W połowie lat dziewięćdziesiątych
juŜ tylko niespełna 30% produkcji pochodziło od
podmiotów naleŜących do Skarbu Państwa. W roku
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Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu”

podmiotów naleŜących do Skarbu Państwa. W roku
2009 był to juŜ 1% margines rynku Ŝywności i dotyczył
części produkcji cukru oraz kilkunastu pozostających w
złej kondycji finansowej firm z innych branŜ.

TEZA BADAWCZA

Sektor przetwórstwa Ŝywności został do końca
ostatniej dekady w praktyce całkowicie sprywatyzowany
i jego zarządzanie regulowane jest przez rynek. W
wybranych branŜach natomiast dość duŜe znaczenie
mają podmioty spółdzielcze. Dotyczy to przede
wszystkim mleczarstwa, a w części równieŜ
piekarnictwa i cukiernictwa. W niektórych sytuacjach
własność spółdzielcza utrudnia działania rozwojowe i
proefektywnościowe firm spoŜywczych.



II.1. Dane o produkcji

Regionalny rozkład wartości produkcji przemysłu spoŜywczego

2000 rok *

Mimo iŜ specyfiką przemysłu spoŜywczego jest
rozproszenie, gdyŜ część zakładów przetwórczych
związana jest z bazą surowcową lub z lokalnym
rynkiem zbytu, to zgodnie z danymi statystycznymi
dwa regiony Polski wyróŜniają się duŜym – w sumie
41% - udziałem w krajowej produkcji tego sektora.
Jest to Mazowsze i Wielkopolska. W kolejnych 6
województwach lokuje się dalsze 21% przetwórstwa
Ŝywności; powyŜszy stan nie uległ zmianie od
dziesięciu lat.

Jest to jednak obraz nieco zafałszowany, poniewaŜ
utoŜsamia rozmieszczenie produkcji z
umiejscowieniem głównych siedzib firm, zwłaszcza
tych duŜych, powiązanych z korporacjami
zagranicznymi. Te zaś świadomie lokowane są w

2010 rok*mld zł (% udział w produkcji ogółem) 

18,7 (23,0%)

3,8 (4,7%)

14,9 (18,3%)

6,4 (7,9%)

4,0 (5,0%)
3,7 (4,5%)

3,6 (4,4%)

1,9 

(2,3%)
41,3 (25,2%)

25,6 (15,6%)

6,0 (3,7%)

6,6 (4,0%)

11,0 (6,7%)

8,6 (5,2%)

2,3

(1,4%)

8,4 (5,1%)
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zagranicznymi. Te zaś świadomie lokowane są w
największych ośrodkach biznesowo-
administracyjnych, gdzie łatwo jest dojechać
wynajętej kadrze zarządzającej oraz klientom, a takŜe
wygodniej Ŝyć. Oddziały produkcyjne znajdują się
natomiast w terenie; często nawet w zupełnie innym
województwie.

TEZA BADAWCZA

Zmiany w regionalnym rozkładzie przemysłu
spoŜywczego w ostatnim dziesięcioleciu wskazują na
aktywizację przetwórstwa Ŝywności w północno –
wschodnich obszarach Polski i nieco wolniejszy jej
wzrost w województwach zachodnich i
południowych. W największej skali pod względem
wartości przetwórstwo Ŝywności występuje w
Polsce centralnej.* badanie na podstawie  firm o zatrudnieniu > 9 osób, które zrealizowały ok. 95% produkcji całej grupy

Źródło: GUS, Biuletyny Statystyczne poszczególnych województw z lat 2000 i 2010.

Regiony o największym udziale w 

produkcji sprzedanej, tj. > 10%
Regiony o udziale w produkcji 

sprzedanej w przedziale 5-10%

Regiony o udziale w produkcji 

sprzedanej w przedziale 2-5%
Regiony o najmniejszym udziale 

w produkcji sprzedanej , tj. < 2%

7,7

(9,4%)

5,0 (6,1%)

6,3 (7,8%)
3,1 (3,8%)

1,5 (1,8%)1,6

(2,0%)

4,2 (5,1%)

2,7 (3,3%)

14,6

(8,9%)

5,0 (3,0%)

9,6 (5,8%)

10,2 (6,2%)

(1,4%)

2,1 (1,3%)

2,5 (1,5%)

7,1 (4,4%)

2,9 

(1,8%)



II.1. Dane o produkcji
W ramach przetwórstwa Ŝywności istnieją dwie duŜe
grupy branŜ o odmiennym charakterze wyrobów, tj.
produkcja artykułów spoŜywczych obejmujących przemysł
mięsny, mleczarski, rybny, owocowo -warzywny, olejarski,
zboŜowy, cukrowniczy, ziemniaczany, cukierniczy,
piekarniczy, paszowy, koncentratów spoŜywczych, dań
gotowych iz pozostałe rodzaje pierwotnego i wtórnego
przetwórstwa produktów rolnych na cele Ŝywnościowe
oraz produkcja napojów, w skład której wchodzi przede
wszystkim wytwarzanie akcyzowanych uŜywek, takich jak
artykuły spirytusowe, wino, piwo, a takŜe wód
mineralnych i wód pitnych. Rozwój obu tych segmentów
przetwórstwa był nieco odmienny, zwłaszcza w
pierwszym okresie transformacji gospodarki, kiedy to
nasilone były procesy prywatyzacyjne sektora.

Produkcja sprzedana wg rodzajów wyrobów*

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2009

Produkcja sprzedana razem,                                           
w tym:

36,1 85,6 115,0 147,4

Artykuły spoŜywcze 26,8 68,2 93,8 120,2

Napoje 9,3 17,4 21,2 27,2

mld zł

strona    20

nasilone były procesy prywatyzacyjne sektora.

W ostatnim piętnastoleciu produkcja artykułów
spoŜywczych wzrosła blisko 4,5-krotnie, z czego w latach
1995–2000 2,5-krotnie. W przypadku produkcji napojów
był to wzrost odpowiednio niemal trzykrotny, w tym w
okresie 1995–2000 o 87%. W konsekwencji znaczenie
napojów w wartości przemysłu spoŜywczego spadło z
26% w roku 1995 do 18% w roku 2009.

TEZA BADAWCZA

Po dość spektakularnych róŜnicach branŜowych w
dynamice wzrostu wartości przetwórstwa Ŝywności pod
koniec lat dziewięćdziesiątych, w latach 2000-2010 tempo
rozwoju głównych rodzajów produkcji sektora było juŜ
bardziej wyrównane.

*dane dla podmiotów o zatrudnieniu > 9 osób; dla 1995 r. > 49 os.

Źródło: GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu ”



II.1. Dane o produkcji
Dobra koniunktura gospodarcza w latach dziewięćdziesiątych i
wysokie zyski firm, a takŜe dopływ kapitału inwestycyjnego
poprzez prywatyzację, pozwoliły przedsiębiorstwom z branŜ
spoŜywczych na modernizację technologiczno- produkcyjną
zakładów. Poprawiła się teŜ sytuacja finansowa rodzin, co
zaowocowało zwiększeniem spoŜycia Ŝywności, zwłaszcza
produktów z wyŜszych grup cenowych, takich jak mięso,
wyroby konfekcjonowane, Ŝywność gotowa do konsumpcji i
koncentraty spoŜywcze. Od 2004 r., tj. od wejścia Polski do
UE, znacząco wzrastał równieŜ eksport. Pozytywny wpływ
tych zjawisk stał się widoczny przede wszystkim w segmencie
produkcji artykułów spoŜywczych, zaliczanych do tradycyjnego
przetwórstwa Ŝywności, poniewaŜ w tej sferze funkcjonowało
więcej firm małych, gorzej wyposaŜonych, działających na
potrzeby rynku lokalnego, nie mających kontaktów z duŜymi

Dynamika produkcji sprzedanej wg rodzajów wyrobów   

Dynamika średniookresowa 
(cykl 5 lat)* 

okres poprzedni = 100
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potrzeby rynku lokalnego, nie mających kontaktów z duŜymi
sieciami handlowymi. Zmiana warunków ich działania
zaowocowała dynamicznym rozwojem. W przypadku
producentów napojów, zwłaszcza wódki, piwa i wina,
istniejące juŜ podmioty gospodarcze nie przeŜyły takiej
metamorfozy i wskaźniki ich wzrostu nie są tak spektakularne.

TEZA BADAWCZA

Wyhamowanie od 2005 r. dynamiki wzrostu zarówno branŜ
wytwarzających artykuły spoŜywcze, jak i napoje, pozwala
załoŜyć, Ŝe nastąpiło juŜ zaspokojenie zapotrzebowania na
brakujące wcześniej artykuły Ŝywnościowe, a dalszy rozwój
przemysłu spoŜywczego wynikać juŜ będzie z powolnej zmiany
modelu spoŜycia, trendów eksportowych oraz moŜliwości
wykorzystania produktów rolnych na cele nie Ŝywieniowe.

Dynamika długookresowa 
(cykl 15 lat)* 

rok 1995 = 100

*dane dla podmiotów o zatrudnieniu > 9 osób , dla 1995 r. > 49 os.; 

Źródło: obliczenia własne na podstawie GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu”

+ 192%

+ 349%



II.1. Dane o produkcji
W ramach tej części przemysłu spoŜywczego, która zajmuje
się wytwarzaniem artykułów spoŜywczych, największą
wartość produkcji generuje branŜa mięsna. Jest to obecnie
ponad 30%, podczas gdy w roku 1995 było to niecałe 28%.
O blisko połowę mniejszą produkcję niŜ w przemysł mięsny
generuje mleczarstwo, niespełna 16% produkcji artykułów
spoŜywczych. Dynamika wzrostu tej branŜy była jednak w
minionym piętnastoleciu duŜo niŜsza od średniej dla całej
grupy artykułów spoŜywczych, gdyŜ przed piętnastu laty
analogiczny wskaźnik dla mleczarstwa wynosił 19%.
Pozycję trzecią – z udziałem blisko 8% - zajmuje przemysł
owocowo- warzywny i w tym względzie jest to sytuacja
podobna do stanu z roku 1995. Takie same znaczenie co
przemysł owocowo- warzywny ma obecnie dla całego
sektora branŜa paszowa. Jest to duŜy awans, poniewaŜ
przed piętnastu laty przetwórstwo pasz stanowiło ok. 5%
produkcji spoŜywczej. Pozostałe rodzaje przetwórstwa

Struktura produkcji sprzedanej artykułów spoŜywczych   

Wyszczególnienie* 1995 2000 2005 2009 2009/1995

Produkcja sprzedana przemysłu spoŜywczego łącznie, w 
tym: 36,2 85,6 115,0 147,4 407,2

Artykuły spoŜywcze, w tym: 26,8 68,2 93,8 120,2 448,5

mięso i produkty mięsne 7,4 19,2 28,3 36,6 494,6

ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane 0,5 2,0 3,3 5,3 1 060,0

owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane 2,3 6,0 8,0 9,4 408,7

oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne 1,8 2,6 3,1 4,6 255,6

produkty mleczarskie 5,1 11,1 16,4 19,0 372,5

produkty przemiału zbóŜ, skrobie i produkty skrobiowe 1,3 3,7 3,9 4,7 361,5

mld zł %
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produkcji spoŜywczej. Pozostałe rodzaje przetwórstwa
produktów rolnictwa, a istnieje ich jeszcze ponad dziesięć,
mają w produkcji sektora udział mniejszy niŜ 50%.

TEZA BADAWCZA

Rozmaitość wyrobów w kaŜdej z branŜ przetwórstwa
Ŝywności jest bardzo duŜa i dynamika rozwoju tych
poszczególnych grup wyrobów była niezwykle
zróŜnicowana. Wskaźniki dla tych branŜ są tylko
wypadkową tych odmiennych tendencji. W minionym
piętnastoleciu najszybciej zwiększała się produkcja wyrobów
czekoladowych, mięsa drobiowego, piwa, przetworów
rybnych, makaronu, serów dojrzewających, jogurtów oraz
dań gotowych i wyrobów spirytusowych. W tym samym
czasie spadła produkcja cukierków i margaryny, pieczywa,
win i miodów, wyrobów tłuszczowych, mleka, cukru i
ziemniaków.

produkty przemiału zbóŜ, skrobie i produkty skrobiowe 1,3 3,7 3,9 4,7 361,5

pasza dla zwierząt 1,4 4,7 5,8 9,2 657,1

produkty spoŜywcze pozostałe 7,0 18,9 25,0 31,4 448,6

*  dane dla podmiotów o zatrudnieniu > 9 os., dla 1995 r. >49 os.
Źródło: GUS „Nakłady i wyniki przemysłu”, „Roczniki Statystyczne Przemysłu”



II.1. Dane o produkcji

Produkcja waŜniejszych wyrobów przemysłu spoŜywczego
Trendy rozwojowe wybranych grup produktów
przemysłu mięsnego i rybnego w ujęciu ilościowym
potwierdzają tezę o bardzo zróŜnicowanej dynamice
wzrostu wewnątrz tej dziedziny przetwórstwa Ŝywności.
Najszybciej, ponad sześciokrotnie w ciągu ostatnich 20
lat, wrosła wielkość produkcji mięsa drobiowego, które
to obecnie ma dominujący udział w krajowej produkcji
mięsa surowego (46%). Produkcja wieprzowiny podlegała
wahaniom w znacznej kilkuletniej amplitudzie (do 500
tys. ton), stosownie do tzw. „cyklu świńskiego” w
hodowli trzody chlewnej. Produkcja wołowiny i cielęciny
takŜe się wahała, ale w duŜo mniejszym zakresie niŜ
wieprzowiny (max. róŜnica to 250 tys. ton). W
konsekwencji roczna produkcja tych gatunków mięsa

Produkcja wyrobów przemysłu mięsnego i rybnego

0,96

0,84

1,03

1,22

1,02

0,91

1,24

1,35

1,41 1,43

0,89
0,86 0,85

0,80

Mięso wołowe i cielęce Mięso wieprzowe

Mięso drobiowe Ryby (mrożone i konserwy)

Wędliny

mln ton
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konsekwencji roczna produkcja tych gatunków mięsa
surowego była w 2009 r. zbliŜona do tej z początku
ostatniej dekady. Relatywnie niewielkim zmianom
podlegała takŜe produkcja wędlin (wytwarzanych w
większości) z mięsa wieprzowego.
Produkcja ryb mroŜonych i konserw natomiast bardzo
znacznie wzrosła w latach dziewięćdziesiątych, a
następnie wyraźnie spadła, po czym utrzymywała się na
dość stabilnym poziomie.

TEZA BADAWCZA

Zmiany wielkości produkcji wyrobów Ŝywnościowych
pochodzenia zwierzęcego odzwierciedlają zmiany
modelu spoŜycia Polaków (widoczne szczególnie w
przypadku mięsa drobiowego), ale teŜ pojawienie się
większych moŜliwości eksportu (mięso wieprzowe,
wołowe i cielęce).

Źródło : GUS „Rolnictwo”, „Roczniki Statystyczne Przemysłu”
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II.1. Dane o produkcji

Produkcja waŜniejszych wyrobów przemysłu spoŜywczego W latach 1990–2009 przemysł owocowo-warzywny,
mleczarski i piekarniczy charakteryzowały dość
róŜnorodne trendy rozwojowe.
Uwagę zwracają przede wszystkim duŜe zmiany w zakresie
produkcji mleka. Na początku lat 90-tych produkcja ta
znacznie zmalała, co związane było z systematycznie
zmniejszającym się pogłowiem bydła. Trend ten odwrócił
się w roku 1995 i w latach następnych systematycznie
wzrastał wolumen wytwarzanego mleka spoŜywczego, co
dodatkowo determinowane było unijną akcesją Polski.
W przypadku produkcji pieczywa do niemal końca
ostatniej dekady widoczna była nieznaczny tendencja
spadkowa, wywołana ograniczeniem spoŜycia tych
produktów ze względów zdrowotnych. Jednocześnie z
tego samego powodu zaszły istotne zmiany w strukturze
spoŜywanego pieczywa. Wzrosło spoŜycie produktów

Produkcja wyrobów przemysłu owocowo-warzywnego, mleczarskiego i piekarniczego

2 037

1 787
1 861

2 294
2 408

2 359

2 703

1 684 1 670

Mleko p łynne przetworzone (mln l.) Sery i twarogi

Pieczywo świeże * Dżemy z owoców innych niż cytrusowe

Warzywa mrożone, konserwy z warzyw

tys. ton
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spoŜywanego pieczywa. Wzrosło spoŜycie produktów
Ŝytnich, a zmniejszyło się spoŜycie pieczywa pszennego i
mieszanego.
Niemal w całym analizowanym okresie systematycznie
zwiększała się natomiast produkcja serów twardych i
twarogowych oraz warzyw mroŜonych i konserw z
warzyw. Podyktowane to było równieŜ w duŜym stopniu
względami zdrowotnymi.
Z kolei na stałym od wielu lat poziomie utrzymuje się
produkcja dŜemów.

TEZA BADAWCZA

PowyŜsze tendencje zmian w produkcji artykułów
spoŜywczych, podobnie jak w przypadku branŜ
przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego,
wywołane zostały zmianami modelu spoŜycia Ŝywności
oraz otwarciem rynków UE na polską Ŝywność.
Dostosowanie się firm do tych zmian było zaś kluczowym
czynnikiem utrzymania się na rynku.

1 261
1 350

335
354

473 475
535

606
670 700 720

1 620 1 547 1 549 1 523

1 684 1 670

52 57 56 46 53 81 57 54 54
151 165

274 339
411 584 628 663 614

1990 1995 1998 2000 2002 2005 2007 2008 2009

* dane sprzed 2000 r. dotyczą pieczywa wykazywanego łącznie z pieczywem cukierniczym, stąd nie są porównywalne do okresu 2000-2009

Źródło : GUS „Rolnictwo”, „Roczniki Statystyczne Przemysłu”
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W latach dziewięćdziesiątych, tj. w okresie
stowarzyszenia Polski z UE, eksport artykułów
rolno-spoŜywczych rozwijał się systematycznie, ale
dość wolno. Była to konsekwencja niewielkiego
jeszcze w tym czasie stopnia liberalizacji obrotów
handlowych naszego kraju z państwami Wspólnoty,
a takŜe kilkunastomiesięcznego zamknięcia rynku
rosyjskiego dla Ŝywności z Polski. Z chwilą wejścia
w struktury UE sytuacja całkowicie się odmieniła.
Eksport rolno-spoŜywczy zaczął bardzo szybko
rosnąć i dopiero od roku 2007 dynamika ta osłabła
na skutek zmniejszania się przewagi cenowej
naszych artykułów na rynnach unijnych, a takŜe

Eksport wyrobów przemysłu spoŜywczego

1,4

4,1
6,1

8,0

14,6

17,3

20,2

23,1
24,3

26,5mld zł

Wartość eksportu wyrobów przemysłu spoŜywczego

+ 1 793%
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naszych artykułów na rynnach unijnych, a takŜe
niekorzystnego dla eksportu wzrostu wartości
złotego. W efekcie udział eksportu w produkcji
sprzedanej sektora wzrósł z 9% w 1995 r. do 17%
w roku 2009. Największe znaczenie dla produkcji
firm spoŜywczych ma eksport w branŜy mięsnej,
mleczarskiej i owocowo-warzywnej, a następnie w
olejarskiej, cukierniczej i rybnej. Jednocześnie aŜ
59% wartości eksportu rolno-spoŜywczego to
produkty nisko przetworzone.

TEZA BADAWCZA

Eksport, zwłaszcza od roku 2004, zdynamizował
wzrost produkcji przemysłu spoŜywczego i stał się
istotnym czynnikiem rozwoju wielu branŜ
przetwórstwa Ŝywności.

1990 1995 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mld zł

* produkcja sprzedana na rynek krajowy = produkcja sprzedana – eksport

Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu”

Relacja: eksport / produkcja sprzedana na rynek krajowy*
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Główne kierunki eksportu Ŝywności*
Niezmiennie od wielu lat ponad 80% polskiego
eksportu Ŝywności (wykazywanej przez GUS
łącznie ze zwierzętami Ŝywymi; bez napojów)
skierowane jest do krajów Unii Europejskiej.
Dalsze ok. 10% sprzedaŜy zagranicznej
ukierunkowane jest na wschód Europy, w tym
głównie do Rosji, Ukrainy i Białorusi. Pozostałe
państwa odpowiadają za poniŜej 10% polskiego
eksportu.

Z krajów Wspólnoty najwaŜniejszym odbiorcą
polskiej Ŝywności są Niemcy. Udział tego państwa
w wartości całego eksportu wynosił w latach 2006-

Ranking krajów 2006 2010 Ranking krajów

Kraj mln zł
% całkowitego                        

eksportu
Kraj mln zł

% całkowitego                        
eksportu

1 Niemcy 7 013,2 24,2% 1 Niemcy 10 230,2 23,0%

2 Czechy 1 920,0 6,6% 2 Wielka Brytania 3 533,9 8,0%

3 Wielka Brytania 1 915,2 6,6% 3 Czechy 2 929,5 6,6%

4 Niderlandy 1 898,4 6,5% 4 Rosja 2 848,8 6,4%

5 Włochy 1 826,7 6,3% 5 Holandia 2 532,3 5,7%

6 Rosja 1 605,9 5,5% 6 Włochy 2 251,5 5,1%

7 Węgry 1 116,6 3,9% 7 Francja 1 935,3 4,4%

8 Francja 1 006,0 3,5% 8 Węgry 1 479,4 3,3%
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* łącznie ze zwierzętami Ŝywymi; bez napojów
Źródło: GUS „Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego”

w wartości całego eksportu wynosił w latach 2006-
2010 23-24%. Udział pozostałych poszczególnych
odbiorców nie przekraczał natomiast 10%
sprzedaŜy zagranicznej.

Polska Ŝywność konkuruje na rynkach
zagranicznych przede wszystkim ceną. W związku z
rosnącymi kosztami produkcji oraz nasilającymi się
trendami zdrowotnymi, zdaniem ekspertów
branŜowych szansą na utrzymanie
dotychczasowych rynków zbytu i pozyskanie
nowych jest skoncentrowanie się na produkcji
Ŝywności ekologicznej.

TEZA BADAWCZA

Eksport krajowego przemysłu spoŜywczego opiera
się głównie na handlu z Unią Europejską.
Zdecydowanie najwaŜniejszym rynkiem zbytu w
tym zakresie są Niemcy.

8 Francja 1 006,0 3,5% 8 Węgry 1 479,4 3,3%

9 Dania 981,7 3,4% 9 Słowacja 1 416,4 3,2%

10 Litwa 846,5 2,9% 10 Ukraina 1 291,0 2,9%

11 Słowacja 733,9 2,5% 11 Litwa 1 079,6 2,4%

12 Ukraina 605,4 2,1% 12 Dania 1 054,0 2,4%

13 Austria 602,2 2,1% 13 Hiszpania 877,1 2,0%

14 Hiszpania 553,0 1,9% 14 Szwecja 836,9 1,9%

15 Belgia 495,3 1,7% 15 Rumunia 802,5 1,8%

16 Białoruś 479,7 1,7% 16 Belgia 775,5 1,7%

17 Szwecja 424,1 1,5% 17 Stany Zjednoczone 658,0 1,5%

18 Rumunia 412,2 1,4% 18 Austria 627,3 1,4%

19
Stany 
Zjednoczone

391,2 1,3% 19 Białoruś 587,6 1,3%

20 Łotwa 382,9 1,3% 20 Turcja 551,6 1,2%
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Wartość produkcji artykułów spoŜywczych i napojów w Polsce na tle UE

Ranking krajów 1999* 2007** Euro/ mieszkańca Ranking  krajów

UE 25 663 659,7 859 705,7 UE 27

1 Niemcy 136 553,7 152 720,6 2,3 Francja 1

2 Francja 117 646,6 150 752,7 1,8 Niemcy 2
3 Wielka Brytania 89 412,1 98 125,8 1,6 Wielka Brytania 3

4 Włochy 83 337,8 97 992,9 1,6 Włochy 4
5 Hiszpania 59 386,4 88 874,0 1,9 Hiszpania 5

6 Holandia 37 414,3 44 380,2 2,7 Holandia 6
7 Belgia 22 885,7 39 869,6 1,0 Polska 7

8 Polska 19 634,7 33 477,0 3,1 Belgia 8
9 Irlandia 15 443,4 21 027,2 4,7 Irlandia 9

10 Dania 15 325,6 16 675,0 2,0 Austria 10

mln euro

Pod względem wartości produkcji przemysłu
spoŜywczego Polska zajmowała w 2007 r.
siódme miejsce w Unii Europejskiej. W stosunku
do stanu z roku 1999 pozycja ta była o jeden
szczebel wyŜsza.

Wskaźniki wartości tej produkcji przeliczonej na
mieszkańca daje jednak Polsce miejsce dwunaste
w tym rankingu, wspólnie z Grecją i Węgrami.
Wiele państw wyprzedzających Polskę w tym
drugim rankingu to państwa mające w strukturze
sektora spoŜywczego branŜe o znanej w Europie

strona    27

10 Dania 15 325,6 16 675,0 2,0 Austria 10
11 Austria 10 319,0 14 768,7 1,6 Szwecja 11

12 Portugalia 9 808,9 12 005,2 1,1 Portugalia 12
13 Finlandia 7 520,1 11 152,0 1,0 Grecja 13

14 Węgry 5 223,4 9 835,6 1,0 Węgry 14
15 Rumunia 3 352,1 9 366,0 0,4 Rumunia 15

16 Słowacja 1 611,6 3 448,6 0,5 Bułgaria 16

17 Słowenia 1 567,0 2 890,2 0,9 Litwa 17
18 Bułgaria 1 351,5 1 822,1 0,9 Słowenia 18

19 Litwa 1 166,9 1 703,5 0,8 Łotwa 19
20 Cypr 790,1 1 208,3 0,9 Estonia 20

21 Estonia 626,0 1 204,2 Cypr 21
22 Czechy b.d. b.d. Czechy 22

23 Grecja b.d. b.d. Dania 23
24 Łotwa b.d. b.d. Luksemburg 24

25 Luksemburg b.d. b.d. Malta 25
26 Malta b.d. b.d. Słowacja 26

27 Szwecja b.d. b.d. Finlandia 27

* dla Cypru i Polski dane za 1998r.; dla Holandii za 1997 r.
** dla Austrii, Francji, Irlandii, Węgier, Austrii, Szwecji dane za 2008 r.; dla Wielkiej Brytanii, Holandii za 2006 r.; 
Źródło : EUROSTAT

sektora spoŜywczego branŜe o znanej w Europie
i na świecie specjalizacji, np. wina – Włochy,
Francja, Hiszpania, Portugalia; piwo – Irlandia,
Niemcy, Austria; napoje alkoholowe – Irlandia;
czekolada – Belgia; przetwory rybne – Szwecja.
Polska nie ma natomiast takiego wyróŜnika.

TEZA BADAWCZA

Polska jest w UE bardzo powaŜnym
producentem przetworzonej Ŝywności. Nie ma
jednak branŜy, która moŜe być uznana za
lokomotywę rozwoju tego sektora na skalę
Europy lub regionu.



II.1. Dane o produkcji

Artykuły spoŜywcze i napoje* Artykuły spoŜywcze* Napoje*

Dynamika   2010 / 2005 Dynamika   2010 / 2005 Dynamika   2010 / 2005

Polska 25,83 Polska 30,66 Rumunia 22,53

Rumunia 24,70 Rumunia 25,58 Polska 16,60

Belgia 13,59 Bułgaria 18,39 Irlandia 16,11

Portugalia 13,09 Belgia 16,75 Litwa 8,53

Bułgaria 10,38 Portugalia 16,14 Włochy 4,57

Litwa 10,33 Litwa 10,88 Holandia 2,74

Szwajcaria 7,51 Holandia 8,28 Portugalia 2,70

Holandia 4,36 Niemcy 6,09 Austria 2,51

Austria 3,85 Austria 4,79 Francja 1,73

Niemcy 2,57 Hiszpania 3,81 Szwecja 0,71

%
Dynamika produkcji przemysłu spoŜywczego w Polsce na tle UE

W ostatnim pięcioleciu Polska była w Unii
Europejskiej liderem pod względem dynamiki
wzrostu wartości produkcji artykułów
Ŝywnościowych, a w przypadku produkcji
napojów wyprzedziła nas tylko Rumunia. Tempo
wzrostu całego sektora było kilka do
dwudziesto-kilkukrotnie większe niŜ miało to
miejsce u głównych, europejskich producentów
Ŝywności przetworzonej.
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Źródło : EUROSTAT

Włochy 1,53 Włochy 2,27 Belgia 0,37

Francja 1,28 Francja 2,08 Wielka Brytania -2,00

Szwecja 0,28 Szwecja 1,68 Grecja -2,93

Hiszpania -0,04 Wielka Brytania 0,78 Łotwa -3,15

Wielka Brytania -2,10 Finlandia -0,52 Węgry -6,17

Irlandia -3,03 Irlandia -2,88 Hiszpania -6,81

Finlandia -5,15 Grecja -3,06 Niemcy -7,63

Grecja -6,81 Czechy -3,47 Finalandia -10,66

Dania -7,67 Dania -3,90 Bułgaria -10,90

Czechy -9,03 Estonia -4,70 Czechy -14,47

Estonia -10,60 Łotwa -10,34 Dania -16,32

Cypr b.d. Węgry -11,69 Estonia -16,42

Luksemburg b.d. Cypr b.d. Cypr b.d.

Malta b.d. Luksemburg b.d. Luksemburg b.d.

Słowenia b.d. Malta b.d. Malta b.d.

Słowacja b.d. Słowenia b.d. Słowenia b.d.

Węgry b.d. Słowacja b.d. Słowacja b.d.

TEZA BADAWCZA

Bardzo duŜy wzrost krajowego przemysłu
spoŜywczego na tle rozwoju unijnego
przetwórstwa surowców rolnych, jaki nastąpił
po wejściu Polski do struktur Wspólnoty,
potwierdza ekspansję eksportową tej dziedziny
gospodarki.

Znaczący potencjał produkcyjny, jaki zbudowano
w tym zakresie, pozwala teŜ oczekiwać dalszej
ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne.



22,0

18,2

15,7

24,2

II.2. Układ podmiotowy

Liczba podmiotów gospodarczych działających w sektorze spoŜywczym Systematycznie zmniejsza się liczba firm zajmujących
się przetwórstwem Ŝywności. Między rokiem 1995 a
2009, ilość podmiotów działających w sektorze spadła
aŜ o 35% (o 8,5 tys.). Trzykrotnie niŜszy jest równieŜ
obecnie udział firm spoŜywczych w ogólnej grupie
polskich przedsiębiorstw. Znikały przede wszystkim
małe i mikro przedsiębiorstwa, ale teŜ firmy średnie.
Był to skutek koncentracji produkcji, wynikający z
konieczności łączenia się, celem obniŜania kosztów i
zwiększania potencjału w walce z konkurencją.
Ponadto małe podmioty wycofały się z rynku,
poniewaŜ nie były w stanie sprostać rosnącym
wymaganiom jakościowym produkcji spoŜywczej;
zwłaszcza po wejściu Polski do UE (HACCP, GHP)

Liczba firm przemysłu spoŜywczego (tys.) Wskaźnik produktywności firm 

(wartość produkcji  sprzedanej w tys. zł 
przypadająca na jedną firmę)

4 054,5

6 593,4

9 866,2

-35 %

+362%
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1995 2000 2005 2009

Udział liczby podmiotów z sektora spoŜywczego w gospodarce kraju 

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2009

Liczba podmiotów sektora (w tys.) 24,2 22,0 18,2 15,7

Gospodarka ogółem (w tys.) 2 110,7 3 185,0 3 615,6 3 742,7

Udział 1,2% 0,7% 0,5% 0,4%

zwłaszcza po wejściu Polski do UE (HACCP, GHP)
Stąd teŜ największe nasilenie zmniejszania się
liczebności sektora miało miejsce w latach 2000–2005.
Rosła jednak ogólna wartość przemysłu spoŜywczego,
co oznacza zwiększenie jego produktywności. Było
ono w analizowanym okresie ponad 4,5-krotne.

TEZA BADAWCZA

Procesy koncentracji w przetwórstwie Ŝywności będą
postępować dalej, przede wszystkim z inicjatywy
korporacji międzynarodowych. Oznacza to dla małych
i średnich firm krajowych stałe wyzwanie do
modernizacji i obniŜki kosztów. Ich siła ekonomiczna
jest jednak słabsza niŜ koncernów światowych i
europejskich, wobec czego będą powoli przejmowane
przez te giganty.

Źródło : GUS  „Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej”, „Roczniki Statystyczne Przemysłu”

2 133,5

4 054,5

1995 2000 2005 2009



II.2. Układ podmiotowy

Liczebność  polskiego sektora spoŜywczego na tle UE 

Pod względem liczby podmiotów działających w
przemyśle spoŜywczym Polska od lat zajmuje piąte
miejsce wśród krajów Unii Europejskiej (po
uwzględnieniu Włoch, które nie podały danych,
prawdopodobnie szóste). Odpowiada to pozycji
Polski we wspólnocie z punktu widzenia liczby
mieszkańców.

Liczba podmiotów

Ranking krajów 1998* 2008** Ranking  krajów

UE 25 299 101 310 283 UE 27

1 Włochy 71 053 63 704 Francja 1
2 Francja 70 090 30 958 Niemcy 2
3 Niemcy 45 204 28 632 Hiszpania 3
4 Hiszpania 25 559 16 255 Grecja 4

5 Polska 19 484 16 141 Polska 5
6 Rumunia 10 235 10 703 Portugalia 6
7 Belgia 8 999 9 993 Rumunia 7
8 Portugalia 8 539 7 834 Belgia 8
9 Wielka Brytania 8 228 7 439 Wielka Brytania 9

10 Bułgaria 6 820 6 502 Węgry 10

11 Czechy 6 462 6 212 Czechy 11

strona    30

TEZA BADAWCZA

Tendencja do zmniejszania ilości firm przetwórstwa
Ŝywności, obserwowana w Polsce, występowała
takŜe w największych krajach Unii Europejskiej, z
wyjątkiem Hiszpanii, a stopień koncentracji
produkcji spoŜywczej był tam juŜ wcześniej wyŜszy
niŜ w naszym kraju. Wzmacnia to tezę, iŜ w latach
najbliŜszych oczekiwać naleŜy konsolidacji sektora
przez fuzję i przejęcia oraz przez likwidację
przedsiębiorstw najmniejszych.

Źródło : EUROSTAT

* dla UE 25, Belgii, Niemiec, Portugalii, Słowacji dane za 1999 r.
** dla UE27, Grecji,  Rumunii dane za 2007 r., dla Czech za 2006 r.

11 Czechy 6 462 6 212 Czechy 11
12 Holandia 5 365 5 056 Bułgaria 12
13 Austria 4 541 4 125 Holandia 13
14 Szwecja 2 888 4 014 Austria 14
15 Dania 2 127 3 320 Szwecja 15

16 Węgry 2 087 1 816 Finlandia 16
17 Finalandia 2 074 1 706 Dania 17
18 Litwa 1 208 1 245 Litwa 18
19 Słowenia 1 147 982 Cypr 19
20 Łotwa 766 976 Słowenia 20
21 Irlandia 680 726 Łotwa 21

22 Estonia 475 641 Irlandia 22
23 Słowacja 343 378 Estonia 23
24 Luksemburg 225 174 Luksemburg 24
25 Grecja b.d. b.d. Włochy 25
26 Cypr b.d. b.d. Malta 26
27 Malta b.d. b.d. Słowacja 27



II.2. Układ podmiotowy

Procesy prywatyzacyjne w sektorze spoŜywczym

Spółki powstałe w wyniku prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych
(lata 1990-2009)

W ostatnim dwudziestoleciu procesom
prywatyzacyjnym poddano 346 państwowych
przedsiębiorstw spoŜywczych, z czego większość
miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych. Z tej
grupy podmiotów do roku 2009 sprywatyzowano 256
firm. Z pozostałych utworzonych 90 jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa prawdopodobnie tylko
niewielka część jest jeszcze w posiadaniu MSP lub
wojewodów. Generalnie stopień sprywatyzowania
sektora uwaŜa się bowiem za bardzo wysoki.
Niektóre małe, słabe ekonomicznie podmioty, które
nie znalazły prywatnego właściciela, zbankrutowały lub
zostały połączone z innymi i w takiej formie
sprzedane.
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Źródło: GUS  „Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej  2010”, „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2010”

sprzedane.
Główną ścieŜką prywatyzacyjną było w przemyśle
spoŜywczym powoływanie spółki pracowniczej.
Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki lub sprzedaŜ
majątku, tj. inne formy prywatyzacji bezpośredniej,
były rzadsze. W formie kapitałowej, tj. poprzez
komercjalizację i następnie zbycie akcji lub udziałów,
sprywatyzowano natomiast 111 firm.

TEZA BADAWCZA

Aktywny udział załóg w zmianach właścicielskich
swoich przedsiębiorstw przyśpieszył prywatyzację
przemysłu spoŜywczego. Okazało się jednak, Ŝe
pracownicy nie byli inwestorami długotrwałymi. Dość
szybko po prywatyzacji ich firmy zostały ponownie
sprzedane; najczęściej inwestorom branŜowym.



II.2. Układ podmiotowy

Struktura firm sektora spoŜywczego według wielkości zatrudnienia 

W przetwórstwie Ŝywności liczebnie dominowały i
dominują podmioty małe, zatrudniające do 49 osób.
Ich udział w sektorze jest praktycznie stały; wynosi
91-92%. Jednocześnie firmy te wytwarzały w ostatnim
piętnastoleciu 20-30% wartości produkcji sprzedanej.
Wśród przedsiębiorstw zatrudniających ponad 49
osób, podmiotów największych, z załogą liczącą ponad
500 pracowników, jest zaledwie 7%. We wszystkich
przedziałach wielkości zatrudnienia w analizowanym
okresie zanotowano spadek liczebności firm.
Procentowo najbardziej liczący – ponad dwukrotny -
wystąpił w kategorii podmiotów największych (500 i

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2009

1-49 osób 22 205 20 209 16 712 14 223

50-99 osób 695 829 659 671

100 -499 osób 1 050 820 714 693

500 i więcej osób 217 119 97 99

Razem 24 167 21 977 18 182 15 686

Liczba firm działających w sektorze spoŜywczym
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wystąpił w kategorii podmiotów największych (500 i
więcej pracowników) i był to skutek restrukturyzacji
nieefektywnych, duŜych państwowych molochów
spoŜywczych. Najmniejszy zaś dotyczył firm średnich,
w grupie których znalazły się nowotworzone firmy
prywatne i sprywatyzowane średnie przedsiębiorstwa
państwowe lub duŜe, ale po przeprowadzonych
procesach naprawczych.

TEZA BADAWCZA

Struktura przemysłu spoŜywczego pod względem
liczebności firm i kierunek zmian tej struktury
wskazuje na utrwalanie się pozycji podmiotów
posiadających między 50 a 99 pracowników, ale teŜ na
bardzo jeszcze duŜą reprezentację w sektorze
podmiotów małych, o zatrudnieniu mniejszym niŜ 50
osób.

Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu”, dla 1995 r. szacunek struktury na podstawie danych Eurostat

Struktura firm sektora spoŜywczego wg wielkości zatrudnienia

92% 92% 92% 91%

8% 8% 8% 9%

1995 2000 2005 2009

> 49 osób

1-49 osób
35%

47% 45% 46%

54%
46% 49% 47%

11% 7% 7% 7%

1995 2000 2005 2009

>500

100-499

50-99

w tym:



II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia

484,2 496,6 488,3
457,4

430,7 422,9 417,6 413,1 419,1 426,6 418,6

Wielkość zatrudnienia w sektorze spoŜywczym (przeciętnie w roku)

tys. osób W przetwórstwie Ŝywności pracuje obecnie 419
tysięcy osób i w ciągu ostatniego piętnastolecia liczba
ta zmniejszyła się o 65 tys. osób (14%). Była to
konsekwencja likwidacji 8,5 tys. firm spoŜywczych,
głównie podmiotów małych, zatrudniających mniej niŜ
50 pracowników, ale teŜ restrukturyzacji zatrudnienia
w firmach największych, z załogą licząca ponad 500
osób. Ilość tych ostatnich przedsiębiorstw zmniejszyła
się w tym czasie o 118, ale prawdopodobnie nie
zostały one fizycznie zlikwidowane, tylko po redukcji
zatrudnienia znalazły się w grupach firm o mniejszej

-14%
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Udział liczby zatrudnionych w sektorze spoŜywczym  w gospodarce kraju 

zatrudnienia znalazły się w grupach firm o mniejszej
liczbie załogi. W związku ze zmniejszeniem ilości
pracujących w sektorze, przy jednoczesnym wzroście
zatrudnienia w całej gospodarce krajowej, udział
przemysłu spoŜywczego wg kryterium liczby
pracowników istotnie się obniŜył.

TEZA BADAWCZA

Uwzględniając, Ŝe w dalszym ciągu w przemyśle
spoŜywczym przewiduje się występowanie procesów
koncentracji potencjału i produkcji sprzedanej, ich
skutkiem będą kolejne redukcje zatrudnienia.
Dynamika tych zjawisk powinna być jednak słabsza niŜ
w okresie analizowanym, poniewaŜ zasadnicze zmiany
w tym zakresie juŜ się dokonały.

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2009

Zatrudnienie w sektorze (w tys.) 484,2 457,4 417,6 418,6

Gospodarka ogółem (w tys.) 9 360,0 9 354,1 8 786,7 9 768,1

Udział 5,2% 4,9% 4,8% 4,3%

Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej”, „Roczniki Statystyczne Przemysłu”



II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia

Wydajność pracy ogółem w sektorze spoŜywczym

tys. os. mld zł.

Zmiany zatrudnienia a wartość produkcji sprzedanej przemysłu spoŜywczego

Efektywność firm sektora spoŜywczego, mierzona
wskaźnikiem wydajności pracy, zwiększyła się między
rokiem 1995 a 2009 niemal 3,5-krotnie. Był to efekt
duŜego wzrostu produkcji sprzedanej, któremu
towarzyszyła jednocześnie znacząca redukcja liczby
zatrudnionych w przetwórstwie Ŝywności. Dzięki
temu powaŜnie poprawiła się konkurencyjność
polskich towarów spoŜywczych na rynku europejskim,
to zaś stało się jednym z głównych czynników
stymulujących ekspansję eksportową sektora.
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Wskaźnik wydajności pracy w sektorze spoŜywczym

(wartość produkcji  sprzedanej w tys. zł 

przypadająca na jednego zatrudnionego)

+247%

TEZA BADAWCZA

Dla utrzymania wysokiego udziału eksportu w
strukturze przemysłu spoŜywczego, a tym bardziej dla
poprawy tego wskaźnika, niezbędny jest dalszy wzrost
wydajności pracy sektora.

Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej”
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Pod względem liczby pracujących w sektorze
przetwórstwa Ŝywności Polska zajmuje czwarte
miejsce wśród państw Wspólnoty. Pozycja naszego
kraju w tym porównaniu nie uległa zmianie od
dziesięciu lat, poniewaŜ we wszystkich krajach UE,
podobnie jak w krajowym przemyśle spoŜywczym,
zmniejszało się zatrudnienie. Wyjątek stanowiła
Hiszpania, w której ilość osób zajmujących się
przetwórstwem Ŝywności zwiększyła się i to dość
znacznie oraz Bułgaria i Belgia. Biorąc pod uwagę, Ŝe
wg kryterium wartości produkcji spoŜywczej Polska
jest w Unii na miejscu siódmym, to czwarte miejsce w
rankingu zatrudnienia wskazuje na niŜszą u nas

Zatrudnienie w polskim sektorze spoŜywczym na tle UE

II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia

Ranking krajów 1998* 2008** Ranking  krajów

UE 25 UE 27

1 Niemcy 870 079 800 141 Niemcy 1
2 Francja 576 654 513 513 Francja 2
3 Wielka Brytania 524 429 430 836 Wielka Brytania 3
4 Polska 435 891 418 664 Polska 4
5 Hiszpania 333 994 370 125 Hiszpania 5

6 Włochy 317 389 205 796 Rumunia 6
7 Rumunia 246 659 122 237 Holandia 7
8 Holandia 136 811 105 996 Węgry 8
9 Węgry 131 074 104 029 Portugalia 9

10 Portugalia 108 416 102 848 Bułgaria 10

11 Bułgaria 98 561 89 811 Belgia 11
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rankingu zatrudnienia wskazuje na niŜszą u nas
wydajność pracy w tej dziedzinie gospodarki, niŜ u
czołowych producentów wyrobów spoŜywczych
Wspólnoty. Skala zmniejszania liczby osób
zajmujących się w Polsce wytwarzaniem produktów
spoŜywczych była tez mniejsza od tej występującej w
państwach wyprzedzających nasz kraj w tym
porównaniu.

TEZA BADAWCZA

Restrukturyzacja zatrudnienia odbywająca się w
minionym okresie bardzo aktywnie w grupie
największych europejskich producentów Ŝywności
przetworzonej i napojów potwierdza tezę, iŜ
osiągnięcia Polski w tej sferze, mimo Ŝe bardzo
widoczne, nie powinny kończyć działań naprawczych
sektora.

Źródło : EUROSTAT

*dla Holandii, Austrii, Niemiec, Portugalii, Francji, Słowacji dane za 1999 r.
**dla Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii dane za 2007 r.

12 Belgia 88 395 74 309 Austria 12
13 Dania 86 091 71 686 Grecja 13
14 Austria 74 496 57 617 Szwecja 14
15 Litwa 55 784 47 948 Litwa 15
16 Słowacja 48 156 39 682 Irlandia 16

17 Irlandia 45 861 30 888 Łotwa 17
18 Finlandia 43 004 15 999 Estonia 18
19 Łotwa 39 910 14 998 Słowenia 19
20 Estonia 24 066 12 745 Cypr 20
21 Słowenia 21 246 b.d. Czechy 21

22 Czechy b.d. b.d. Dania 22
23 Grecja b.d. b.d. Włochy 23
24 Cypr b.d. b.d. Luksemburg 24
25 Luksemburg b.d. b.d. Malta 25
26 Malta b.d. b.d. Słowacja 26
27 Szwecja b.d. b.d. Finlandia 27



Biorąc pod uwagę wartość produkcji przypadającą na
jednego pracownika Polska plasowała się w ostatnich
latach na początku drugiej połowy 27 unijnych
gospodarek. Zdecydowanie wyŜszą wydajność
wykazują kraje „starej” piętnastki, ale wśród nowych
członków Wspólnoty wyprzedza nas tylko Słowenia i
Cypr. ChociaŜ wskaźnik wydajności krajowego
sektora spoŜywczego bardzo zdecydowanie poprawił
się w ujęciu procentowym – wzrost o 109% pomiędzy
rokiem 1999 a 2007, to wyŜszą dynamikę wzrostu
wykazywało kilka „nowych” państw UE, a w ujęciu
bezwzględnym znacznie wyŜszy progres odnotowało
większość krajów starej Unii.

Wydajność pracy w polskim sektorze spoŜywczym na tle UE

II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia

Ranking krajów 1999 2007 Ranking  krajów

UE 25 UE 27

1 Irlandia 327,9 529,9 Irlandia 1
2 Holandia 273,5 368,2 Belgia 2
3 Belgia 258,0 361,6 Holandia 3

4 Włochy 252,9 297,4 Francja 4
5 Francja 204,0 256,3 Szwecja 5
6 Dania 183,2 242,8 Hiszpania 6
7 Finlandia 180,0 227,8 Wielka Brytania 7
8 Hiszpania 171,0 224,4 Austria 8
9 Wielka Brytania 169,3 191,7 Niemcy 9

tys. euro/1 osobę zatrudnioną

strona    36

większość krajów starej Unii.

TEZA BADAWCZA
Polska pod względem wydajności pracy sektora
spoŜywczego zdecydowanie odstaje od czołowych
gospodarek europejskich. Wpływ na to ma z jednej
strony zbyt wolno postępujący proces
restrukturyzacji zatrudnienia polskich
przedsiębiorstw, a takŜe duŜe rozdrobnienie i
zapóźnienia technologiczne. Oznacza to jednocześnie,
iŜ potencjał polskiego przemysłu spoŜywczego jest
bardzo duŜy i do tej pory w znacznym stopniu jeszcze
nie wykorzystany.

Źródło : EUROSTAT

10 Niemcy 156,9 155,6 Grecja 10
11 Austria 138,5 112,6 Portugalia 11
12 Portugalia 90,5 102,2 Słowenia 12
13 Słowenia 72,9 97,5 Cypr 13
14 Polska 45,0 94,0 Polska 14

15 Węgry 41,1 92,8 Węgry 15
16 Słowacja 33,5 72,2 Estonia 16
17 Estonia 29,4 57,2 Litwa 17
18 Litwa 21,5 51,8 Łotwa 18
19 Rumunia 15,0 45,5 Rumunia 19
20 Bułgaria 14,8 32,4 Bułgaria 20

21 Czechy b.d. b.d. Czechy 21
22 Grecja b.d. b.d. Dania 22
23 Cypr b.d. b.d. Włochy 23
24 Łotwa b.d. b.d. Luksemburg 24
25 Luksemburg b.d. b.d. Malta 25
26 Malta b.d. b.d. Słowacja 26
27 Szwecja b.d. b.d. Finlandia 27



Struktura zatrudnienia w sektorze spoŜywczym wg form własności

tys. osób

Wielkość zatrudnienia według form własności 

Stosownie do postępujących szybko
procesów prywatyzacji przemysłu
spoŜywczego przekształcił się równieŜ obraz
zatrudnienia w sektorze według kryterium
własności firmy. W roku 1995 w
przedsiębiorstwach spoŜywczych nie
naleŜących do państwa pracowało około
74% osób zajmujących się w Polsce
produkcją Ŝywności przetworzonej i
napojów. W roku 2009 natomiast wskaźnik
ten wynosił ponad 98%.

II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2009

Sektor publiczny 127,0 41,2 13,6 6,6

Sektor prywatny 357,2 416,2 404,0 412,0

Razem 484,2 457,4 417,6 418,6
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źródło: GUS „ Roczniki Statystyczne Przemysłu ”

TEZA BADAWCZA

Sektor spoŜywczy bardzo szybko
zaadaptował się do zasad panujących w
gospodarce wolnorynkowej. W efekcie
większość procesów prywatyzacyjnych
przeprowadzono w latach 90-tych. W
sektorze publicznym zatrudnienie znajdują
przede wszystkim pracownicy mleczarstwa,
a w części równieŜ piekarnictwa i
cukiernictwa.

26%

9% 3% 2%

74%

91% 97% 98%

1995 2000 2005 2009

Sektor publiczny Sektor prywatny



Struktura zatrudnienia w sektorze spoŜywczym wg płci

Struktura zatrudnienia według płci w sektorze
spoŜywczym w ostatnich latach uległa nieznacznej
zmianie – udział kobiet wzrósł z ponad 40% do
blisko 43%. Dzięki temu Polska plasuje się pod
tym względem nieco powyŜej średniej dla 27
krajów Unii Europejskiej.

42,8%

57,2%

Polska

II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia

40,3%

59,7%

Kobiety

Mężczyźni
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TEZA BADAWCZA
Odsetek kobiet pracujących w sektorze
spoŜywczy jest relatywnie wysoki w stosunku do
innych gałęzi przetwórstwa przemysłowego.
Ponadto udział ten w ostatnich latach wzrósł,
dzięki czemu pod tym względem Polska plasuje się
nieznacznie powyŜej standardów europejskich.

41,4%

58,6%

Kobiety

Mężczyźni

Źródło: Eurostat

2010 r.

2005 r. 2010 r.

EU 27

2005 r.

41,8%

58,2%



Wartość środków trwałych sektora spoŜywczego
Bardzo znacząco rósł w ostatnim piętnastoleciu
potencjał majątkowy przemysłu spoŜywczego. W roku
2009 wartość majątku trwałego sektora wyniosła ponad
73 mld zł, tj. blisko 3,5-krotnie więcej niŜ w roku 1995.
Tempo tego wzrostu było szybsze niŜ w innych
obszarach gospodarki, wobec czego systematycznie
zwiększał się udział przetwórstwa Ŝywności w krajowym
majątku trwałym. Do roku 2004 był to przede
wszystkim efekt rosnących inwestycji zagranicznych w
prywatyzowanie, a takŜe nowotworzone
przedsiębiorstwa spoŜywcze. W latach kolejnych
źródłem środków na modernizację sektora stały się
dodatkowo dotacje unijne. Dzięki temu wiele dziedzin
przetwórstwa – pod względem techniczno-
technologicznym – osiągnęło poziom nowoczesności

II.4. Potencjał rzeczowy sektora

21,2

36,7 38,6 41,2
45,8

53,5
57,4

61,0
64,8

69,4
73,4

mld zł.

+246%
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technologicznym – osiągnęło poziom nowoczesności
cechujący przodujące w branŜy firmy zagraniczne.

TEZA BADAWCZA

Największy wzrost inwestycji i majątku trwałego miał
miejsce w tzw. branŜach wraŜliwych, które by
funkcjonować, a tym bardziej eksportować, musiały
dostosować się do unijnych standardów
weterynaryjnych. Znaczące zwiększenie wartości
majątku dokonało się takŜe w segmentach, w których
uprzednio stan techniczny maszyn i urządzeń był
najgorszy, tj. w przemyśle cukrowym, zboŜowo-
młynarskim i owocowo-warzywnym. Widoczne
oŜywienie inwestycyjne nastąpiło teŜ w przemyśle
piekarskim, paszowym i cukierniczym.

Udział majątku trwałego sektora spożywczego w gospodarce kraju 

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2009

Majątek trwały sektora spożywczego (mld zł) 21,2 38,6 57,4 73,4

Majątek trwały ogółem w gospodarce (mld zł) 893,1 1 444,8 1 826,9 2 376,9

Udział 2,4% 2,7% 3,1% 3,1%

Źródło : GUS  „Roczniki Statystyczne Przemysłu”
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Parametry jakościowe majątku trwałego sektora spoŜywczego

II.4. Potencjał rzeczowy sektora
Mimo znaczących nakładów inwestycyjnych na
odnowienie i unowocześnienie potencjału
wytwórczego sektora stopień umorzenia majątku
trwałego w latach 1995–2009 nie ulegał zmianie i
wynosił w tym okresie 43-44%. Oznacza to iŜ
wyjściowo dekapitalizacja majątku przemysłu
spoŜywczego była tak powaŜna, iŜ poniesione duŜe
wydatki modernizacyjne nie pozwoliły na zmniejszenie
skali umorzenia w ujęciu globalnym, a tylko na
utrzymanie tego wskaźnika na poziomie z połowy lat
dziewięćdziesiątych.

Bardzo korzystnie zmieniała się jednak struktura
wartości majątku sektora. Dzięki inwestowaniu w
maszyny, urządzenia i narzędzia wyraźnie rósł udział
aktywnych środków trwałych w wartości całkowitej

Stopień umorzenia w % 
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aktywnych środków trwałych w wartości całkowitej
majątku (z 49% w 1995 r. do 58% w 2009). Malał zaś
udział środków trwałych o charakterze biernym z
punktu widzenia procesu wytwórczego, tj. budynków
i budowli (z 45% w 1995 r. do 36% w 2009 r.).

TEZA BADAWCZA

Potrzeby inwestycyjne przemysły spoŜywczego, mimo
poniesionych juŜ nakładów na odtworzenie majątku,
są w dalszym ciągu znaczące z uwagi na wysoki
wskaźnik umorzenia.

Rodzajowa struktura wartości majątku trwałego

Źródło : GUS  „Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej”, „Roczniki Statystyczne Przemysłu”

45%
37% 36% 36%

49%
56% 56% 58%

7% 7% 8% 6%

1995 2000 2005 2009

Środki transportowe

Maszyny, urządzenia

techniczne i narzędzia

Budynki i budowle



III. Siła ekonomiczna sektora
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III.1. Dane finansowe
W strukturze przychodów podmiotów z sektora
spoŜywczego ponad 96% wpływów pochodzi ze
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów. Inna
działalność operacyjna oraz działalność finansowa
stanowią margines wpływów. Podobnie wygląda
struktura kosztów; przeszło 93% z nich związana jest
wprost ze sprzedaŜą. PowyŜszy obraz parametrów
finansowych sektora od lat nie ulega Ŝadnym
zmianom.
W ujęciu dynamicznym, w latach 2000-2010
przychody uzyskiwane z działalności podstawowej
firm przemysłu spoŜywczego wzrosły o 84%.
Największe tempo odnotowano przy tym w roku
2004, po unijnej akcesji Polski oraz w roku 2007,
kiedy to znacznie wzrosły ceny surowców
wykorzystywanych w przetwórstwie spoŜywczym. Z

mld zł 
Wielkość przychodów*

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Przychody ogółem, w 
tym: 82,9 86,9 88,1 94,9 108,9 111,9 119,4 137,6 144,5 153,3 151,2

� ze sprzedaŜy 79,9 83,5 85,4 92,1 105,7 109,1 116,5 133,7 140,6 146,9 147,3

� pozostałe 
operacyjne 1,9 1,9 1,8 1,6 1,8 2,0 2,0 2,5 2,4 4,0 2,0

� finansowe 1,1 1,5 0,9 1,2 1,4 0,8 0,9 1,5 1,5 2,4 1,8
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wykorzystywanych w przetwórstwie spoŜywczym. Z
kolei ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny od roku
2008 nie wpłynął na obroty podmiotów przemysłu
spoŜywczego w takim stopniu, jak w przypadku
innych sektorów gospodarki.
W zakresie kosztów sprzedaŜy, ich dynamika
wzrostu w ostatniej dekadzie była zbliŜona do tempa
wzrostu przychodów.

TEZA BADAWCZA

O skali przychodów i kosztów przemysłu
spoŜywczego decyduje działalność podstawowa. W
ostatniej dekadzie obroty firm sektora rosły w dość
równomiernym tempie (za wyjątkiem roku 2004 i
2007), a ich czułość na wahania koniunkturalne była
relatywnie niewielka.

mld zł 
Wielkość kosztów*

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Koszty ogółem, 
w tym: 82,1 85,2 85,4 92,6 103,8 107,2 113,7 130,4 139,7 144,9 142,8

� sprzedaŜy 77,0 80,0 81,8 88,5 100,6 104,1 110,5 126,9 134,2 138,2 139,2

� pozostałe 
operacyjne 2,3 2,2 1,6 1,8 1,7 1,8 1,9 1,7 1,9 3,6 1,7

� finansowe 2,8 3,0 2,1 2,2 1,6 1,4 1,3 1,8 3,6 3,1 1,9

* podmioty gospodarcze o zatrudnieniu > 49 

Źródło : opracowanie własne na podstawie GUS „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”, „Nakłady i Wyniki Przemysłu”



III.1. Dane finansowe

Zmiany ceny produkcji sprzedanej przemysłu spoŜywczego

Dynamika wzrostu cen produkcji sprzedanej w
przemyśle spoŜywczym systematycznie obniŜała się
przez cały okres lat 90-tych. W ostatniej dekadzie miał
natomiast miejsce trzykrotny gwałtowny wzrost cen. W
roku 2004 było to związane z unijną akcesją Polski, a w
roku 2000 i 2007 wynikało ze znacznego zwiększenia
cen surowców. Po roku 2000 oraz 2004 wcześniejsze
wzrosty zostały „skorygowane” przez spadek cen
produkcji sprzedanej. Z kolei w ostatnich kilku latach
dynamika wzrostu cen systematycznie malała.
Ponadto generalnie większe zmiany poziomu cen

150,5

127,5

116,3

108,9 106,3
102,9

109,4

99,0

107,2

98,7 99,8
104,0 103,0

101,5 99,8

1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kalendarzowy rok poprzedni = 100

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu spoŜywczego ogółem
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Ponadto generalnie większe zmiany poziomu cen
dotyczą segmentu produkcji artykułów spoŜywczych,
niŜ produkcji napojów.

TEZA BADAWCZA

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spoŜywczego
podlegały w ostatniej dekadzie dość znaczącym
wahaniom. Jednocześnie bardziej wraŜliwy pod tym
względem był segment produkcji artykułów
spoŜywczych.

Źródło : GUS „Rocznik Statystyczny Przemysłu”, „Nakłady i wyniki przemysłu ”  (analiza przeprowadzona na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw 
zatrudniających pow. 9 osób)

Wskaźniki cen dla głównych rodzajów działalności przemysłu spoŜywczego
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101,0
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III.1. Dane finansowe

Struktura kosztów * W strukturze rodzajowej kosztów w firmach sektora
spoŜywczego niezmiennie pozycję dominująca w ostatniej
dekadzie (60-65%) zajmowały koszty zuŜytych materiałów i
energii. Jest to zjawisko typowe dla gałęzi przetwórstwa
przemysłowego. Trzy kolejne (co do wartości) grupy
wydatków to koszty pracy, tj. wynagrodzenia i świadczenia
pracownicze (10-13%), usługi obce (9-12%) oraz podatki i
opłaty (7-10%). Wymienione pozycje praktycznie przesądzały
o obrazie wydatków operacyjnych firm przemysłu
spoŜywczego, stanowiąc łącznie 92-94% całości tej grupy
kosztów. Relatywnie wysoki udział ostatniej ze wskazanych
wyŜej grup wydatków wynika z uwzględnienia akcyzy dot.
wyrobów alkoholowych. Ponadto uwagę zwraca niski (3-4%)
udział amortyzacji w tej strukturze. Potwierdza to wniosek o
niskiej majątkochłonności produkcji spoŜywczej.

W ujęciu dynamicznym, w latach 2000-2010, wraz ze
wzrostem sprzedaŜy, rosły koszty operacyjne; łącznie o 56,5

mld złStruktura rodzajowa kosztów

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Koszty operacyjne, w tym: 69,7 72,1 73,5 79,1 91,1 94,1 99,7 115,3 120,1 124,4 126,2

� amortyzacja 2,6 2,9 3,0 3,2 3,5 3,8 3,8 4,1 4,1 4,4 4,5

� materiały i energia 42,6 43,5 44,3 48,1 57,8 59,6 62,8 73,2 76,5 79,7 81,9

� usługi obce 6,3 6,8 7,7 8,7 9,5 10,0 11,0 13,5 13,3 14,7 15,3

� podatki i opłaty 7,1 7,1 7,0 7,6 8,0 7,8 8,6 9,3 10,3 8,8 7,6

� koszty pracy 8,9 9,0 8,9 9,2 9,4 9,7 10,3 11,8 12,6 13,0 13,2

� pozostałe 2,2 2,8 2,7 2,4 3,0 3,1 3,3 3,4 3,3 3,6 3,7
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wzrostem sprzedaŜy, rosły koszty operacyjne; łącznie o 56,5
mld zł (o 81%). Wśród najwaŜniejszych grup wydatków
najsilniejszy wzrost w tym okresie odnotowały usługi obce - o
143%; koszty zuŜycia materiałów i energii zwiększyły się o
92%, a koszty pracy o 49%. Z kolei podatki i opłaty rosły
nieprzerwanie do roku 2008, po czym – ze względu na spadek
spoŜycia alkoholu w Polsce – zmniejszyły się. DuŜe róŜnice w
dynamice usług obcych i kosztów pracy wskazują, Ŝe oprócz
spadku zatrudnienia w przemyśle spoŜywczym, podmioty
sektora w coraz większym stopniu stosują outsourcing.

TEZA BADAWCZA
Podstawą kosztów przedsiębiorstw spoŜywczych, jako części
przetwórstwa przemysłowego, są zakupy materiałów i energii
oraz usługi obce i wydatki osobowe, a dodatkowo takŜe
podatki i opłaty (akcyza). Szybko rosnący udział usług obcych,
wskazuje na coraz większy stopień wykorzystania
podwykonawców i outsourcingu.

*   podmioty gospodarcze o zatrudnieniu > 49   Źródło: GUS „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”

Dynamika zmian poszczególnych pozycji kosztów

rok 2000 = 100

Struktura kosztów

pozostałe 2,2 2,8 2,7 2,4 3,0 3,1 3,3 3,4 3,3 3,6 3,7



III.1. Dane finansowe

Poziom wynagrodzeń

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze spoŜywczym

Poziom wynagrodzeń w sektorze spoŜywczym w
ostatnim 15-leciu systematycznie wzrastał. Pomiędzy
rokiem 1999 a 2009 średnia płaca brutto wzrosła o
76% (dane pomiędzy latami 1995-1997 a 1999-2009 –
ze względu na zmianę metodyki GUS – nie są
porównywalne).

Tempo wzrostu wynagrodzeń w przemyśle
spoŜywczym było jednak niŜsze niŜ wyliczone dla całej
gospodarki narodowej, na co wskazuje malejąca
relacja udziału średniej płacy w sektorze do średniej
płacy w gospodarce.

609
954

1 454
1 605

1 797 1 854 1 957 2 050
2 233

2 463 2 552

zł. 

Zmiana metodyki 
GUS

+ 76%
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Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze na tle kraju

Wyszczególnienie 1995* 2000 2005 2009

Średnia płaca w sektorze (w zł.) 609 1 605 1 957 2 552

Średnia płaca w gospodarce (w zł) 691 1 894 2 361 3 139

Relacja (w %) 88,1% 84,7% 82,9% 81,3%

TEZA BADAWCZA

Poziom wynagrodzeń w sektorze spoŜywczym rósł w
minionych latach wolniej niŜ w całej gospodarce.
Oznacza to, iŜ atrakcyjność tego przemysłu s z punktu
widzenia rynku pracy maleje.

1995* 1997* 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

* bez składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

* bez składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Źródło : opracowanie własne na podstawie GUS „Roczniki Statystyczne Polski ”, „Roczniki Statystyczne Przemysłu”



III.1. Dane finansowe

Majątek obrotowy* W aktywach obrotowych firm sektora spoŜywczego
największe znaczenie mają naleŜności od odbiorców. W
minionych latach ich udział w wartości tego majątku wahał
się od 48% do 52%.
Istotną pozycję majątku obrotowego stanowią ponadto
zapasy. Ich udział z czasem obniŜał się – z 39% w roku
2000 do 33% w roku 2009, co wskazuje na poprawę
gospodarki materiałowo-magazynowej w sektorze.
Z kolei bardzo wrosło znaczenie inwestycji
krótkoterminowych. W 2000 r. stanowiły one 9% majątku
obrotowego, a w 2009 r. juŜ 16%. Świadczy to o
dysponowaniu przez podmioty sektora coraz większą
liczbą wolnych środków pienięŜnych.

Łącznie w latach 2000-2009 aktywa obrotowe podmiotów

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Majątek obrotowy, 
w tym: 24,7 25,4 27,5 30,4 33,0 34,5 38,2 43,4 43,2 43,7

� zapasy 9,5 9,1 9,9 10,9 12,4 12,2 13,2 15,9 14,8 14,4

� naleŜności 12,3 13,1 14,1 15,2 15,8 17,0 18,2 20,8 21,8 21,9

� inwestycje            
krótkoterminowe 2,3 2,6 3,2 3,9 4,5 4,9 6,1 6,0 6,1 6,9

� rozliczenia 
międzyokresowe 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6

mld zł Wielkość majątku obrotowego
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inwestycje

krótkoterminowe

rozliczenia

międzyokresowe

Łącznie w latach 2000-2009 aktywa obrotowe podmiotów
sektora wzrosły o 77%, tj. o 19,0 mld zł.

TEZA BADAWCZA

Majątek obrotowy firm przemysłu spoŜywczego
systematycznie wzrastał. Jednocześnie stopniowej
poprawie ulegała gospodarka materiałowo-magazynowa
prowadzona przez te podmioty oraz akumulowały one
coraz więcej wolnych środków pienięŜnych, co wpływało
pozytywnie na poziom ich płynności.

międzyokresowe

Dynamika zmian majątku obrotowego Struktura majątku obrotowego
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*  podmioty gospodarcze o zatrudnieniu > 9   Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu”



III.1. Dane finansowe
Zobowiązania* W zobowiązaniach firm sektora spoŜywczego w minionych

latach dominowały te o charakterze krótkoterminowym. Ich
udział w wartości wszystkich wierzytelności wahał się w
latach 2000-2009 w przedziale 76-83%. Były to głównie
zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania operacyjne.
Relatywnie wysoki był jednak stopień wykorzystania
kredytów krótkoterminowych. Ich udział we wszystkich
zobowiązaniach przez większość analizowanego okresu
utrzymywał się na poziomie 27-31%. Oznacza to, iŜ
najprawdopodobniej kłopoty z regulowaniem bieŜących
wierzytelności „zmusiły” podmioty sektora do znacznego i
trwałego wykorzystywania kredytów obrotowych.
ZauwaŜalne jest nasilenie się tego zjawiska w latach 2008-
2009, wynikające z ogólnoświatowego kryzysu
gospodarczego.

W przypadku kredytów długoterminowych zwraca natomiast
uwagę wzrost ich wykorzystania od roku 2004. Świadczy to o

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zobowiązania ogółem, 
w tym: 28,0 26,9 29,1 33,1 34,9 33,8 37,6 42,1 45,6 45,3

Zobowiązania 
długoterminowe: 5,4 5,0 5,1 6,4 7,1 7,2 8,4 8,5 10,9 10,7

� Kredyty bankowe 3,5 3,1 3,5 4,1 4,6 6,0 6,5 5,8 8,3 8,1

� Inne 1,9 1,9 1,6 2,3 2,5 1,2 1,9 2,8 2,6 2,6

Zobowiązania 
krótkoterminowe 22,6 21,9 24,0 26,7 27,8 26,6 29,2 33,6 34,7 34,6

� Kredyty bankowe 8,8 8,2 8,6 8,8 9,4 9,7 10,1 9,4 13,3 13,4

mld zł Wielkość zobowiązań
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krótkoterminowe
inne

uwagę wzrost ich wykorzystania od roku 2004. Świadczy to o
zintensyfikowaniu działań inwestycyjnych w sektorze, po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w tym w zakresie
dostosowania do unijnych norm sanitarnych i jakościowych.

Ogółem w latach 2000-2009 zobowiązania sektora wzrosły o
62%, tj. o 17,3 mld zł.

TEZA BADAWCZA

Wzrost obrotów w przemyśle spoŜywczym pociągnął za sobą
wzrost zobowiązań. Zjawiskiem charakterystycznym dla firm
sektora jest relatywnie wysoki stopień wykorzystania
kredytów obrotowych, co świadczy o problemach z bieŜącą
płynnością. Ponadto impulsem dla zwiększenia stopnia
wykorzystania finansowania zewnętrznego była unijna akcesja
Polski. Konsekwencją tego zdarzenia była bowiem
intensyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze.

� Inne 13,8 13,7 15,4 18,0 18,4 16,9 19,1 24,2 21,4 21,2

Dynamika zmian głównych rodzajów zobowiązań Struktura zobowiązań 

rok 2000 = 100

*   podmioty gospodarcze o zatrudnieniu > 9   Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu”. 
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III.2. Wyniki ekonomiczne

Wyniki finansowe firm spoŜywczych*
W ostatnim dziesięcioleciu wyniki finansowe firm
przemysłu spoŜywczego uległy dość istotnej zmianie.
Przez cały ten okres sektor pozostawał jednak
rentowny. Rentowność ta była najniŜsza na początku
ostatniej dekady. Wzrost eksportu po unijnej akcesji
Polski w roku 2004 oraz oŜywienie gospodarcze w
kolejnych latach przyniosły bardzo wyraźną poprawę
wyników finansowych, które swoje apogeum osiągnęły
w roku 2007. W roku następnym ogólnoświatowy
kryzys gospodarczy wpłynął na obniŜenie się
zyskowności przemysłu spoŜywczego. Spadek ten był
jednak relatywnie niewielki i duŜo niŜszy niŜ w
przypadku innych sektorów gospodarki.

mld zł 
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TEZA BADAWCZA

Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej było
główną determinantą znacznego wzrostu wyników
finansowych przemysłu spoŜywczego od połowy
ostatniej dekady. Jednocześnie relatywnie niewielki
spadek rentowności sektora w okresie
ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oznacza, iŜ
jego czułość na wahania koniunkturalne nie jest tak
duŜa, jak w innych gałęziach gospodarki.

Rentowność sprzedaŜy*

%

*   podmioty gospodarcze o zatrudnieniu > 9   Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu”



III.2. Wyniki ekonomiczne

Wiarygodność finansowa i sprawność operacyjna  firm sektora spoŜywczego BieŜąca płynność finansowa przedsiębiorstw sektora
spoŜywczego przez cały okres minionej dekady kształtowała
się poniŜej poziomu uznawanego za optymalny (1,5), mimo
znacznego wzrostu w roku 2004 i 2005, w konsekwencji
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednocześnie
ogólnoświatowy kryzys gospodarczy przyniósł od roku
2008 jedynie nieznaczny spadek w tym zakresie. Podobnie
było w przypadku płynności szybkiej (poziom optymalny
1,0). Znacznie lepiej wyglądała zaś sytuacja w zakresie
płynności natychmiastowej od roku 2005 (była zbliŜona do
poziomu optymalnego 0,2), a więc dotycząca najbardziej
płynnych aktywów. W istotny sposób poprawia to obraz
wiarygodności finansowej sektora.

Cykle rotacji zapasów oraz naleŜności utrzymywały się w
ostatniej dekadzie na dość zbliŜonym poziomie; wahały się
w granicach odpowiednio 32-39 dni oraz 45-53 dni. W

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

płynność bieŜąca1 1,07 1,13 1,13 1,12 1,17 1,28 1,29 1,27 1,23 1,24

płynność szybka2 0,65 0,72 0,72 0,71 0,73 0,82 0,83 0,80 0,80 0,83

płynność
natychmiastowa3 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,21 0,18 0,17 0,20

Wskaźniki płynności*

1/ aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe (pominięto rozliczenia międzyokresowe)

2/ (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe (pominięto rozliczenia między okresowe)
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w granicach odpowiednio 32-39 dni oraz 45-53 dni. W
przypadku zobowiązań krótkoterminowych widoczne jest
natomiast wyraźne skrócenie ich cyklu w drugiej połowie
ostatniej dekady – z 94-95 dni do 81-86 dni. Wzrost
wyników finansowych, a w konsekwencji płynności, pozwolił
bowiem podmiotom sektora na poprawę terminowości
regulowania bieŜących wierzytelności.

Znacznie krótszy obrót naleŜności w stosunku do
zobowiązań wskazuje jednocześnie na dobrą sprawność
działania firm przemysłu spoŜywczego.

TEZA BADAWCZA

Potencjał finansowy i sprawność działania firm przemysłu
spoŜywczego jest dość duŜa, ale podmioty te wykazują
problemy z utrzymaniem płynności bieŜącej na bezpiecznym
poziomie. Na płynność tą wahania koniunkturalne wpływają
jednak w znacznie mniejszym stopniu niŜ w innych
sektorach gospodarki.

3/ inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania  krótkoterminowe  

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

zapasy1 39 32 37 38 38 36 37 38 34 32

naleŜności2 50 45 53 52 48 50 50 50 51 48

zobowiązania
krótkoterminowe3 95 79 94 95 89 82 85 86 85 81

Cykl rotacji w dniach*

1/  zapasy/ sprzedaŜ x 365 dni

2/ naleŜności/ sprzedaŜ x 365 dni

3/ zobowiązania krótkoterminowe/ koszty x 365 dni

*podmioty gospodarcze o zatrudnieniu > 9; 

Źródło : GUS „Roczniki Statystyczne Przemysłu”



IV. Potencjał adaptacyjny 

sektora – ocena i wnioski
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sektora – ocena i wnioski



IV.1. Wewnętrzne czynniki stymulujące rozwój

� DuŜy potencjał wzrostu skali produkcji w sektorze spoŜywczym;

na przestrzeni ostatnich piętnastu lat wartość produkcji spoŜywczej w Polsce wzrosła 3-krotnie - z poziomu 52 mld zł w 1995 r. do 155 mld zł w 2009 r.

� Silna ekspansja sprzedaŜy polskich produktów na rynkach zagranicznych, szczególnie Europy Zachodniej;

w ostatniej dekadzie udział eksportu w produkcji sprzedanej sektora wzrósł z 7% do 17%.

� Szybkie dostosowanie sektora do warunków gospodarki rynkowej;

w przemyśle spoŜywczym zakończono juŜ większość procesów prywatyzacyjnych i tym samym sektor niemal w całości oparty jest na kapitale prywatnym.

� Postępująca specjalizacja produkcji, która skutkuje wzrostem wykorzystania podwykonawców i outsourcingu, a w efekcie zwiększeniem wydajności;
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w latach 2000-2010 usługi obce charakteryzowała najwyŜsza dynamika wzrostu (143%) spośród wszystkich grup rodzajowych kosztów operacyjnych.

� Wysoka jakość wyrobów spoŜywczych, dzięki czemu polskie produkty są cenione na zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych;

� Wysoka koncentracja regionalna sektora, co sprzyja nawiązywaniu współpracy kooperacyjnej miedzy firmami spoŜywczymi;

przeszło 40% produkcji spoŜywczej realizowane jest w województwie mazowieckim i wielkopolskim.

� Rosnąca dywersyfikacja struktury zatrudnienia w sektorze pod względem płci;

w okresie 2005-2010 udział kobiet w strukturze zatrudnienia w firmach spoŜywczych wzrósł z 40,3% do 42,8%.



IV.1. Wewnętrzne czynniki stymulujące rozwój

� Znaczący wzrost sprawności operacyjnej sektora;

na przestrzeni lat 1995-2009 wskaźniki produktywności polskich firm spoŜywczych wzrosły ponad 4,5-krotnie, a wydajności pracy – blisko 3,5-krotnie.

� Stosunkowo szybko postępujący spadek rozdrobnienia podmiotowego w sektorze;

w latach 1995-2009 liczba firm przemysłu spoŜywczego spadła o 35%.

� Systematyczny wzrost inwestycji o charakterze technologicznym, które bezpośrednio przekładają się na poprawę jakości polskich wyrobów spoŜywczych;

w 1995 roku maszyny i urządzenia produkcyjne stanowiły 49% majątku sektora, w 2009 roku – 58%.

� Koncentracja działalności firm spoŜywczych na profilu podstawowym, działalność uzupełniająca lub poboczna ma charakter marginalny;
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ponad 96% przychodów sektora pochodzi z przetwórstwa spoŜywczego.

� Relatywnie niskie koszty produkcji, a tym samym wysoka konkurencyjność cenowa polskich wyrobów spoŜywczych.

� Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw spoŜywczych;

w całym okresie 2000-2009, a więc równieŜ w okresach spadku koniunktury w 2000/2001 i 2008/2009, wyniki finansowe sektora były dodatnie zarówno na poziomie
wyniku netto, jak i wyniku brutto.

� Stosunkowo niewielka czułość na wahania koniunktury gospodarczej; co pozytywnie wpływa na stabilność finansowo-ekonomiczną sektora;

w ostatniej dekadzie przemysł spoŜywczy odczuł okresy dekoniunktury w znacznie mniejszym stopniu niŜ inne gałęzie przetwórstwa przemysłowego.



IV.2. Wewnętrzne ograniczenia rozwoju

� Koncentracja eksportu na krajach Europy Zachodniej; mała skala penetracji rynków wschodnich;

wschodnie rynki zbytu stanowią zaledwie 10% sprzedaŜy eksportowej.

� Brak specjalizacji branŜowej w zakresie produkcji spoŜywczej;

wiele krajów Unii Europejskiej charakteryzuje się znanymi na całym świecie segmentami przemysłu spoŜywczego; Polska nie ma takiego wyróŜnika.

� WciąŜ zbyt mało zdywersyfikowany układ rynków zbytu polskich produktów spoŜywczych;

eksport w 2009 r. stanowił 17% ogółu produkcji sprzedanej sektora.

� Niska sprawność operacyjna polskich firm przemysłu spoŜywczego;

strona    53

mimo systematycznej poprawy, pod względem wydajności polski sektor spoŜywczy znacznie odstaje od czołowych krajów UE.

� Wysokie bariery „wejścia” na rynek produkcji spoŜywczej, będące konsekwencją konieczności poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych związanych z
szeregiem uregulowań formalno-prawnych;

Największe pod tym względem znacznie mają ostre normy sanitarno-zdrowotne oraz coraz bardziej pogłębiające się rygory jakościowe i normy ochrony środowiska.

� NiŜszy niŜ przeciętnie w gospodarce poziom wynagrodzeń, co nie sprzyja pozyskiwaniu przez sektor nowych, wykwalifikowanych kadr;

w całym okresie 1995-2009 średnia płaca w sektorze spoŜywczym była wyraźnie niŜsza niŜ przeciętna płaca w gospodarce, przy czym z roku na rok te dysproporcje
powiększały się; (w 1995 płaca ta była niŜsza o 12%, w 2009 – o 19%).

� Problemy z płynnością finansową;

w całym okresie 2000-2009 zarówno płynność bieŜąca, jak i płynność szybka firm sektora spoŜywczego przyjmowały wartości poniŜej progów uznawanych za
optymalne. „Zmusza” to podmioty te do wykorzystywania w duŜym stopniu kredytów obrotowych.


