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„Lista 800 firm z sektora spo-
żywczego Europy Centralnej” 
to jedno z najciekawszych ze-
stawień, jakie opublikowano 
w mediach w ciągu ostatnich 
miesięcy. W żadnym z pu-
blikowanych ostatnio przez 
media rankingów nie poświę-
cono większej uwagi branży 
spożywczej. Wspólny pro-
jekt firmy Bisnode i redakcji 
serwisu portalspozywczy.pl 

zmienia to, pokazując siłę i kondycję sektora 
rolno-spożywczego w naszym regionie. 
Warto podkreślić, że na pierwszy rzut oka 
Polska na tle innych krajów ujętych w ze-
stawieniu wypada naprawdę imponująco.

Zanim zajrzymy do środka, warto wspo-
mnieć o metodologii przygotowania zesta-
wienia. Lista powstała w oparciu o mię-
dzynarodową bazę przedsiębiorstw firmy 
Bisnode, a także rozesłane ankiety i własne 
wyliczenia redakcji.

Wśród największych 100 firm z  sek-
tora spożywczego w Europie Centralnej 
w naszym zestawieniu ponad 50 to firmy 
działające w Polsce. Pierwsza dziesiątka 
to bezapelacyjna dominacja rodzimego 
przemysłu spożywczego, ale – co war-

to zaznaczyć – nie rodzimego kapitału:  
1. IMPERIAL TOBACCO, 2. KOM-
PANIA PIWOWARSKA, 3. GRUPA 
ŻYWIEC, 4. JTI, 5. GRUPA MASPEX, 
6. SOKOŁÓW, 7. NESTLE, 8. SM 
MLEKPOL, 9. SM MLEKOVITA,  
10. FERRERO. W czołówce brakuje GRU-
PY ANIMEX, której danych nie udało nam 
się zdobyć. Ten obraz potęgi krajowego 
przemysłu cieszy. Jednak radość tę mąci 
jeden fakt. Wśród 100 największych firm 
regionu jedynie nieco ponad 30 firm to 
podmioty oparte na krajowym kapitale 
(polskim, czeskim, węgierskim, serbskim 
czy słoweńskim). W zestawieniu dominują 
firmy z kapitałem zagranicznym.

Co ranking mówi nam o kondycji sek-
tora spożywczego? Według danych firmy 
Bisnode największe pod względem przy-
chodów przedsiębiorstwa z Europy Cen-
tralnej pokazały na przestrzeni lat 2011-
2012 12-proc. wzrost sprzedaży i blisko 
19-proc. wzrost zysku (wyliczenia dotyczą 
firm z bazy Bisnode). Gdy przypomnimy, 
że mówimy o latach, kiedy większość kra-
jów Europy pogrążona była w kryzysie 
gospodarczym, to wynik jest naprawdę 
imponujący. To pokazuje, jak odporny jest 
sektor spożywczy na wszelkiego rodzaju 

problemy gospodarcze i jak ważny jest dla 
„stabilizacji” gospodarki.

W przypadku Polski i krajowych przedsię-
biorstw spożywczych, na ich korzyść działa 
potężny rynek wewnętrzny, systematycznie 
rosnąca gospodarka, niskie koszty pracy, 
a także dostęp do dużej ilości krajowego 
surowca. Problemy na Wschodzie mogą 
zmotywować polskie firmy do szukania 
możliwości upłynnienia towarów w innych 
krajach naszego regionu, co może przełożyć 
się na wojnę cenową i utratę rynku przez 
firmy z pozostałych krajów. Ta walka będzie 
coraz bardziej zażarta, co widać po rynku 
czeskim i słowackim, gdzie tamtejsze firmy 
sięgają po pomoc polityków, aby obronić 
swój rynek przed polskimi produktami. 
Warto jednak zaznaczyć, że to Polska ze 
względu na znaczną liczbę konsumentów, 
położenie i stabilną sytuację gospodarczo
-polityczną jest coraz częściej punktem do-
celowym lub platformą do dalszej ekspansji 
firm z Europy Zachodniej na kraje regionu. 
A to powinno dać do myślenia rodzimym 
przedsiębiorcom. Myśląc o rozwoju za 
granicą, budowie rynków eksportowych, nie 
można zapomnieć o rynku wewnętrznym.

redaktor naczelny 
Łukasz Stępniak

Polska to za mało?
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