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Szanowni Państwo,

raport opracowany przez Departament Analiz Makro-

ekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ dedykowany 

jest branży spożywczej. 

Bank BGŻ jako lider w finansowaniu rolnictwa i gospo-

darki żywnościowej od lat znajduje się w czołówce 

największych banków w Polsce. Długoletnie doświad-

czenie biznesowe wykorzystujemy, tworząc rozwią-

zania finansowe dostosowane do potrzeb i oczeki-

wań klientów. Uważnie obserwujemy tendencje na 

światowych rynkach rolnych, analizujemy ich wpływ 

na Polskę, zaś wnioskami dzielimy się z Państwem. 

Korzystamy także ze wsparcia i doświadczenia nasze-

go inwestora strategicznego, Rabobanku, lidera ban-

kowości w sektorze rolniczym w Holandii i na świecie. 

Wiedzą zdobytą w ten sposób staramy się wspierać 

naszych klientów w podejmowaniu właściwych de-

cyzji biznesowych. 

Raport „W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru – anali-

za strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego 

w Polsce” przedstawia najbardziej prawdopodobny, 

zdaniem analityków Banku BGŻ, rozwój sytuacji bran-

ży spożywczej w latach 2012–2020. Nakreślamy w nim 

globalne i krajowe trendy w gospodarce, otoczeniu 

demograficznym, w odniesieniu do uregulowań 

prawnych dotyczących rynku biopaliw, upraw gene-

tycznie modyfikowanych oraz reform wspólnej poli-

tyki rolnej. Oceniamy także funkcjonowanie przedsię-

biorstw z sektora agro, szanse i wyzwania pojawiające 

się w naszym otoczeniu. 

Zwracamy Państwa uwagę, że prognozy odnośnie do 

kształtowania się sytuacji w przyszłości obarczone są 

jednak niepewnością. W ostatnim okresie, szczegól-

nie w latach kryzysu finansowego i zadłużeniowego, 

kluczowym czynnikiem ryzyka stała się stabilność 

makroekonomiczna. Z jednej strony chodzi tu o tem-

po wzrostu światowej, unijnej i polskiej gospodar-

ki. Z drugiej zaś o sytuację na rynkach finansowych, 

w tym kształtowanie się kursu walutowego czy kosztu 

finansowania. Dlatego też w końcowej części rapor-

tu przyglądamy się trzem wybranym scenariuszom. 

Głównym i podstawowym czynnikiem je różnicują-

cym jest właśnie tempo rozwoju gospodarczego.

Mam nadzieję, że niniejszy raport stanie się dla Państwa 

inspiracją do dyskusji na temat perspektyw funkcjono-

wania branży spożywczej w Polsce. Będzie także po-

mocny w opracowywaniu długookresowych strategii 

Państwa przedsiębiorstw.

Zapraszam do lektury.

Jacek Bartkiewicz

prezes Zarządu Banku BGŻ
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Wstęp

Ostatnie lata przyniosły szereg zmian zarówno w sa-

mym sektorze rolno-spożywczym, jak też w jego oto-

czeniu. Wysokie ceny surowców rolnych, coraz sil-

niejsza globalizacja, w tym rosnąca intensywność 

wymiany handlowej, ale także zmiany demograficz-

ne i niepewne perspektywy wzrostu w gospodarce 

światowej stawiają nowe wyzwania przed rolnictwem 

i przemysłem spożywczym. W przypadku wielu firm 

i całych branż oznacza to konieczność przedefinio-

wania dotychczas stosowanej strategii działania. War-

to, aby punktem wyjścia do budowy nowego planu 

strategicznego stała się analiza otoczenia rynkowego, 

w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Kompleksowa 

ocena dynamicznie zmieniającej się sytuacji może bo-

wiem umożliwić zidentyfikowanie pojawiających się 

zagrożeń w momencie, kiedy można jeszcze skutecz-

nie się przed nimi zabezpieczyć, ale też może pozwo-

lić na wykorzystanie nadchodzących szans.

Celami niniejszego raportu są analiza czynników oto-

czenia rynkowego sektora rolno-spożywczego w Pol-

sce oraz identyfikacja kluczowych szans i zagrożeń. 

Raport obejmuje charakterystykę głównych trendów 

obserwowanych obecnie na rynku globalnym, europej-

skim i krajowym, nakreśla najbardziej prawdopodobne 

kierunki zmian w najbliższych latach, a także sugeruje 

ich potencjalny wpływ na poszczególne branże.

Wyróżnione czynniki pogrupowaliśmy, dla uproszczenia, 

w cztery segmenty:

  Otoczenie demograficzno-społeczne,

  Otoczenie ekonomiczne,

  Otoczenie instytucjonalno-regulacyjne,

  Pozostałe.
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Liczba ludności na świecie 
Coraz wolniejszy wzrost liczby ludności 
na świecie…

Po raz kolejny w bieżącej dekadzie wzrost liczby 

ludności na świecie może spowolnić. Według sza-

cunków Organizacji Narodów Zjednoczonych, licz-

ba ludności w roku 2010 wynosiła 6 896 mln osób 

i była o 773 mln osób większa niż 10 lat wcześniej 

(wzrost o 12,6%). W kolejnych 10 latach wzrost liczby 

ludności ma być wolniejszy zarówno w ujęciu pro-

centowym, jak i bezwzględnym. ONZ przedstawia 

projekcję w czterech scenariuszach: wysokim, śred-

nim, niskim i tzw. stałym, który jest prostym prze-

dłużeniem wcześniejszych trendów. W scenariuszu 

średnim, który w uproszczeniu można przyjąć za 

najbardziej prawdopodobny, w roku 2020 na świe-

cie będzie żyło o 761 mln ludzi więcej niż w roku 

2010 (wzrost o 11,0%)1. Według scenariusza niskiego 

przyrost ten wyniesie 584 mln osób (wzrost o 8,5%), 

według scenariusza wysokiego 936 mln osób 

(wzrost o 13,6%), a według stałego 877 mln osób 

(12,7%)2. (wykres 1)

Wolniejsze tempo przyrostu ludności na świecie bę-

dzie oznaczało, że presja na zasoby środowiska i pro-

dukcję żywności, przynajmniej w rozumieniu liczby 

konsumentów, być może będzie narastała nieznacz-

nie wolniej niż w minionych latach. Różnice te nie są 

jednak na tyle duże, aby mieć znaczący bezpośred-

ni wpływ na polskich producentów i przetwórców 

żywności. Mogą mieć jednak przełożenie na retorykę 

debaty publicznej na świecie na temat bezpieczeń-

stwa żywnościowego, szczególnie jeśli będzie towa-

rzyszył im spadek cen żywności. Temat ten stał się 

w ostatnich latach bardzo gorący i przyciągnął dużą 

uwagę społeczeństwa, polityków czy przedsiębior-

ców z innych branż niż agrobiznes i branże blisko 

z nim powiązane. Jeśli rzeczywiście liczba ludności 

na świecie będzie rosła coraz wolniej, być może pro-

blemy bezpieczeństwa żywnościowego ponownie 

1 Agenda rządu amerykańskiego Census Bureau prognozuje podobne tempo wzrostu liczby ludności (11,0% w latach 2009–2019).
2 World Population Prospects: The 2010 Revision, ONZ, 2010.

Wykres 1. Przeciętny roczny wzrost liczby ludności 
na świecie, %

Źródło: US Census Bureau, opracowanie własne
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zejdą na dalszy plan, a na znaczeniu zyskają np. kwe-

stie ochrony środowiska, jakości żywności, dobrosta-

nu zwierząt itp. 

…jednak w niektórych regionach nadal 
bardzo szybki rozwój…

Wydaje się, że bardziej istotnym zagadnieniem z punk-

tu widzenia polskich producentów i przetwórców 

żywności jest struktura geograficzna wzrostu demo-

graficznego.

Porównanie dynamiki przyrostu ludności w różnych 

regionach świata prowadzi do interesujących wnios-

ków. Nie jest wprawdzie zaskoczeniem, że generalnie 

znacznie szybciej będzie rosła liczba ludności w kra-

jach rozwijających się niż w krajach wysokorozwinię-

tych. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę ze skali tej 

dysproporcji. Kraje rozwijające się będą odpowiadały 

aż za 95% ogólnego wzrostu liczby ludności w latach 

2010–2020. W tej grupie przeciętny wzrost według 

scenariusza średniego ONZ ma wynieść 12,8% (łącz-

nie 723 mln osób), a w grupie krajów rozwiniętych 

zaledwie 3,0% (łącznie 38 mln osób). 

Największy przyrost liczby ludności w ujęciu bez-

względnym oczekiwany jest w Azji (401 mln osób), 

w tym szczególnie w Azji Południowej (m.in. Indie, 

Pakistan) oraz w Afryce (256 mln osób). Na drugim 

z wymienionych kontynentów liczba ludności bę-

dzie rosła najszybciej – w 2020 roku ma tam żyć aż 

o jedną czwartą więcej ludzi niż w roku 2010. Bardzo 

szybki wzrost w ujęciu procentowym oczekiwany 

jest również w niektórych krajach Bliskiego Wschodu 

i Azji Południowej (np. Irak, Afganistan, Jemen).

W powyższych regionach można oczekiwać szybkie-

go zwiększenia się wielkości rynku żywnościowego. 

Oczywiście część zwiększonego zapotrzebowania zo-

stanie zaspokojona poprzez wzrost własnej produkcji 

lub zmniejszenie eksportu netto. Niemniej jednak być 

może także polscy producenci będą w stanie choćby 

częściowo wykorzystać potencjał tych rynków. War-

to przynajmniej się nimi zainteresować. Największy 

przyrost liczby ludności oczekiwany jest w regionach 

o przeciętnie niskich dochodach na głowę mieszkań-

ca, dlatego pewnie łatwiej będzie próbować ulokować 

tam towary masowe, o niskim stopniu przetworzenia, 

szczególnie te, w których produkcji Polska jest konku-

rencyjna cenowo (mięso drobiowe, mleko w proszku). 

Być może miejsce na tych rynkach znajdą również nie-

które tanie produkty wyżej przetworzone.

…a w innych bardzo powolny wzrost 
lub nawet spadki…

Warto również zauważyć, że w Chinach, tradycyjnie 

kojarzonych z eksplozją demograficzną, na skutek po-

lityki rządu liczba mieszkańców w bieżącej dekadzie 

ma wzrosnąć jedynie o 3,5%. Jest to jeden z najniż-

szych wyników wśród krajów rozwijających się, bar-

dzo zbliżony do przeciętnego wyniku dla krajów 

Podczas gdy 
liczba ludności 

w Afryce w ciągu 
dekady zwiększy się 

o jedną czwartą, 
w niektórych krajach 

europejskich 
spadnie.
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Tabela 1. Prognozy rozwoju liczby ludności na świecie wg regionów

 Liczba ludności (mln)    Zmiana 2020/2010

Region 2010 2020 % mln

Świat razem   6 896   7 657 11,0    761

Afryka   1 022   1 278 25,0    256

Azja   4 164   4 566 9,6    401

Wschodnia   1 574   1 623 3,1    49

Centralna i Południowa   1 765   2 010 13,9    245

Zachodnia    232    277 19,6    45

Europa    738    744 0,8    6

Wschodnia    295    289 -1,9 - 6

Północna    99    105 5,4    5

Południowa    155    158 2,1    3

Zachodnia    189    192 1,6    3

Ameryka Łacińska i Karaiby    590    652 10,5    62

Ameryka Północna    345    374 8,7    30

Oceania    37    42 14,9    5

Źródło: World Population Prospects: The 2010 Revision, ONZ, opracowanie własne

rozwiniętych. Oznacza to również wyraźne hamowa-

nie tempa wzrostu, które w poprzedniej dekadzie wy-

nosiło jeszcze 5,7%. 

Tempo wzrostu liczby ludności w krajach wysoko-

rozwiniętych według scenariusza średniego ONZ 

ma wynieść 3,0%. W Europie liczba ludności będzie 

przeciętnie rosła jeszcze wolniej – przewidywany jest 

wzrost zaledwie o 0,8% (6 mln osób), a część krajów 

notuje już spadki. (tabela 1)

…w tym szczególnie 
u naszych sąsiadów

Polska jest niejako w centrum regionu o przewi-

dywanym największym spadku liczby ludności na 

świecie. W krajach, które z nami sąsiadują, w obec-

nej dekadzie ubędzie łącznie aż 5,8 mln mieszkań-

ców, a przeciętny spadek liczby ludności wyniesie 

1,9%. W najszybszym tempie będzie wyludniać 

się Ukraina (-5,3%), szybko również Litwa (-4,0%) 

i Białoruś (-3,3%). W następnej kolejności naszych 

dwóch największych sąsiadów. W Niemczech uby-

tek liczby ludności ma wynieść 1,6% (1,3 mln osób), 

a w Rosji 1,4% (1,9 mln osób). Jedynie nasi południo-

wi sąsiedzi, Czesi i Słowacy, mogą liczyć na niewielki 

wzrost liczby mieszkańców.

Kraje te należą do czołówki naszych partnerów w przy-

padku eksportu produktów rolno-spożywczych. Ich 

udział w wartości polskiego eksportu w 2011 roku 

wynosił 44%, a w roku 2012 prawdopodobnie jeszcze 

więcej. Jeśli powyższa prognoza sprawdzi się, będzie 

czynnikiem działającym w kierunku spadku popytu 

na żywność na ważnych rynkach zbytu dla naszych 

producentów. Być może prognozowany spadek licz-

by konsumentów zostanie wyrównany u naszych 

wschodnich sąsiadów wzrostem zasobności przecięt-

nego portfela. Niemniej jednak wolumen konsumpcji 

niektórych dóbr, szczególnie tych podstawowych, 

może nieznacznie zmaleć.
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Liczba ludności i struktura 
demograficzna populacji 
w Polsce
…a w Polsce stabilizacja

ONZ przewiduje, że w Polsce pomiędzy rokiem 2010 

a 2020 liczba ludności będzie praktycznie stabilna. 

Szacowany jest minimalny wzrost (0,3%, czyli 98 tys. 

osób). Bardziej pesymistyczna jest prognoza GUS3, 

która zakłada spadek liczby ludności w bieżącej deka-

dzie. Pomiędzy rokiem 2010 a 2020 liczba ludności ma 

obniżyć się o 260 tys. osób (0,7%). Po tym, jak w pierw-

szych 10 latach XXI wieku w Polsce zanotowano naj-

pierw spadek, a następnie niewielki wzrost liczby lud-

ności, bieżąca dekada może być pierwszą od czasów 

II wojny światowej z trwałym, stopniowym, choć na 

razie jeszcze niewielkim, spadkiem liczby ludności. 

Być może jednak ten negatywny scenariusz jeszcze 

w tym dziesięcioleciu nie zrealizuje się w pełni, gdyż 

faktyczny spadek liczby ludności pomiędzy rokiem 

2007 (startowym dla prognozy) a rokiem 2010 okazał 

się mniejszy niż prognozował w 2008 roku GUS.

W Polsce znacząco wzrosnąć ma liczba 
osób w wieku 65 lat i więcej

Warto jednak odnotować, że w analizowanym okresie 

zmieni się dosyć istotnie struktura wiekowa ludności. 

Znacząco wzrosnąć ma liczba osób w wieku 65 lat 

i więcej – prawie o 35% (1,8 mln osób). W 2020 roku 

osoby takie będą stanowiły 18,4% mieszkańców Polski, 

podczas gdy w roku 2010 stanowiły 13,5% populacji. 

Wzrostowi liczby osób starszych będzie towarzyszył 

bezwzględny spadek liczby osób w wieku 15–64 lat. 

Ma on wynieść ponad 8% (2,2 mln osób), a udział 

osób w tej kategorii wiekowej spadnie do 66% z 71% 

w 2010 roku. (tabela 2) 

Niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia gospo-

darki będzie spadek udziału ludności w wieku pro-

dukcyjnym4 w całej populacji. O ile na rok 2010 pro-

gnozowano udział tej grupy na 64,5%, to prognoza 

na 2020 rok mówi już tylko o 59,5%. Jeśli nie zwiększy 

się znacząco aktywność zawodowa osób z tego prze-

działu wiekowego, będzie to oznaczało coraz mniejszą 

liczbę osób pracujących. Może to zwiększyć obowiąz-

kowe obciążenia pozapłacowe, co z kolei przełoży się 

na wyższe koszty pracy.

Wzrost liczby osób w wieku 65 i więcej lat ma dosyć 

oczywiste znaczenie dla producentów żywności. Być 

może warto zastanowić się nad stworzeniem lub roz-

szerzeniem obecnej specjalnej oferty dla tej grupy 

konsumentów. W różnorodnych badaniach wskazu-

je się m.in., że osoby takie zwracają dużą uwagę na 

jakość zakupywanej żywności, jej walory zdrowotne, 

częściej kupują żywność mniej przetworzoną i sami 

przygotowują posiłki. Ze względu na stosunkowo 

niewielki budżet i duży udział wydatków na żywność 

Tabela 2. Prognoza liczby ludności w Polsce wg grup wiekowych

 Liczba ludności (tys.) Zmiana 2020/2010

Wiek 2010 2020 tys. %

0–14 5 726 5 899 173 3,0

15–64    27 213 24 977 -2 236 -8,2

65 i więcej 5 153 6 954 1 800 34,9

Ogółem    38 092    37 830 -262    -0,7

Źródło: GUS, opracowanie własne  

3 Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2009.
4 Kobiety w wieku 18–59 lat, mężczyźni w wieku 18–64 lat.
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w całości wydatków, poświęcają więcej czasu na za-

kupy i staranny dobór produktów, dlatego stosunek 

jakości do ceny powinien być wysoki. Osoby takie 

często zakupują mniejsze porcje świeżej żywności, 

rzadziej niż inne grupy konsumentów dokonują zaku-

pów w hipermarketach, a częściej w małych sklepach 

i dyskontach. Oczywiście powyższa charakterystyka 

jest dosyć ogólna. Co więcej, wraz ze wzrostem li-

czebności tej grupy konsumentów zasadna wydaje 

się dalsza jej segmentacja. Przygotowanie konkretnej 

oferty skierowanej do tej grupy klientów powinny po-

przedzić dokładne badania dostosowane do charak-

terystyki produktu, firmy, rynku.

Struktura gospodarstw 
rolnych w Polsce
Rosnąca koncentracja gospodarstw 
rolnych w kraju – wzrost siły 
przetargowej rolników w łańcuchu 
dystrybucji żywności

Zgodnie z danymi GUS, powierzchnia gruntów rol-

nych w Polsce w latach 2002–2010 zmniejszyła się 

o blisko 1,3 mln ha, z 19,3 mln ha do ok. 18,1 mln ha. 

Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolni-

czą w tym czasie spadła o 13% do poziomu 1,9 mln, 

a średnia powierzchnia gospodarstwa zwiększyła się 

w takiej samej relacji do 7,9 ha. Wciąż oznacza to dość 

znaczne rozdrobnienie wśród krajowych producen-

tów rolnych. 

Przewiduje się, że proces koncentracji gospodarstw 

rolnych w kraju w dalszym ciągu będzie widoczny. Ros-

nące koszty mogą podnosić minimalne progi opłacal-

ności, które z kolei będą skłaniać do podejmowania 

działań w kierunku zwiększania wydajności i poprawy 

jakości produkcji. Będzie się to odbywać m.in. poprzez 

zwiększanie skali działalności, mając również pozy-

tywne odzwierciedlenie w postaci wzrostu towaro-

wości produkcji rolnej. 

Ważnym czynnikiem w tym kontekście będzie rów-

nież obecna struktura wiekowa producentów rolnych. 

Ocenia się, że ok. 15% gospodarstw o wielkości do 5 ha 

w 2010 roku znajdowała się w użytkowaniu rolników 

w wieku powyżej 55 lat, a powierzchnia ziemi, którą 

dysponowały takie gospodarstwa, to 1,2–1,3 mln ha. 

Można przypuszczać, że w perspektywie do 2020 roku 

ziemia będąca w posiadaniu takich jednostek, wsku-

tek braku następców, w znacznej części trafi w ręce 

innych rolników, szczególnie tych uznawanych za roz-

wojowych. Odbywać się to może poprzez sprzedaż 

ziemi bądź też poprzez jej dzierżawę.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo zmian 

w liczbie producentów i opinie ekspertów dotyczą-

ce tego zagadnienia, można oceniać, że w 2020 roku 

w Polsce funkcjonować będzie ok. 1,5–1,6 mln gospo-

darstw prowadzących działalność rolniczą, w tym ok. 

1,2–1,3 mln o powierzchni większej niż 1 ha. Jednocześ-

nie średnia powierzchnia gospodarstwa zwiększyć się 

może z poziomu 7,9 ha w 2010 roku do ok. 10 ha, co 

niewątpliwie przełoży się na wzrost przeciętnej siły 

ekonomicznej rolników. Wzrostu liczby gospodarstw 

należy oczekiwać natomiast w grupie powyżej 50 ha. 

W latach 2002–2010 liczba takich jednostek zwiększyła 

się o ponad 40%, a udział użytków rolnych w ich po-

siadaniu z 24 do ponad 28%. 

Naturalną konsekwencją tych zmian będzie popra-

wa pozycji gospodarstw rolnych w łańcuchu rolno-

-żywnościowym. Wzrośnie zatem presja na ściślejszą 

współpracę na linii rolnik–przetwórca/producent żyw-

ności. Większa skala produkcji to też możliwość ofero-

wania większych ilości jednolitej partii towaru, a co za 

tym idzie – zmniejszenie roli pośredników w łańcuchu 

dystrybucji żywności i zwiększenie udziału rolników 

i przetwórców w marżach. 

Zmiany w strukturze krajowej 
produkcji rolnej

Wraz ze zmianą struktury gospodarstw przekształ-

ceniom ulega również struktura krajowej produkcji 

rolnej. Zmniejsza się powierzchnia upraw takich jak 

buraki cukrowe i ziemniaki, których produkcja z wielu 

powodów (braku odpowiednich dotacji, spadku kon-

sumpcji czy też mniejszych możliwości zbytu) prze-

staje być ekonomicznie uzasadniona. Coraz mniejsze 

znaczenie ma również uprawa zbóż podstawowych. 
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zboża strączkowe ziemniaki przemysłowe pastewne pozostałe

7646

Według GUS areał ich zasiewów w Polsce w latach 

2002–2010 zmniejszył się o ok. 0,5 mln ha do poziomu 

niespełna 6,1 mln ha. Zwiększa się natomiast udział 

upraw przemysłowych o wyższym wskaźniku rentow-

ności, m.in. rzepaku. Rośnie także powierzchnia upraw 

roślin pastewnych z wykorzystaniem na paszę, w tym 

kukurydzy na zielonkę, związanej  ze zmianami syte-

mu żywienia m.in. krów mlecznych. Z drugiej strony 

obserwowany jest wzrost odsetka ziemi odłogowanej 

i przeznaczanej na cele nierolnicze. (wykres 2)

 Spadkowi powierzchni zasiewów niektórych roślin to-

warzyszy również wzrost wydajności produkcji, będą-

cy konsekwencją rosnącej efektywności wykorzystania 

krajowych zasobów ziemi rolniczej. Jest to z kolei sku-

tek wzrostu intensywności produkcji, przejawiającej 

się większym zużyciem środków do produkcji, m.in. 

nawozów mineralnych czy też kwalifikowanego ma-

teriału siewnego. Według danych GUS, zużycie nawo-

zów azotowych w latach 2001/02–2009/10 zwiększyło 

się o 19,2% do 1,03 mln t. Prognozuje się, że w 2020 roku 

wielkość ta osiągnie poziom 1,2 mln t. 

Będzie to z pewnością wpływać na dalszy wzrost 

produktywności i towarowości rolnictwa. Eksperci 

z IERiGŻ-PIB przewidują, że przy założeniu dotych-

czasowego tempa zmian w sektorze rolnictwa, nie 

uwzględniając wahań spowodowanych zmiennością 

warunków pogodowych, w najbliższych kilku latach 

plon pszenicy ozimej może się zwiększać o 1,1% rocz-

nie, plon jęczmienia wykazywać będzie natomiast 

tendencję wzrostową szacowaną na 1,6% rocznie, 

a rzepaku na 2,3% rocznie. 

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że wiele innych 

i ważnych czynników będzie wpływało na zmiany 

strukturalne zachodzące w obrębie krajowych gospo-

darstw i produkcji rolnej. Zaliczyć do nich będzie moż-

na zmiany na rynkach globalnych, kwestie związane 

z prowadzoną polityką rolną w Unii Europejskiej czy 

też sytuacją na rynkach walutowych. 

 2002  2010

Wykres 2. Powierzchnia upraw poszczególnych roślin 
w kraju w 2002 i 2010 r.

Źródło: GUS
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Otoczenie ekonomiczne

Zmiany PKB  
na świecie i w Polsce
Koniec kryzysu na horyzoncie?

Według różnych prognoz gospodarka światowa wy-

chodzi z okresu wyraźnego spowolnienia, a nawet bę-

dzie w najbliższych kilku latach rozwijała się szybciej 

niż przeciętnie w ubiegłej dekadzie. Według prognoz 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego5 prze-

ciętny roczny wzrost realnego PKB na świecie w latach 

2013–2017 ma wynieść 4,5%. Gospodarka światowa 

będzie się więc rozwijać szybciej niż w poprzednich 

pięciu „kryzysowych” latach (między 2008 a 2012 ro-

kiem przeciętny roczny wzrost na poziomie 2,9%), 

ale również szybciej niż w całej poprzedniej dekadzie 

(2001–2010: 3,6%), a nawet niż w „przedkryzysowych” 

latach poprzedniej dekady (2001–2007: wzrost 4,1%). 

U podstaw takich prognoz stoi z jednej strony założe-

nie wyjścia z kryzysu krajów strefy euro i Stanów Zjed-

noczonych (przewidywane przeciętne roczne tempo 

wzrostu w latach 2013–2017 ma wynieść w strefie euro 

1,4%, a w Stanach Zjednoczonych 3,1%) oraz dalszy 

szybki rozwój krajów wschodzących z drugiej. W kon-

sekwencji dysproporcja pomiędzy dynamiką wzrostu 

w krajach rozwiniętych i pozostałych krajach, okreś-

lanych przez MFW jako „wschodzące i rozwijające się”6, 

ulegnie zmniejszeniu. O ile w latach 2008–2012 go-

spodarki krajów rozwiniętych rosły przeciętnie rocznie 

zaledwie o 0,5%, to gospodarki pozostałych krajów 

średnio o 5,6%. W latach 2013–2017 przeciętne tem-

pa wzrostu mają wynieść odpowiednio 2,5% i 6,2%. 

W przypadku drugiej wspomnianej tu grupy krajów 

oznacza to nawet nieco niższe tempo rozwoju niż 

w pierwszej dekadzie tego wieku. 

Kraje wschodzące szybko nadrabiają 
dystans dzielący je 
od krajów rozwiniętych…

Niemniej jednak to nadal gospodarki wschodzące 

i rozwijające się będą motorem wzrostu PKB na świecie. 

Niektórzy ekonomiści proponują nawet w przypadku 

ośmiu dużych, szybko rozwijających się krajów odejść 

od określenia gospodarki bądź rynki „wschodzące” 

i stosować nazwę „gospodarki wzrostu”. Te osiem 

krajów to oprócz dobrze znanych już krajów BRIC 

(Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) także Korea Południowa, 

Turcja, Meksyk i Indonezja. Już dziś każdy z tych kra-

jów wytwarza co najmniej 1% światowego PKB. W naj-

bliższych latach to one będą w dużej mierze lokomo-

tywą wzrostu światowej gospodarki – prognozuje się, 

że łączny wzrost PKB w tych krajach będzie pięć razy 

większy niż wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych.

Szybki wzrost gospodarczy w krajach wschodzących 

w większości wypadków oznacza również szybko 

rosnące dochody na głowę mieszkańca. Oczywiście 

dystans dzielący większość tych krajów od krajów 

5  World Economic Outlook April 2012, IMF, 2012.
6 Ang. emerging and developing.

12

A
N

A
LI

Z
A

 S
TR

AT
EG

IC
ZN

A
 M

A
KR

O
O

TO
C

ZE
N

IA
 S

EK
TO

RA
 S

PO
Ż

YW
C

ZE
G

O
 W

 P
O

LS
C

E

RAPORT 2012    BANK BGŻ 



rozwiniętych jest duży, jednak tempo dogania-

nia „bogatego świata” jest imponujące. Pociąga to 

znaczny wzrost dochodów realnych i konsumpcji. 

Dla przykładu w latach 2000–2010 realny dochód 

w przeliczeniu na głowę mieszkańca w Chinach 

wzrósł o 155%, w Indiach o 81%, w Rosji o 68%, 

a w Brazylii o 27%7. Ważnym czynnikiem zmieniają-

cym zasady funkcjonowania gospodarki światowej 

w bieżącym dziesięcioleciu może być przestawianie 

gospodarki chińskiej na nowe tory. W ubiegłych kilku 

dekadach rosnący eksport był jej motorem. Dziś rząd 

wspiera tendencję rosnącego znaczenia konsumpcji 

wewnętrznej w kreowaniu popytu. 

Dochody i wydatki ludności, w tym wydatki na żyw-

ność, będą rosły głównie w krajach wschodzących. 

Na rynkach tych zachodzić mogą duże zmiany ilościowe 

(więcej spożywanej żywności) oraz zmiany jakościowe 

w kierunku żywności bardziej przetworzonej, wygod-

nej, wyższej jakości, a przede wszystkim o większej 

zawartości białek zwierzęcych. 

Wydaje się, że Polska, jako znaczący producent mięsa 

i produktów mleczarskich, może próbować wykorzystać 

wzrost tamtejszych rynków. Produkty europejskie, na-

wet o stosunkowo dużej wartości dodanej (i/lub stopniu 

przetworzenia), mogą przyciągać uwagę zamożniejszej 

części społeczeństw krajów rozwijających się. 

Nie oznacza to oczywiście, że nie istnieją żadne szanse 

eksportowe na rynkach dojrzałych. Być może stagnacja 

dochodów rozporządzalnych ludności w bogatych 

krajach UE przyczyni się do większego zwracania uwa-

gi na niską cenę produktu, co może otworzyć nowe 

możliwości eksportu dla polskich producentów.

…lecz gospodarka polska będzie 
rozwijać się wolniej niż w ubiegłej 
dekadzie

W 2012 roku tempo wzrostu krajowego PKB obniży 

się z poziomu 4,3% odnotowanego w 2011 roku do 

2,5% oraz 2,0% w 2013 roku, a przeciętnie w latach 

2011–2020 wyniesie ok. 3,2%, wobec 3,9% w latach 

2001–2010. Kluczowym powodem spowolnienia, 

w które weszła gospodarka polska, jest kryzys zadłu-

żeniowy w strefie euro, powodujący recesję lub silne 

spowolnienie u kluczowych partnerów handlowych 

Polski. Oprócz niekorzystnego kształtowania się ko-

niunktury za granicą, czynnikami odpowiadającymi 

za osłabienie tempa wzrostu PKB w Polsce w latach 

2012–2013 będą spadek dynamiki wzrostu spożycia 

7 Human Development Index Trends, ONZ, obliczenia własne.

Od 2014 roku 
gospodarka 

światowa 
ma rozwijać się 

w dosyć 
szybkim tempie.
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gospodarstw domowych, działania rządu obniżające 

deficyt finansów publicznych, zmniejszenie transfe-

rów z UE, zacieśniona polityka regulacyjna wobec 

sektora bankowego oraz stosunkowo restrykcyjna 

na tle krajów rozwiniętych polityka pieniężna NBP. 

W drugiej połowie 2013 roku oczekiwana jest stop-

niowa poprawa koniunktury za granicą, co może 

przełożyć się na ożywienie w gospodarce polskiej, 

jednak zarówno odbudowa popytu inwestycyjnego, 

jak i ponowny wzrost wydatków publicznych mogą 

się opóźniać na skutek utrzymującej się niepewności 

co do przyszłości strefy euro. 

W związku ze stabilizacją liczby ludności, dynamika 

PKB na głowę mieszkańca będzie podobna. Jednak 

pod koniec analizowanego okresu, w związku z lekkim 

spadkiem liczby ludności, będzie większa niż dynamika 

całego PKB.

Rosnący handel między-
narodowy i zmiany 
kursów walutowych
Globalizacja – dalsze postępy, 
i zmiana charakteru

Jednym z ważniejszych zjawisk ostatnich dziesięcio-

leci było przyspieszenie zjawiska globalizacji. Prze-

jawia się ono m.in. większym umiędzynarodowie-

niem gospodarek, szybszym i szerszym obiegiem 

informacji, upowszechnianiem się i ujednolicaniem 

wzorców konsumpcji. Zbyt wcześnie na ocenę, czy 

po kryzysie gospodarczym w roku 2008 proces ten 

został zahamowany. Na kontynuację tej tendencji 

wskazuje jednak rosnące znaczenie krajów wscho-

dzących w gospodarce i polityce światowej, a tym 

samym coraz większa wielobiegunowość świata8. 

Niezależnie od dalszych tendencji, dziś świat jest 

dużo bardziej zglobalizowany niż na początku ubieg-

łej dekady. 

Większa globalizacja i większe włączenie polskiej go-

spodarki w gospodarkę światową zmieniły warunki 

działalności polskich przedsiębiorców, w tym także firm 

z branży rolno-spożywczej. Szczególnie duże zmiany 

w tym zakresie nastąpiły wraz ze wstąpieniem Polski 

do UE. Zwiększa się stopniowo internacjonalizacja go-

spodarki – jednocześnie rosną import i eksport wielu 

produktów, często z tych samych grup towarowych 

(wymiana wewnątrzgałęziowa). Dla przykładu pomię-

dzy rokiem 2004 a 2011 wartość całego polskiego eks-

portu rolno-spożywczego wyrażona w euro wzrosła 

o 190%, a wartość importu o 187%. Tempo zwiększania 

wymiany handlowej było znacznie wyższe niż tempo 

wzrostu produkcji i konsumpcji. W konsekwencji coraz 

większa część produkcji przeznaczana jest na eksport 

(w 2011 roku udział wartości sprzedaży artykułów spożyw-

czych na rynki zagraniczne w całkowitej sprzedaży sektora 

spożywczego sięgał 32%) i jednocześnie coraz większa 

część krajowej konsumpcji pokrywana jest importem.

Wszystko to powoduje, że ekspozycja polskiej bran-

ży rolno-spożywczej na trendy globalne i regionalne 

(Europa, UE) jest dziś bardzo duża. Niezależnie od 

woli zarządzających, każda firma, nawet ta, która sama 

bezpośrednio nie prowadzi eksportu ani importu, jest 

dziś bardziej narażona na działanie czynników zagra-

nicznych i kursów walutowych niż jeszcze kilka lat 

temu. Naszym zdaniem nie ma żadnych powodów, 

aby uważać, że trend ten ulegnie w najbliższych latach 

odwróceniu lub wyraźnemu zahamowaniu.

Zjawiska te pociągają za sobą szereg zmian dla strategii 

krajowych przedsiębiorców. Dziś praktycznie niemożli-

we staje się długoterminowe planowanie rozwoju fir-

my bez dokładnego śledzenia trendów za granicą i to 

nie tylko u naszych nieodległych sąsiadów, ale również 

często w odległych zakątkach świata. W miarę moż-

liwości trzeba reagować na zmiany popytu na swoje 

produkty nie tylko na rynku krajowym, ale również na 

świecie. Możliwości eksportowe otwierają się na ryn-

kach, które jeszcze kilka lat temu w analizach zupełnie 

8    W latach 90. XX w. niekwestionowanym i jedynym światowym hegemonem były Stany Zjednoczone. W obecnej dekadzie PKB Chin prawdopodobnie przewyższy 
PKB Stanów Zjednoczonych. Wcześniej zdecydowana większość przepływu towarów i kapitału odbywała się pomiędzy krajami rozwiniętymi, dziś ta proporcja 
zmienia się wyraźnie na korzyść krajów wschodzących i rozwijających się.
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nie były brane pod uwagę. Być może strategicznie 

korzystne dla niektórych firm mogą okazać się więk-

sze umiędzynarodowienie łańcucha produkcji i/lub 

ściślejsza kooperacja z firmami zagranicznymi. Może 

to również dać większe możliwości optymalizacji zby-

tu. Produkt uboczny, który w polskich warunkach jest 

odpadem lub produktem żywnościowym o niewielkiej 

wartości, w innych częściach świata może być przysma-

kiem. W sytuacji rosnącej internacjonalizacji branży rol-

no-spożywczej na znaczeniu zyskują kwestie reputacji 

Polski jako producenta żywności. Dlatego większy na-

cisk powinien zostać położony na przestrzeganie norm 

jakości żywności (weterynaryjnych, sanitarnych, jakości 

handlowej i in.), aby nie dawać partnerom handlowym 

pretekstu do ograniczania importu z Polski. 

Wraz ze wzrostem wymiany handlowej 
rośnie wpływ kursów walutowych 
na wyniki branży rolno-spożywczej

Dynamicznie rosnący eksport z Polski wynika głównie 

z przewag kosztowo-cenowych polskich producen-

tów. Są one m.in. pochodną niższych, niż w krajach 

UE, kosztów czynników wytwórczych (głównie pracy 

i ziemi). Niemniej w dużym stopniu zależą też (i to za-

równo na poziomie kosztów, jak i ceny) od kształtowa-

nia się kursu EUR/PLN oraz USD/PLN.

Niewątpliwie słaba waluta krajowa przekłada się na 

wzrost konkurencyjności polskich produktów na 

rynkach zagranicznych. Historia ostatnich 10 lat po-

kazuje, że w okresie silnego spadku wartości złotego 

(lata 2004, 2005, 2009) wyraźnie poprawiało się saldo 

handlu zagranicznego, choć efekt ten był częściowo 

zaburzony poprzez wzrostowy trend w saldzie, obser-

wowany od wejścia Polski do UE (wykres 3). 

Kursy walutowe przekładają się na wyniki branży 

spożywczej także poprzez ceny produktów rolnych 

sprzedawanych przez rolników (koszt zakupu surow-

ca do przetwórstwa), które z kolei są silnie uzależnio-

ne od cen za granicą. 

Kurs walutowy jest niejako łącznikiem pomiędzy ce-

nami zagranicznymi a krajowymi, choć często działa 

z opóźnieniem. Dla przykładu według naszych analiz 

miesięczna cena trzody najbardziej reaguje na bie-

żące zmiany kursu EUR/PLN, natomiast cena mleka 

jest najbardziej skorelowana z kursem walutowym 

sprzed trzech i czterech miesięcy.

Wykres 3. Saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi a kurs EUR/PLN

Źródło: NBP, MF, obliczenia własne

 saldo handlu artykułami rolno-spożywczymi  kurs EUR/PLN – prawa oś
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Osłabienie złotego z jednej strony stymuluje zatem 

eksport polskich artykułów rolno-spożywczych 

i wzrost przychodów z ich sprzedaży, z drugiej zaś 

zwiększa ceny dóbr importowanych, tym samym 

przekłada się na zwyżki krajowych cen surowców 

rolnych, a zatem również kosztów przetwórstwa.

Średni kurs EUR/PLN w latach 2004–2011 kształtował 

się na poziomie 4,02, przy zmienności sięgającej 8%9  

– najniższy poziom odnotowano w lipcu 2008 roku 

(3,26), najwyższy zaś w lutym 2004 roku (4,85). Oce-

niamy, że przeciętnie w latach 2013–2020 złoty będzie 

mocniejszy niż w wyżej wymienionym okresie, nadal 

jednak utrzyma się jego duża zmienność. Mało praw-

dopodobne jest, aby w tym okresie Polska przystąpiła 

do strefy euro. Co ważne, w najbardziej prawdopo-

dobnym scenariuszu euro może nieznacznie zyskać 

w relacji do amerykańskiego dolara, przez co aprecja-

cja złotego w stosunku do dolara może być silniejsza.  

Teoretycznie umocnienie złotego nie będzie sprzyja-

ło wzrostowi eksportu rolno-spożywczego, może też 

być przesłanką do silniejszego zainteresowania im-

portem nieprzetworzonych surowców z zagranicy. 

Biorąc pod uwagę szanse, jakie niosą za sobą zmiany 

na rynkach światowych, a z drugiej strony spadek 

liczby ludności i wyhamowanie tempa wzrostu go-

spodarczego w Polsce, można też przyjąć, że w anali-

zowanym okresie coraz trudniejsze będzie opieranie 

swojej działalności jedynie na rynku krajowym. Tym 

bardziej że prawdopodobnie zwiększał będzie się 

również udział dostawców zagranicznych w pol-

skim rynku. 

Koszty pracy
Niskie koszty i niska wydajność pracy 
w Polsce

Po wstąpieniu Polski do UE koszty pracy (w przelicze-

niu na osobę pełnozatrudnioną) w sektorze przed-

siębiorstw rosły w średnim tempie 6% rocznie. Na tle 

wszystkich państw UE-27 był to relatywnie wysoki 

Wykres 4. Miesięczne koszty pracy w przedsiębiorstwach produkujących żywność i napoje w Polsce i Niemczech (euro) 
oraz dynamika zmian ich wysokości (rok poprzedni = 100)

Źródło: Eurostat, LABORSTA, szacunki BGŻ

9    Współczynnik zmienności wyliczony na podstawie średnich kursów miesięcznych.

 Polska  Niemcy     Dynamika zmian w Polsce prawa – prawa oś 

 Dynamika zmian w Niemczech – prawa oś
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wzrost, szczególnie w porównaniu z krajami wysoko 

rozwiniętymi, takimi jak Niemcy czy Francja. Warun-

kowane to było różnicami w wysokości płac i presją 

w kierunku ich wyrównywania. Dla producentów 

żywności oznaczało to zmniejszanie się przewag 

konkurencyjnych dotyczących tego obszaru. Nale-

ży pamiętać jednak, że wciąż koszty pracy w Polsce 

kształtują się na relatywnie niskim poziomie (jednym 

z niższych w Unii), co jest ważnym źródłem dość 

wysokiej konkurencyjności krajowego sektora rolno-

-spożywczego. (wykres 4)

W ostatnich trzech latach (2009–2011) można było 

zauważyć jednak wyhamowanie dynamiki wzrostu 

kosztów pracy. Miało to po części związek ze spo-

wolnieniem gospodarczym i spadkiem popytu na 

pracę w Polsce, mającym odzwierciedlenie w ogól-

nym spadku wielkości zatrudnienia w kraju. 

Analizując międzynarodową konkurencyjność ceno-

wą Polski w zakresie kosztów pracy, należy odnieść 

się także do zmian w wydajności pracy.  Wzrost wy-

dajności zależny nie tylko od samych pracowników, 

ale w dużej mierze od nakładów kapitału, kompeten-

cji pracodawców w zakresie organizacji pracy, a tak-

że ich innowacyjności. Biorąc pod uwagę przecięt-

ną wydajność pracy w Polsce, można powiedzieć, 

że jest ona nadal relatywnie niska, co jest wynikiem 

m.in. niskiego wyposażenia krajowych przedsię-

biorstw w kapitał. PKB per capita w Polsce stanowi 

57% wartości tego wskaźnika w Niemczech oraz 53% 

w Holandii. 

Mimo wszystko w Polsce w ostatnich latach ob-

serwuje się jeden z bardziej dynamicznych przy-

rostów produktywności pracy w Unii. Co więcej, 

wzrost ten postępuje szybciej niż w przypadku 

wzrostu kosztów pracy (wykres 5). Według Eu-

rostatu produktywność pracy w przeliczeniu na 

osobę pełnozatrudnioną w 2010 i 2011 roku zwięk-

szyła się średnio odpowiednio o 3,5% i 3,3%, co 

było dość wysoką wartością w odniesieniu do lat 

poprzednich. Jest to m.in. konsekwencją poprawy 

organizacji pracy, stosowania nowych technologii 

przez krajowe przedsiębiorstwa (przewidywanie 

negatywnych skutków kryzysu), a także zwiększo-

nych inwestycji w rozwój kadr.  

Wykres 5. Zmiana kosztów pracy w stosunku do zmian w produktywności w przedsiębiorstwach wytwarzających 
żywność i napoje (2004 = 100).
 
Źródło: Opracowanie BGŻ na podst. danych Eurostat i LABORSTA

 Czechy  Niemcy  Francja  Węgry  Polska  Rumunia 
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Oczekiwany szybszy wzrost kosztów 
pracy w Polsce w porównaniu 
z innymi krajami Unii

Oceniać można, że w perspektywie najbliższej de-

kady płace w Polsce w dalszym ciągu będą przy-

rastać szybciej niż średnio w Unii. Jednak proces 

wyrównywania się płac wciąż będzie przebiegał 

powoli, przez co niższe koszty pracy w dalszym cią-

gu będą ważnym czynnikiem kształtującym prze-

wagi konkurencyjne krajowych przedsiębiorstw 

sektora rolno-spożywczego. W latach 2012–2013 

negatywnie na wzrost płac w kraju oddziaływać 

będzie nasilające się spowolnienie gospodarcze ob-

serwowane w krajach Unii, w tym również w Polsce. 

W dłuższej perspektywie na wzrost wynagrodzeń, 

oprócz dotychczasowych czynników, dodatkowo 

wywierać będą presję zmiany w strukturze ludności 

w Polsce. GUS ocenia, że w 2020 roku w stosunku 

do 2010 roku liczba osób w wieku produkcyjnym 

w kraju zmniejszy się o ponad 2 mln, co może mieć 

skutek w postaci zmniejszenia się dostępności siły 

roboczej. Mimo działań rządu w zakresie podniesie-

nia wieku emerytalnego, rynek pracy w kolejnych 

latach może stać się bardziej rynkiem pracownika 

niż pracodawcy, mając przełożenie na wzrost wy-

sokości płac w skali kraju. Ponadto spadek relacji 

pomiędzy liczbą pracujących a liczbą emerytów 

będzie musiał prowadzić do wzrostu składek na 

ubezpieczenie społeczne, a tym samym pozapła-

cowych kosztów pracy. Dostosowanie się do tych 

zmian będzie jednym z wyzwań dla polskich przed-

siębiorstw. Kluczem do sukcesu będzie zatem umie-

jętność zwiększania wydajności pracy.  

Koszt finansowania

Polska jest importerem kapitału. Co więcej, począw-

szy od 2008 roku, relacja krajowych oszczędności 

do PKB cechuje się trendem spadkowym, głównie 

w wyniku malejących oszczędności sektora gospo-

darstw domowych. Od początku 2011 roku trend 

ten uległ nasileniu. W perspektywie kolejnych lat 

niski poziom stopy oszczędzania, a tym samym 

krajowej podaży kapitału w porównaniu z popy-

tem na niego będzie się nadal utrzymywał. Przy 

czym działania regulacyjne i nadzorcze nad sek-

torem bankowym mogą wymusić wzrost udziału 

krajowej bazy depozytowej w finansowaniu akcji 

kredytowej sektora bankowego, przyczyniając się 

do wzrostu stopy oszczędności.  

Konsekwencją tego stanu rzeczy są wyższe koszty 

kredytów w porównaniu z krajami strefy euro (wy-

kres 6). Powodem wyższego poziomu stóp procen-

towych w Polsce w stosunku do strefy euro jest też 

wyższa inflacja, mierzona wskaźnikiem cen towarów 

i usług konsumpcyjnych. Jest to z jednej strony kon-

sekwencja tzw. efektu Balassy-Samuelsona10, czyli 

szybszego w stosunku do przyrostu produktywno-

ści wzrostu cen usług, a z drugiej wyższego udziału 

w koszyku konsumpcyjnym żywności, której ceny 

w ostatnich latach szybko rosły.

Obserwowane nasilenie się kryzysu zarówno 

w strefie euro, jak też w Polsce, działać może w kie-

runku wygaszenia inflacji i obniżenia stóp procen-

towych NBP. Oczekujemy, że do połowy 2013 roku 

stopy procentowe mogą być łącznie obniżone na-

wet o 1,25 pkt proc. W konsekwencji poziom stopy 

referencyjnej NBP może spaść ponownie do 3,5%. 

W obliczu coraz silniejszych oznak spowolnienia 

gospodarczego i stopniowo gasnącej inflacji, dzia-

łanie władzy monetarnej będzie ukierunkowane 

na wsparcie popytu poprzez obniżenie oprocento-

wania kredytów. Przeszkodą dla proporcjonalnego 

do spadku stopy procentowej NBP spadku kosztów 

kredytów dla przedsiębiorstw będzie wzrost wy-

ceny ryzyka kredytowego na skutek pogorszenia 

10  Według tradycyjnej teorii konwergencji, tzw. efekt Balassy-Samuelsona wyjaśnia, dlaczego w szybko rosnących gospodarkach jest wyższa inflacja. Otóż 
w gospodarkach tych w sektorach dóbr podlegających międzynarodowej wymianie handlowej ma miejsce szybki wzrost  wydajności pracy, co ciągnie w górę płace 
w sektorach usługowych niepodlegających wymianie handlowej, powodując wzrost cen w tych ostatnich sektorach i tym samym wyższą przeciętną inflację.
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Wykres 6. Wysokość stóp procentowych dla nowych kredytów (bez kredytów w rachunku bieżącym) w Polsce 
(powyżej 4 mln PLN) i krajach strefy euro (powyżej 1 mln EUR) – w %
  
Źródło: EBC, NBP, GUS  Polska  strefa euro  CPI (PL)

jakości portfela kredytowego sektora bankowego. 

Dlatego różnica w stopach procentowych mię-

dzy Polską a krajami Unii będzie utrzymywała się 

na wyższym poziomie, niż miało to miejsce przed 

kryzysem w 2008 roku. 

W dalszej perspektywie na wysokie koszty finanso-

wania przedsiębiorstw w kraju wpływać będzie rów-

11   Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, który w pewnym sensie pełni funkcję globalnego regulatora, jako remedium na kryzys finansowy w latach 2008–2009, 
przedstawił plan wprowadzenia aktualizacji do obowiązujących wytycznych dotyczących funkcjonowania sektora bankowego. Zaproponował m.in. wprowadzenie 
antycyklicznych buforów kapitałowych i nowych wskaźników dotyczących zarządzania płynnością w bankach (wskaźniki NSFR i LCR). 

nież niższa globalna dostępność kapitału wywołana 

zmianami regulacyjnymi (Bazylea III11), powodująca 

zmniejszenie w ujęciu globalnym skali akcji kredyto-

wej sektora bankowego (wyższe wymogi kapitałowe 

i mniejsza dźwignia finansowa) oraz wzrost kosztów 

stabilnego finansowania banków (opartego przede 

wszystkim o depozyty gospodarstw domowych).
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Otoczenie 
instytucjonalno-regulacyjne

Zmiany wspólnej polityki 
rolnej po 2013 roku

Możliwości rozwoju sektora rolno-spożywczego w kra-

jach Unii Europejskiej są w dużej mierze uzależnione 

od zmian, jakie zachodzą na rynku globalnym, w tym 

przede wszystkim w krajach rozwijających się. Z dru-

giej strony nadal istotne znaczenie, szczególnie w od-

niesieniu do samego rolnictwa, mają ramy regulacyjne 

określone przez wspólną politykę rolną (WPR), które 

wpływają na konkurencyjność unijnego przemysłu 

rolno-spożywczego na rynku globalnym oraz w samej 

Wspólnocie. W ostatnich latach WPR przeszła wiele 

zmian, które skutkowały m.in. oderwaniem płatności 

bezpośrednich od skali i kierunku produkcji, zmniej-

szeniem interwencji rynkowej i większym naciskiem na 

zarządzanie ryzykiem, a także wzmocnieniem wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich. (ramka WPR)

Kolejna reforma WPR wejdzie w życie w 2014 roku. 

Jej podstawowe cele to zwiększenie wydajności 

i konkurencyjności sektora rolnego (m.in. poprzez 

zachęcanie rolników do wspólnego działania, po-

prawę systemu doradztwa), poprawa skuteczności 

działań WPR w zakresie zmian klimatu oraz ogól-

ne zwiększenie efektywności polityki12. Według 

propozycji Komisji Europejskiej przedstawionej 

12 października 2011 roku, największe zmiany na-

stąpią w funkcjonowaniu płatności bezpośrednich. 

W przypadku polityki rozwoju obszarów wiejskich 

(II filar) oraz instrumentów interwencji przewiduje 

się jedynie drobne modyfikacje.

Największe zmiany w WPR 
dotyczą ujednolicenia systemu 
płatności bezpośrednich…

Jeżeli chodzi o płatności, to w państwach członkowskich, 

w których stanowią one mniej niż 90% średniej dla UE-27, 

różnica między obecną wysokością wsparcia a zreduko-

waną o 10% średnią wysokością płatności w Unii zosta-

nie zmniejszona o jedną trzecią. Jednocześnie propozy-

cje Komisji odnośnie do zasad przyznawania płatności 

po 2014 roku nakładają na beneficjentów nowe wyma-

gania. Najważniejsze z nich to tzw. zazielenienie (z ang. 

greening), czyli uzależnienie wypłaty 30% płatności bez-

pośrednich od wypełniania dodatkowych wymogów 

rolnośrodowiskowych (w tym utrzymywanie na po-

wierzchni 7% użytków rolnych obszaru proekologiczne-

go). Założenie to, choć ułatwia legitymizację WPR, wywo-

łuje najwięcej protestów wśród państw członkowskich 

(głównie UE-15), szczególnie w obliczu prognozowane-

go dalszego wzrostu popytu na żywność na świecie. 

Spełnienie wymogu zazielenienia w wielu wypadkach 

może prowadzić do wzrostu kosztów produkcji i w efek-

cie spadku konkurencyjności gospodarstw unijnych, 

szczególnie tych największych. Ponadto, przy niewiel-

kiej już możliwości wzrostu produktywności rolnictwa 

12 Wewnętrzny dokument roboczy Komisji, Streszczenie Oceny Skutków, Wspólna Polityka Rolna do roku 2020, Bruksela, 12.10.2011, SEK(2011) 1154 wersja ostateczna.
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Kierunek reform wspólnej polityki rolnej
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 Bezpieczeństwo 
żywnościowe

Wzrost 
produktywności

Stabilizacja 
rynkowa

Wsparcie 
dochodów 

 Nadprodukcja („góry  masła”)

 Rosnące wydatki 
na rolnictwo

 Naciski ze strony społeczności 
międzynarodowej 

 Niekorzystne przemiany 
w rolnictwie 

McSharry 

Ograniczenie 
nadwyżek 
żywności

Środowisko 

Stabilizacja 
dochodów

 Kontrola 
wydatków

Agenda 2000 

Kontynuacja kierunków 
poprzednich reform

Nacisk na 
konkurencyjność 
rolnictwa UE

Rozwój obszarów 
wiejskich 

Reformy

Luksemburg

 Orientacja rynkowa

Bezpieczeństwo 
żywności/konsument

 Rozwój obszarów 
wiejskich

 Środowisko

 Zgodność 
z postanowieniami 
WTO 

Health Check 

Przegląd postanowień 
reformy z 2003 r. 

Nowe wyzwania

Zarządzenie ryzykiem

Nowa WPR 

Przyszłość płatności 
bezpośrednich

 Liberalizacja handlu

 Ograniczenie 
interwencji

Nowe wyzwania

Środowisko

1992

2000

2003 

2008

2013

Kryzys

Początki 
WPR 
okres 
powojenny 

1. Wsparcie cen

2. Samowystarczalność

3.  Maksymalna 
produktywność

4. Stabilizacja rynkowa

1. Wsparcie dochodów

2.  Liberalizacja handlu /
powiązanie z rynkiem 
światowym

3.   Zrównoważone rolnictwo 
Bezpieczeństwo żywności

4. Zarządzanie ryzykiem



Podstawowe cele 
nowej WPR to 

zwiększenie wydajności 
i konkurencyjności 

sektora rolnego, poprawa 
efektywności środowiskowej 

oraz zmniejszenie 
nierówności między 

państwami członkowskimi 
w poziomie płatności 

bezpośrednich.

w krajach UE-15, duże jest również prawdopodobień-

stwo obniżenia wielkości produkcji, a tym samym reduk-

cji bazy surowcowej dla przetwórców.

…ograniczenia wsparcia na 
restrukturyzację i modernizację rolnictwa

W kontekście zmian w programach rozwoju obszarów 

wiejskich po 2014 roku przewiduje się znaczące ogra-

niczenie wsparcia ze środków unijnych działań skiero-

wanych na restrukturyzację i modernizację rolnictwa. 

Z deklaracji Komisji można oczekiwać, że więcej środ-

ków będzie kierowanych na różnicowanie działalności 

gospodarczej na wsi w kierunku pozarolniczej, dosto-

sowanie do wymogów rolnośrodowiskowych oraz 

związanych z dobrostanem zwierząt lub poprawę 

jakości produkcji rolniczej. Szczególny nacisk na Pro-

gram Rolnośrodowiskowy wynika m.in. z realizowanej 

w UE Strategii Lizbońskiej oraz zobowiązań i deklaracji 

międzynarodowych odnośnie do ochrony środowiska. 

Ponadto Komisja będzie dążyć do wspierania inicjatyw 

nastawionych na innowację i transfer wiedzy (co wpi-

suje się w tzw. rozwój inteligentny, jeden z trzech prio-

rytetów strategicznych Europy 2020), budowanie grup 

producentów rolnych i projekty typu LEADER. 

Warto w tym momencie dodać, że większy nacisk na roz-

wój szeroko rozumianej innowacyjności, kosztem choć-

by celów infrastrukturalnych, zostanie położony także 

w przypadku funduszy polityki spójności (Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu-

szu Społecznego oraz Funduszu Spójności). 
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… oraz zniesienia kwotowania 
mleka i cukru

W odniesieniu do funkcjonowania wspólnej organizacji 

rynków rolnych, największe zmiany będą związane z li-

kwidacją systemu kwotowania produkcji mleka i cukru. 

Oceniamy, że w tym pierwszym przypadku może to 

prowadzić do istotnego zwiększenia rynkowej poda-

ży mleka w Polsce, a także nieznacznego spadku cen 

skupu. W warunkach relatywnie stabilnego popytu na 

przetwory mleczarskie przypuszczalnie rósł będzie ich 

eksport, co w jeszcze większym stopniu zwiąże Polskę 

z rynkiem globalnym. Z drugiej strony narastać będzie 

konkurencja wewnątrz kraju. Obecnie jedną z barier 

wejścia na nasz rynek są ograniczenia w produkcji mle-

ka i związane z tym problemy przedsiębiorstw z zapew-

nieniem odpowiedniej bazy surowcowej. Wraz z odej-

ściem od systemu kwotowania, zainteresowanie Polską 

wśród inwestorów zagranicznych prawdopodobnie 

wzrośnie (ze względu na wciąż niższe koszty produkcji), 

co może stanowić zagrożenie dla firm rodzimych.

Przyjęcie propozycji Komisji przez państwa członkow-

skie UE oznaczałoby, że na finansowanie WPR zostanie 

przeznaczonych w latach 2014–2020 435,6 mld EUR 

(w cenach bieżących), z czego na płatności bezpo-

średnie i wparcie cen – 317,2 mld EUR, a na rozwój ob-

szarów wiejskich – 101,2 mld EUR. 

Mając na uwadze propozycję Komisji oraz założenia 

reform polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich, 

można oczekiwać, że łączny poziom środków, które 

trafią do Polski w ramach WPR w latach 2014–2020, 

będzie zbliżony do obecnego poziomu transferów. 

W 2011 roku wyniosły one 4,326 mld EUR.

Z drugiej strony dyskusja nad przedstawionymi przez 

Komisję Europejską reformami toczy się w cieniu de-

baty na temat przyszłości strefy euro oraz budżetu 

wspólnotowego. Wprawdzie Komisja zapropono-

wała utrzymanie nominalnego poziomu wydatków 

na WPR na poziomie z 2013 roku, jednak w obecnej 

sytuacji gospodarczej UE jest silna presja ze strony 

części państw członkowskich należących do grupy 

płatników netto na ograniczenie wydatków z budże-

tu wspólnotowego, w tym także na WPR. Jest to bez 

wątpienia niekorzystne z punktu widzenia interesów 

polskich rolników i przetwórców. 

Decyzja odnośnie do wielkości i struktury budżetu wspól-

notowego, jak i kształtu WPR w okresie kolejnej perspek-

tywy finansowej 2014–2020 zostanie prawdopodobnie 

podjęta pod koniec 2013 roku. Obecnie propozycje Ko-

misji Europejskiej mają bardzo ogólny charakter, co też 

uniemożliwia kompletną ocenę ewentualnych zmian.

Produkcja biopaliw

Surowce rolne są wykorzystywane na cztery głów-

ne sposoby: do produkcji żywności, pasz, paliw oraz 

włókna. W ostatnich dekadach bardzo szybko rosło 

zapotrzebowanie na cele paszowe. Jednak na po-

czątku XXI wieku do tego czynnika dołączył również 

bardzo szybki wzrost popytu na surowce do produkcji 

biopaliw, wywierający coraz większą presję na ceny 

surowców rolnych. (wykres 7)

Biopaliwa wytwarzane z surowców 
rolniczych dominują w strukturze 
światowej produkcji biopaliw

W strukturze produkcji biopaliw na świecie obecnie do-

minują tzw. biopaliwa I generacji, które są wytwarzane 

głównie ze zbóż i trzciny cukrowej oraz z olejów roślin-

nych. Mimo że w skali globalnej udział przemysłu bio-

paliwowego w wykorzystaniu surowców rolnych jest 

stosunkowo niewielki, na niektórych rynkach lokalnych 

ten kierunek wykorzystania może mieć duże znaczenie. 

I tak np. według ocen OECD-FAO, w latach 2009–2011 

ok. 12% globalnego zużycia olejów roślinnych stanowił 

przemysł biopaliwowy. W samej Argentynie jednak do 

produkcji biopaliw przeznaczono ponad 60% olejów 

(konsumowanych ogółem), a w UE ok. 40%13. W ostatnich 

13  Agricultural Outlook 2012–2021, OECD-FAO, 2012.
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latach bardzo silnie wzrosło także znaczenie zużycia 

przemysłowego zbóż, w którym zawiera się przerób 

surowca na biopaliwa. Produkcja biopaliw II generacji 

(z surowców pozażywnościowych) jest obecnie bardzo 

droga i ma niewielkie znaczenie w strukturze produkcji 

biopaliw ogółem. Najprawdopodobniej również w naj-

bliższych latach waga tego rodzaju biopaliw pozosta-

nie relatywnie niewielka.

Siła wpływu biopaliw na ceny surowców 
rolnych jest dyskusyjna

Siła wpływu rozwijającego się rynku biopaliw I genera-

cji, kreującego coraz większy popyt na surowce rolne, 

na ceny tych surowców, a w konsekwencji żywności 

jest dyskusyjna. Część ekspertów uważa, że zwiększa-

jąca się produkcja biopaliw oddziałuje w sposób zni-

komy na ceny żywności, o czym pisaliśmy w raporcie 

Zmiany zachodzące na światowych rynkach rolnych – 

konsekwencje dla producentów żywności  w 2011 roku14.

14 Raport dostępny na stronie internetowej http://analizy.bgz.pl/information/analysis/cat/sektor-rolny/dept/bgzraportrolny.
15 Patrz odnośnik 12. 

Inni eksperci natomiast są zdania, że ten wpływ jest zna-

czący i rosnąca produkcja biopaliw w przyszłości nadal 

będzie wywierać presję na ceny zbóż, oleistych i innych 

surowców rolnych. Popyt na surowce wykorzystywane 

do produkcji biopaliw ze względu na obowiązujące 

regulacje prawne (patrz niżej) jest stosunkowo mało 

wrażliwy na zmiany cen (mało elastyczny). W sytuacji 

mniejszych – niż jeszcze kilkanaście lat temu – zapasów 

np. zbóż, a jednocześnie rosnącego ich zużycia na cele 

biopaliwowe i mało elastycznego popytu na ziarno do 

produkcji etanolu, nawet stosunkowo niewielkie zmia-

ny w podaży zbóż wywołują silniejszą reakcję po stro-

nie cen niż w poprzednich latach15. W Polsce, w przy-

padku większości produktów rolnych, ceny kształtują 

się pod silnym wpływem tendencji zewnętrznych. Jeśli 

światowe ceny surowców rosną, wzrost cen zazwyczaj 

obserwuje się również w Polsce. 

Czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla rozwoju 

sektora biopaliw, wpływającym na kształtowanie 

Wykres 7. Produkcja biodiesla 
 
Źródło: F.O. Licht  Świat  UE  
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się sytuacji na rynkach surowców rolnych, pozosta-

ną z pewnością regulacje. Koszty produkcji biopaliw 

są wyższe niż koszty pozyskiwania paliw kopalnych, 

dlatego też w wielu krajach obowiązują dziś specjal-

ne rozwiązania prawne wspierające rozwój rynku 

biopaliw (np. cele wskaźnikowe lub ulgi podatkowe). 

Biorąc pod uwagę to, jak silnie te regulacje obec-

nie oddziałują na rynek, można założyć, że również 

w przyszłości będą miały one bardzo duże znacze-

nie dla rozwoju sektora biopaliw. W tym kontekście 

na uwagę zasługuje zmieniający się stosunek UE do 

produkcji biopaliw z surowców żywnościowych (UE 

należy obecnie do największych konsumentów bio-

paliw na świecie). Według obowiązujących przepi-

sów, w 2020 roku udział paliw odnawialnych w trans-

porcie w UE ma osiągnąć poziom 10%. Jednak 

we wrześniu 2012 roku (tj. w momencie pracy nad 

niniejszym raportem) unijni komisarze ds. energii

W najbliższej 
dekadzie ceny ropy 

naftowej będą 
wyższe niż 
przeciętnie 
w ostatnim 

dziesięcioleciu.

Guenther Oettinger oraz ds. klimatu Connie Hedegaard 

zapowiedzieli, że wkrótce zostaną przedstawione 

propozycje zmian prawnych w tym zakresie. Udział 

biopaliw produkowanych z surowców rolnych ma zo-

stać ograniczony w 2020 roku do 5%, tj. do poziomu, 

który wiele krajów unijnych już obecnie realizuje.

Istotne dla rozwoju sektora biopaliw pozostaną 

ceny ropy naftowej. Jeśli będą one wysokie, będą 

oddziaływać w kierunku wzrostu produkcji bio-

paliw i wysokich cen surowców. Spadek cen ropy 

natomiast sprawi, że rynki zbóż i oleistych osiągną 

równowagę przy niższych cenach. Według prognoz 

Banku Światowego, w najbliższej dekadzie ceny 

ropy naftowej będą wyższe niż przeciętnie w ostat-

nim dziesięcioleciu.
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Tabela 3. Syntetyczna ocena wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo w Europie 
zamieszczona w Czwartym Raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw  Zmian Klimatu

Wyszczególnienie Obszar Europy

północny atlantycki centralny (Polska) śródziemnomorski wschodni

Przydatność obszarów 
dla rolnictwa      

Rośliny ciepłolubne 
(kukurydza, słonecznik)         

Rośliny ozime (pszenica ozima)
      

Rośliny energetyczne
      

Chów zwierząt
     

Produktywność pastwisk
        

Produktywność łąk
         

Potrzeby nawadniania –
     

Dostępność wody
     

Symbole występujące w tabeli oznaczają kierunek i siłę wpływu postępujących zmian klimatycznych. Strzałka  oznacza pozytywny efekt zmian 
klimatycznych, natomiast  efekt negatywny. Liczba strzałek oznacza siłę obserwowanych zmian (trzy strzałki oznaczają bardzo znaczące zmiany).

Źródło: Alcamo J. i in.: Europe climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment 
Report of the IPCC: Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2007; opracowanie IUNG

Pozostałe czynniki

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatu nie są zjawiskiem nowym, obserwo-

wanym przez ostatnie 100 czy 200 lat. W ubiegłym 

wieku ich tempo jednak przyspieszyło. Obecnie 

najbardziej popularne opinie dotyczące przyszło-

ści klimatycznej Ziemi różnią się dosyć znacząco od 

siebie. Według pierwszej, należy oczekiwać global-

nego ocieplenia, będącego wynikiem różnych form 

aktywności człowieka. Według drugiej opinii, obec-

nie trwa ciepła faza zlodowacenia czwartorzędowe-

go, po której nastąpi ochłodzenie. Uwzględniając 

obie teorie, można założyć, że w ciągu najbliższych 

50–100 lat temperatura na Ziemi najprawdopodob-

niej będzie nadal wzrastać, natomiast później klimat 

może zacząć się ochładzać16. 

1 6  J. Bański i in., Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na światowe rolnictwo [w:] G. Dybowski (red.), Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie. 
Program Wieloletni 2005–2009, nr 17, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005. 
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… oddziałują na rolnictwo 
na całym świecie

Zmiany klimatu szczególnie silnie oddziałują na rolnic-

two, jako że wyniki produkcji w rolnictwie są w du-

żym stopniu uzależnione od warunków pogodowych. 

Wśród ekspertów na świecie od lat toczy się dyskusja 

na temat kierunków tego wpływu. Najczęściej spoty-

kany jest pogląd, że w skali globalnej wskutek ocieple-

nia nastąpi wzrost potencjału produkcyjnego rolnic-

twa na Ziemi17. 

Możliwości produkcyjne w największym stopniu 

wzrosną w strefie klimatu umiarkowanego. Obszar 

zasięgu upraw przesunie się w kierunku wyższych 

szerokości geograficznych. Ocenia się, że przykłado-

wo w środkowym rejonie Kanady wzrost temperatu-

ry o 1̊ C pozwoli na wydłużenie okresu wegetacyj-

nego o 10 dni, dzięki czemu można będzie uprawiać 

niektóre odmiany zbóż18. W Polsce w wyniku wzrostu 

temperatury mogą poprawić się warunki dla produk-

cji kukurydzy na ziarno, słonecznika czy winorośli. 

Ponadto wydłużenie okresu wegetacyjnego poprawi 

plonowanie roślin energetycznych i produktywność 

pastwisk19. (tabela 3)

Z drugiej strony, wzrost temperatury i zmiany prze-

strzennego rozkładu opadów spowodują zwięk-

szenie zasięgu strefy suchej, gdzie produkcja rolna 

wymaga specjalnych zabiegów agrotechnicznych. 

W regionach, takich jak kraje basenu Morza Śród-

ziemnego, gdzie już dzisiaj występują długotrwałe 

susze, wyższe temperatury mogą obniżyć potencjał 

rolniczy. 

Negatywnym skutkiem zmian klimatu będzie tak-

że coraz większe natężenie zjawisk ekstremalnych, 

prowadzących do wzrostu ryzyka produkcyjnego 

w rolnictwie. W wyniku ocieplenia klimatu w Ameryce 

Północnej i Południowej wzrasta zagrożenie wystąpie-

niem susz, cyklonów i powodzi. Susza może zagrażać 

znacznym obszarom regionów podzwrotnikowych, 

w tym m.in. Europie Południowej. 

Przeobrażenia w rolnictwie światowym, jakie nastę-

pują pod wpływem zmian klimatu, można próbować 

oceniać w kontekście społeczno-geograficznym. Naj-

korzystniejsze zmiany w zakresie możliwości produk-

cyjnych w rolnictwie nastąpią w krajach najbardziej 

rozwiniętych gospodarczo, gdzie już występuje pro-

blem nadprodukcji żywności. Z kolei w najbiedniejszych 

W wyniku zmian 
klimatycznych 

potencjał 
produkcyjny rolnictwa 

w niektórych 
regionach świata 

wzrośnie, w innych 
zmaleje.

17 Jak wyżej.
18  Jak wyżej.
19  J. Kozyra i in., Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Studia 

i raporty IUNG-PIB, Zeszyt 14, 2009.
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krajach afrykańskich i azjatyckich, w których występu-

je dziś zjawisko głodu, problemy żywnościowe mogą 

się pogłębiać.

…w Polsce ich skutki trudno 
jednoznacznie ocenić

Rozpatrując zmiany klimatu z perspektywy rynku pol-

skiego, trudno jednoznacznie ocenić, czy ich wpływ na 

krajowe rolnictwo i sektor spożywczy będzie pozytyw-

ny, czy negatywny. W ich skutek zmieni się najprawdo-

podobniej struktura upraw w Polsce. Z punktu widzenia 

niektórych krajowych producentów surowców rolnych 

i żywności, wydłużenie okresu wegetacji czy możliwość 

poprawy warunków produkcji dla roślin ciepłolubnych 

wydają się korzystne. Niemniej jednocześnie mogą po-

gorszyć się warunki do uprawy np. ziemniaków. Zmia-

ny klimatu można negatywnie oceniać ze względu na 

pogorszenie warunków chowu zwierząt (stres cieplny), 

rosnące potrzeby nawadniania i mniejszą dostępność 

wody będącą skutkiem większego zapotrzebowania 

w innych działach20. Utrzymanie produkcji rolnej na od-

powiednim poziomie może wiązać się z koniecznością 

poniesienia dodatkowych nakładów.

W kontekście zmian klimatu i towarzyszącego im 

wzrostu natężenia zjawisk ekstremalnych warto 

zwrócić także uwagę na wahania zbiorów i podaży 

surowców rolnych oraz ich wpływ na ceny. W wa-

runkach niższych światowych zapasów przykładowo 

zbóż w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu lat, 

rozwijającej się produkcji biopaliw i coraz większego 

popytu na żywność, zgłaszanego przez Chiny i Indie, 

nawet stosunkowo niewielkie zmiany podaży, wy-

nikające np. ze spadku zbiorów, mogą wywoływać 

nerwowe reakcje graczy rynkowych i silniejszą re-

akcję po stronie cen niż w przeszłości. Jako że duży 

wpływ na kształtowanie się cen w Polsce mają ten-

dencje zewnętrzne, zmiany światowej podaży zbóż 

i towarzyszące im ruchy cen znajdą swoje odzwier-

ciedlenie na krajowym rynku.

Rozwój GMO

W okresie ostatnich kilkunastu lat zależność rolnictwa 

i niektórych gałęzi przemysłu żywnościowego od 

upraw genetycznie modyfikowanych (GM) wyraźnie 

wzrosła. Szczególnie dotyczy to przemysłu paszowe-

go oraz produkcji wieprzowiny i drobiu. 

Na świecie powierzchnia upraw 
genetycznie modyfikowanych 
dynamicznie się zwiększa 

Produkcja upraw GM należy obecnie do najbardziej 

dynamicznie rozwijających się obszarów rolnictwa 

na świecie. International Service for the Acquisition 

of Agri-Biotech Applications (ISAAA) szacuje, że 

w latach 1996–2011 areał takich upraw zwiększył się 

z 1,7 mln ha do 160 mln ha, czyli ok. 94 razy! Upra-

wy GM zajmują ponad 10% światowej powierzchni 

gruntów ornych.

W 2011 roku prawie połowa upraw GM prowadzona 

była w krajach rozwijających się i to właśnie tam od 

kilku lat odnotowuje się największy ich przyrost. Mimo 

że w krajach rozwiniętych również stopniowo zwięk-

sza się areał upraw roślin GM, tracą one pozycję na 

rzecz państw takich jak Brazylia czy Chiny. 

W przypadku niektórych roślin uprawy GM zaczy-

nają wypierać tradycyjne technologie produkcji. 

Przykładem może być soja. W 2011 roku powierzch-

nia upraw genetycznie modyfikowanej soi osiągnę-

ła rekordowy poziom 75,4 mln ha, co oznacza, że 

75% powierzchni upraw soi w skali globalnej stano-

wiły odmiany GM. Oznacza to także, że produkcja 

soi GM podwoiła się w ostatnich 10 latach. Według 

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw-

nościowej, „przy tak wysokiej dynamice wzrostu 

prawdopodobnie soja non GM zostanie całkowicie 

wyparta z uprawy”21. 

Jednocześnie, jak podaje IERiGŻ, udział śruty so-

jowej GM w światowym eksporcie jest wyższy niż 

20  Jak wyżej.
21  W. Dzwonkowski, K. Hryszko, Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślin GMO, IERiGŻ, 

Warszawa 2001.
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w produkcji i wynosi 90%. Jest to istotne z punktu 

widzenia np. Polski, która jest importerem tego su-

rowca, ponieważ w naszym kraju nie produkuje się 

i nie przerabia śruty sojowej. Oznacza to, że dotych-

czas sprowadzana do kraju śruta w zdecydowanej 

większości jest genetycznie modyfikowana. 

Temat GMO wciąż budzi wiele emocji

Na świecie, w tym w Polsce, od kilku lat toczy się 

szeroka dyskusja na temat wprowadzania do rol-

nictwa i środowiska naturalnego organizmów ge-

netycznie zmodyfikowanych. Według zwolenników 

upraw GM, dzięki stosowaniu takiej technologii rol-

nicy mogą liczyć na wyższe dochody m.in. w wy-

niku obniżenia kosztów produkcji (niższe koszty 

środków ochrony roślin i pracy), a czasem także po-

prawy plonowania. 

Z kolei przeciwnicy upraw GM wskazują na zagro-

żenia płynące ze stosowania nowych technologii, 

przede wszystkim zwracając uwagę na relatywnie 

krótki okres ich użycia i brak długoletnich badań 

na temat bezpieczeństwa zdrowotnego i środowi-

skowego. Obecnie trudne do przewidzenia są rów-

nież skutki niekontrolowanego rozprzestrzeniania 

się kombinacji genów, które do tej pory nie istniały 

w naturze. 

W Polsce dyskusja na temat wprowadzania do rolnic-

twa i środowiska naturalnego GMO przybrała na sile 

w 2006 roku w związku z przyjęciem ustawy o pa-

szach, w której pojawiły się zapisy zakazujące wy-

twarzania, wprowadzania do obrotu oraz stosowania 

w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowa-

nych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowa-

nych przeznaczonych do użytku paszowego22. Jed-

nakże dotychczas nie weszły one w życie, co wynika 

głównie ze sprzeczności tych przepisów z prawem 

unijnym oraz silnego wpływu wprowadzenia zaka-

zu stosowania GMO w żywieniu zwierząt na sektor 

rolno-spożywczy. Według obecnie obowiązujących 

regulacji, wspomniany zakaz wejdzie w życie 1 stycz-

nia 2017 roku. 

Zakaz stosowania pasz GM w Polsce 
najbardziej uderzyłby 
w producentów mięsa i jaj

Jeśli zakaz używania komponentów paszowych 

GMO w skarmianiu zwierząt zacznie obowiązywać, 

uderzy głównie w gospodarstwa rolne i przedsię-

biorstwa utrzymujące zwierzęta ziarnożerne (trzodę 

chlewną, kurczęta brojlery, indyki, kury nioski). Śruta 

sojowa GMO, mimo że droższa od śruty rzepakowej 

czy słonecznikowej, stanowi obecnie główne źró-

dło białka w żywieniu zwierząt w Polsce. Możliwo-

ści jej zastąpienia surowcami niemodyfikowanymi 

genetycznie, zarówno produkowanymi w kraju, jak 

i importowanymi, są bardzo ograniczone. Ponadto, 

zważywszy na rosnące znaczenie upraw GMO na 

świecie, w przyszłości trudności związane z sub-

stytucją śruty sojowej GMO prawdopodobnie będą 

narastały.

Gdyby w miejsce śruty GM zaczęto używać śruty 

wolnej od GM, która jest droższa, jej cena prze-

łożyłaby się na wzrost kosztów produkcji żywca 

i jaj. Możliwości przeniesienia wyższych kosztów 

na odbiorców byłyby jednak bardzo ograniczo-

ne. Polscy producenci operują dziś w warunkach 

jednolitego rynku wewnętrznego UE. W przypad-

ku większości produktów rolnych ceny na rynku 

krajowym kształtują się pod silnym wpływem ten-

dencji zewnętrznych. Korelacja cen polskich i cen 

w UE jest bardzo wysoka. Czynniki krajowe mają 

jedynie ograniczony wpływ na kształtowanie się 

cen, które otrzymują polscy rolnicy. Gdyby krajowi 

producenci chcieli znacząco podnieść ceny, miej-

sce ich produktów zarówno na rynku krajowym, 

jak i na rynkach zagranicznych, szybko zajmą pro-

dukty konkurencyjne produkowane taniej za gra-

nicą przy użyciu pasz GMO. 

22 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2006 Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.)
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Branże Szanse

Młynarstwo   rosnąca koncentracja gospodarstw rolnych – większe partie 
jednorodnego jakościowo surowca

Pasze   wzrost popytu na pasze dla drobiu (m.in. ze względu na zwiększone 
zapotrzebowanie na białko pochodzenia zwierzęcego w krajach 
rozwijających się)

  oczekiwane umocnienie złotego

  postępująca koncentracja gospodarstw rolnych w kraju (rosnący udział 
pasz przemysłowych w spasaniu)

Piekarnictwo   rozwój technologii wydłużających okres przydatności do spożycia,
a tym samym rosnące możliwości eksportu

  rozwój infrastruktury drogowej w Polsce zwiększający szanse 
na ekspansję geograficzną

Przemysł 
tłuszczowy

  rosnąca koncentracja gospodarstw rolnych – większe partie 
jednorodnego jakościowo surowca

Mięso   szybki wzrost liczby ludności w krajach rozwijających się

 szybki wzrost dochodów w krajach rozwijających się

  szybszy wzrost gospodarczy na świecie

  rozprzestrzenianie się „zachodniej” diety i wzrost zapotrzebowania 
na białko pochodzenia zwierzęcego w krajach rozwijających się

Mleczarstwo   szybki wzrost dochodów w krajach rozwijających się, rosnący popyt 
na przetwory mleczarskie nisko przetworzone (mleko w proszku)

  wzrost towarowej produkcji mleka, szczególnie po zniesieniu kwot 
mlecznych

Przetwórstwo 
owoców i warzyw

  rozwijające się rynki Europy Wschodniej

  możliwy wzrost konsumpcji przetworów na rynkach trzecich, będących 
dotychczas zagrożeniem dla krajowych producentów – spadek 
znaczenia np. Chin

  konsolidacja w sektorze producentów surowca – ograniczenie wysokiej 
zmienności cen

Identyfikacja szans i zagrożeń zwią
sektora rolno-spożywczego w Pols

W niniejszym rozdziale staraliśmy 

się w sposób syntetyczny przedsta-

wić szanse i zagrożenia będące wy-

nikiem zmieniającego się otoczenia 

rynkowego sektora spożywczego 

w Polsce. Uwzględniliśmy wcześniej 

opisane czynniki należące do tzw. 

makrootoczenia, zakładając reali-

zację przedstawionych w raporcie 

prognoz dotyczących zmian demo-

graficznych, wzrostu PKB, rozwoju 

produkcji biopaliw i upraw GMO 

czy koncentracji produkcji w kraju. 

Warto zwrócić uwagę, że dla nie-

których branż wyżej wymienione 

czynniki, choć istotne, mogą nie 

mieć kluczowego znaczenia w ana-

lizie szans i zagrożeń. Szczególnie 

dotyczy to sektorów produkujących 

głównie na rynek krajowy, charakte-

ryzujących się niskimi przewagami 

konkurencyjnymi na rynku global-

nym. W tym wypadku ważniejsze 

będzie prawdopodobnie otoczenie 

konkurencyjne, określające warunki 

funkcjonowania i rozwoju w danym 

sektorze i na danym geograficznie 

rynku, a więc np. zachowanie się 

dostawców, klientów, istniejących 

konkurentów. Zagadnienie to nie 

zostało jednak poruszone w rapor-

cie, odnosi się bowiem do samego 

przedsiębiorstwa, a nie całego sek-

tora. (tabela 4)

Tabela 4. Szanse i zagrożenia dla poszczególnych sektorów w Polsce związane z otoczeniem 
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Zagrożenia Warte uwagi

  konsolidacja zaplecza surowcowego (wzrost siły przetargowej dostawców)

  szybki wzrost liczby ludności oraz dochodów w krajach rozwijających się, 
przekładający się na wysokie ceny surowców rolnych

 duża zmienność cen surowców

  zapewnienie ciągłości dostaw zboża konsumpcyjnego 

 rozwijanie silnych powiązań z producentami zbóż/pośrednikami 

  wzrastająca rola zabezpieczenia przed ryzykiem zmian cen surowców 
rolnych (commodity hedging)

  zmienność otoczenia regulacyjnego (GMO, biopaliwa) 

  rosnące koszty produkcji (koszty pracy, koszty kontroli jakości pasz)

  wyższa zmienność cen surowców rolnych

  nawiązanie ścisłej współpracy ze stałymi odbiorcami

  koncentracja pozioma (konsolidacja) i pionowa (produkcją pasz 
zaczynają się zajmować producenci żywca i na odwrót – producenci 
pasz produkcją żywca)

  wzrastająca rola zabezpieczenia przed ryzykiem zmian cen surowców rolnych 
(commodity hedging)

  spadek liczby ludności w kraju

  rosnący popyt na białko pochodzenia zwierzęcego 
(konkurencja o surowiec)

  rozwój produkcji pieczywa mrożonego, również na eksport

  warto położyć większy nacisk na produkcję pieczywa chrupkiego, wafli 
oraz pieczywa wysokiej jakości

  zmienność otoczenia regulacyjnego (biopaliwa)

  szybki wzrost dochodów w krajach rozwijających się wpływający 
na wzrost cen surowców

  rozwijanie silnych powiązań z producentami oleistych/pośrednikami

 nawiązanie współpracy ze stałymi odbiorcami

  wzrastająca rola zabezpieczenia przed ryzykiem zmian cen surowców 
rolnych (commodity hedging)

  perspektywa umocnienia się złotego

 rosnąca produkcja biopaliw

  ewentualny zakaz stosowania GMO w paszach od 2017 r.

 perspektywa wzrostu kosztów pracy

  poszukiwanie nowych rynków zbytu w Azji Wschodniej, na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce Północnej (drób, wołowina), Afryce Subsaharyjskiej (drób)

  przygotowanie na większą presję ze strony importu oraz ewentualne wejście 
na rynek graczy z kapitałem zagranicznym

  rozważenie możliwości większej internacjonalizacji łańcucha dostaw

  możliwy spadek popytu na niektórych dotychczasowych rynkach zbytu 
(Ukraina, Rosja, Niemcy)

  konieczność monitorowania zmian regulacji dotyczących GMO i w miarę 
możliwości wpływania na nie

  konieczność monitorowania zmian regulacji dotyczących biopaliw 
i w miarę możliwości wpływania na nie

  spadek liczby ludności oraz niższe tempo rozwoju gospodarczego w Polsce

  narastająca (po zniesieniu kwot mlecznych) konkurencja ze strony graczy 
zagranicznych (import, wejścia na rynek)

 rosnące koszty pracy

 liberalizacja handlu

 perspektywa umocnienia się złotego

  poszukiwanie nowych rynków zbytu, głównie w Afryce Północnej 
i Azji Wschodniej, szczególnie w obliczu możliwego spadku popytu 
na dotychczasowym głównym rynku zbytu – w Niemczech

  gotowość na narastającą konkurencję wewnątrz sektora – po zniesieniu 
systemu kwotowania mleka możliwe wejścia graczy z kapitałem 
zagranicznym

  rosnące znaczenie w produkcji przetworów innych krajów rozwijających się 
– np. Egiptu, Maroka – większa konkurencja na rynku owoców i warzyw 
wstępnie przetworzonych

 wzrost kosztów pracy w Polsce – zmniejszanie się konkurencyjności

  wzrost siły przetargowej producentów, zmiana struktury upraw (nastawianie 
się producentów na produkcję na rynek świeży) – większa konkurencja 
o surowiec i presja w kierunku wzrostu cen surowców (kosztów)

  rozszerzenie orientacji produkcji o inne rynki – Rosję, Ukrainę

  nawiązywanie ściślejszej współpracy z dostawcami surowca 

  zapewnienie bezpiecznej bazy surowcowej, posiadanie własnego 
źródła dostaw

zanych z otoczeniem rynkowym 
ce

makroekonomicznym 
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Analiza scenariuszy

Duża niepewność odnośnie do tempa 
rozwoju gospodarczego

We wcześniejszej części raportu opisaliśmy najbar-

dziej prawdopodobny, oparty na prognozach insty-

tucji międzynarodowych, rozwój tendencji w odnie-

sieniu do wybranych czynników z otoczenia dalszego 

polskiej branży spożywczej. Jednak przewidywanie 

tych zmian obarczone jest dużą niepewnością i za-

leży od wielu trudnych do przewidzenia czynników, 

w tym działań przedsięwziętych po stronie polityki 

gospodarczej wielu krajów. W najbliższych latach naj-

ważniejszymi czynnikami ryzyka będą sposób wyj-

ścia z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, i jego 

konsekwencje dla tempa wzrostu unijnej, światowej 

i polskiej gospodarki. Ponadto zmiany w dynamice 

wzrostu gospodarczego krajów zachodnich pocią-

gają za sobą szereg daleko idących konsekwencji 

w wielu innych obszarach, w szczególności w zakre-

sie liberalizacji handlu, ochrony środowiska, bezpie-

czeństwa żywnościowego i żywności czy dbałości 

o dobrostan zwierząt. 

Konstrukcja scenariuszy

Dlatego też w dalszej części przyglądamy się trzem 

wybranym scenariuszom. Odnoszą się one do szeroko 

pojętych procesów kulturowo-społeczno-gospodar-

czych zachodzących we współczesnym świecie, choć 

głównym czynnikiem różnicującym je jest tempo 

rozwoju gospodarczego. Przyjęte założenie odnośnie 

do dynamiki wzrostu PKB pociąga za sobą wiele ko-

lejnych założeń odnośnie do kształtowania się innych 

sił zewnętrznych wpływających na branżę spożywczą. 

I tak np. w scenariuszu nazwanym „Renesans Europy” 

przyjmujemy, że szybki wzrost gospodarczy wpłynie 

na wysokie ceny surowców rolnych, większą liberali-

zację handlu międzynarodowego, wzrost kursu euro 

w stosunku do dolara amerykańskiego i wzrost kur-

su złotego wobec euro, szybki wzrost kosztów pra-

cy w Polsce, stosunkowo wysoki poziom transferów 

z budżetu UE do Polski. Podobnie budujemy dwa 

alternatywne scenariusze – „Peryferyzację Europy” 

i „Zmierzch Europy”. Scenariusz „Peryferyzacja Europy” 

opiera się na podstawowym założeniu, że za rok, dwa 

gospodarka zacznie wychodzić z kryzysu i w następ-

nych latach tempo rozwoju na świecie, w strefie euro 

i w Polsce będzie dosyć wysokie, choć nieco niższe 

niż w ubiegłej dekadzie. W uproszczeniu można przy-

jąć, że ten scenariusz i jego konsekwencje są najbar-

dziej prawdopodobne i zbliżone do sytuacji opisanej 

we wcześniejszej części raportu. Trzeci scenariusz 

– „Zmierzch Europy” – zakłada z kolei pogłębienie 

i przedłużanie się kryzysu gospodarczego, a następnie 

bardzo powolne wychodzenie z niego. 

Czynniki niezależne od scenariuszy

Natomiast zakładamy, że niezależnie od przyjętego 

scenariusza populacja ludności na świecie będzie roz-

wijała się tak, jak opisaliśmy we wcześniejszej części 

raportu, czyli wzrost liczby ludności będzie wolniej-

szy niż w ubiegłej dekadzie. Jego tempo będzie jed-

nak bardzo zróżnicowane, od bardzo dużego wzrostu 

w Afryce i niektórych krajach azjatyckich, poprzez nie-
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wielki przeciętnie w krajach rozwiniętych, po spadek 

w niektórych krajach europejskich. Liczba ludności 

w Polsce będzie co najwyżej stabilna, a prawdopo-

dobnie lekko się obniży. Zwiększy się za to liczba osób 

w grupie wiekowej powyżej 64 lat. Ponadto, niezależ-

nie od scenariusza, w dalszym ciągu powoli postępo-

wać będą zmiany w strukturze gospodarstw w kierun-

ku wzrostu ich przeciętnej wielkości, a w konsekwencji 

towarowości polskiego rolnictwa. Nieznacznie zwięk-

szy się siła przetargowa dostawców surowca, choć 

w większości przypadków wciąż nie będzie bardzo 

duża. Znaczenie upraw GMO w światowym rolnictwie 

nadal będzie stopniowo rosnąć, choć zakładamy, że 

w okresie prognozy produkcja GMO w UE nie uzyska 

większej akceptacji i nie będzie się rozwijać na szero-

ką skalę. Światowa produkcja biopaliw nadal będzie 

wzrastać. (tabela 5 na następnej stronie)

Scenariusz 1. „Renesans Europy”

W scenariuszu tym szansą dla firm z branży spożyw-

czej jest niewątpliwie zwiększenie dochodów rozpo-

rządzalnych konsumentów w kraju i za granicą. Praw-

dopodobnie wzrost wydatków na żywność również 

będzie duży, choć ich udział w wydatkach ogółem 

spadnie. Generalnie oczekiwać można szybkiego 

wzrostu rynku spożywczego w Polsce i w pozostałych 

krajach UE, szczególnie w przypadku produktów żyw-

nościowych nieuznawanych za podstawowe (np. wę-

dliny wysokiej jakości, soki owocowe). W krajach roz-

wijających się może dodatkowo silnie rosnąć popyt na 

żywność określaną w bogatszym świecie jako podsta-

wowa (np. mleko, mięso, niektóre produkty mączne). 

Wzrost rynku będzie prawdopodobnie oznaczał 

również postępującą jego segmentację. Firmy będą 

musiały w miarę możliwości rozszerzyć paletę ofe-

rowanych produktów, co może sprzyjać szczególnie 

firmom dużym. Prawdopodobnie oznaczało to bę-

dzie również powstawanie różnorakich nisz rynko-

wych, w których miejsce mogą znaleźć firmy małe lub 

średnie. Można założyć, że w tym scenariuszu dosyć 

szybko będzie rozwijał się segment HoReCa (hotele, 

restauracje, catering).

Większe dochody konsumentów oznaczać będą więk-

sze zainteresowanie dodatkowymi wartościami, jakie 

niesie ze sobą zakup żywności. Tym samym można 

przewidywać, że rozwijać się będzie rynek żywności 

prozdrowotnej, funkcjonalnej, tradycyjnej, ekologicz-

nej, produkowanej lokalnie. Prawdopodobnie szybko 

będzie rósł również segment produktów premium, 

a wolniejsze może być tempo wzrostu segmentu żyw-

ności najtańszej. Konsumenci będą bardziej wrażliwi 

na markę produktu i przekaz, jaki ona za sobą niesie. 

Mogą oni zwracać większą uwagę na wartości etycz-

ne czy ekologiczne danego produktu (np. dobrostan 

zwierząt, społeczna odpowiedzialność wytwórcy, 

ekologiczne metody przetwórstwa, opakowanie 

Ze względu na 
dużą niepewność 
analizujemy trzy 

scenariusze rozwoju 
sytuacji w zależności 

od tempa wzrostu 
gospodarczego.
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2012–2020 Scenariusz 1. „Renesans Europy”

Wzrost PKB na świecie szybszy niż w poprzedniej dekadzie, nie mniej niż 5,0% rocznie

Wzrost PKB w strefie euro w latach 2012–2020 nie mniej niż 2,0% przeciętnie rocznie

Wzrost PKB w Polsce nie mniej niż 4,0% przeciętnie rocznie 

(wobec 3,9% w poprzedniej dekadzie)

Liberalizacja handlu międzynarodowego zdecydowane działania na rzecz liberalizacji

Ceny surowców rolnych na świecie znacząco wyższe niż przeciętnie w poprzedniej dekadzie 

i na poziomie zbliżonym lub wyższym niż w latach 2007–2011

WPR i inne środki unijne dla sektora rolno-spożywczego 

– suma transferów do Polski

większa niż w latach 2007–2013

Kurs EUR/PLN aprecjacja złotego, średni kurs euro na poziomie ok. 3,80

Kurs EUR/USD wyraźnie słabszy dolar, średni kurs EUR/USD powyżej 1,35

Jednostkowe koszty pracy w Polsce  

(wzrost płac nominalnych w relacji do wzrostu wydajności)

wyraźny wzrost jednostkowych kosztów pracy powyżej 3,0% rocznie

Koszt finansowania w Polsce przeciętna stopa referencyjna na poziomie ok. 4,5%, silny wzrost 

kosztów pozyskania źródeł finansowania akcji kredytowej przez banki, 

istotnie niższa niż w latach kryzysu premia za ryzyko; w efekcie koszt 

finansowania przedsiębiorstw w złotych wyniesie ok. 7,5%

Tabela 5. Opis założeń przyjętych w poszczególnych scenariuszach

biodegradowalne lub z materiałów wtórnych itp.). 

Rosnąć prawdopodobnie będzie udział w rynku żywno-

ści o większej wartości dodanej, wyższym stopniu prze-

tworzenia, w tym szczególnie żywności wygodnej. 

Szybki wzrost rynku krajowego może przyciągnąć 

uwagę inwestorów z zagranicy, co spowoduje, że 

polskie firmy mogą stać się przedmiotem przejęć. 

Również silne kapitałowo polskie firmy mogą my-

śleć o rozwoju opartym na fuzjach i przejęciach. 

Prawdopodobnie konsolidacja na wielu rynkach 

spożywczych wzrośnie. Inwestorzy zagraniczni mogą 

także podejmować próby zdobycia rynku polskiego 

poprzez budowę nowych zakładów lub zwiększanie 

eksportu do Polski.

Szybki wzrost kosztów pracy i umacnianie się zło-

tego oznaczają, że polska branża spożywcza może 

wyraźnie tracić swoje proste przewagi konkuren-

cyjne, wynikające głównie z niższych kosztów pra-

cy i niektórych innych składników kosztów. Jest to 

szczególnie duże zagrożenie dla branż opierających 
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swoje przewagi konkurencyjne na taniej sile robo-

czej (np. branża mięsna lub przetwórstwo owoców 

i warzyw). Konkurencyjność polskich przetwórców 

wobec producentów z innych krajów UE może w ten 

sposób maleć. Tym samym zmniejszać się będzie 

nadwyżka w handlu zagranicznym tymi produkta-

mi. Jest to szczególnie duże niebezpieczeństwo dla 

przedsiębiorstw nastawionych na wytwarzanie ma-

sowych produktów i półproduktów spożywczych 

konkurujących na rynku jedynie niższą ceną. Próbą 

obrony przed takim rozwojem wypadków może być 

podejmowanie działań służących szybkiemu wzro-

stowi wydajności pracy, przewyższającemu wzrost 

kosztów pracy. Często jednak do takich działań nie-

zbędne są duże inwestycje, a w opisywanym scena-

riuszu zakładamy również stosunkowo wysoki koszt 

finansowania.

Kolejnym znaczącym zagrożeniem w tym scenariuszu 

jest założona duża skłonność rządów do dalszej libera-

lizacji handlu międzynarodowego. Może to oznaczać 

Scenariusz 2. „Peryferyzacja Europy” Scenariusz 3. „Zmierzch Europy”

nieco wolniejszy niż w poprzedniej dekadzie, kontynuacja 

spowolnienia w 2013 r., potem tempo wzrostu wyższe, w latach 

2012–2020 przeciętnie rocznie wzrost o 3,5–4,5%

pogłębienie się kryzysu, w 2013 r. wyraźne spowolnienie, 

w latach 2012–2020 wzrost podobny jak w „kryzysowych” 

latach 2008–2011 (2,8%)

powolne wychodzenie z kryzysu, w latach 2012–2020 przeciętnie 

rocznie 0,5–1,5%

stagnacja lub recesja w 2013 r., w latach 2012–2020 przeciętna 

dynamika PKB na poziomie 0,0–0,5%

wyraźne spowolnienie w 2013 r., potem powolne wychodzenie 

z kryzysu, w latach 2012–2020 przeciętny roczny wzrost o 3,2%

wyraźne spowolnienie, tempo wzrostu w 2013 r. poniżej 1,0%, 

w latach 2013–2020 przeciętny wzrost 2,5%

brak wyraźnych postępów w liberalizacji działania zaprzeczające liberalizacji

wyższe niż przeciętnie w poprzedniej dekadzie i na zbliżonym 

lub nieco niższym poziomie niż w latach 2007–2011

nadal wyższe niż przeciętnie w poprzedniej dekadzie, jednak 

na poziomie niższym niż przeciętnie w latach 2007–2011

podobna jak w latach 2007–2013 mniejsza niż w latach 2007–2013 i obwarowana szeregiem 

dodatkowych wymogów

stopniowa aprecjacja złotego, szczególnie w drugiej połowie 

dekady, średni kurs pomiędzy 3,80 a 4,0

deprecjacja lub brak wyraźnego trendu, kurs przeciętnie zbliżony 

do długookresowej średniej 4,05

średni kurs EUR/USD na poziomie ok. 1,30 wyraźnie słabsze euro, kurs EUR/USD poniżej  1,20

umiarkowany wzrost jednostkowych kosztów pracy: 

ok. 2,0% rocznie

stabilizacja jednostkowych kosztów pracy – wzrost ok. 1,0% rocznie 

(płace podążają za wzrostem wydajności)

przeciętna stopa referencyjna na poziomie ok. 3,75%, nieco wyższy 

niż obecnie koszt pozyskania źródeł finansowania akcji kredytowej 

przez banki, nieco niższa niż w latach kryzysu premia za ryzyko; 

w efekcie koszt finansowania przedsiębiorstw w złotych wyniesie 

ok. 6,5%

przeciętna stopa referencyjna na poziomie ok. 4,5%, 

koszt pozyskania źródeł finansowania akcji kredytowej przez banki 

na obecnym poziomie, wyższa niż obecnie premia za ryzyko; 

w efekcie koszt finansowania przedsiębiorstw w złotych wyniesie 

ok. 9,0%
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znaczne zwiększenie konkurencji dla polskich prze-

twórców na rynku krajowym, rynkach unijnych i ryn-

kach krajów trzecich. Polscy producenci, szczególnie 

towarów masowych, mogą zacząć tracić swoją pozycję 

na rzecz producentów z innych, dużo bardziej konku-

rencyjnych w produkcji żywności regionów świata. 

Szczególnie gdy  nie zbudujemy silnej marki narodo-

wej, a polska żywność nadal będzie postrzegana głów-

nie jako tani surowiec.

Zakładane większe otwarcie rynku unijnego na 

produkty z innych regionów świata jest generalnie 

dużym zagrożeniem dla producentów polskich. Jed-

nakże otwiera również nowe możliwości dla tych 

przedsiębiorstw, które będą potrafiły na bazie za-

granicznych, tanich surowców wytworzyć produk-

ty markowe, o dużej wartości dodanej, które będą 

w stanie konkurować z produktami zagranicznymi 

zarówno na rynku krajowym, jak i innych rynkach 

(np. firma, która na bazie taniego cukru i kakao bę-

dzie w stanie wyprodukować konkurencyjną na ryn-

kach zagranicznych czekoladę).

Polscy przedsiębiorcy mogą próbować bronić się 

przed konkurencją na rynku krajowym przez budowę 

silnych marek. Wymaga to jednak poświęcenia du-

żych środków na długofalowe, przemyślane strategie 

marketingowe. Wydaje się, że głównie duże, silne fi-

nansowo firmy będą mogły sobie na to pozwolić.

Z drugiej strony rosnąca w szybkim tempie wymiana 

handlowa, powiązania biznesowe i umiędzynarodo-

wienie łańcucha produkcji dla części firm mogą stano-

wić istotną szansę. Firmy takie będą musiały być dużo 

bardziej otwarte na współpracę z firmami zagranicz-

nymi i być może nawet „eksportować” część łańcucha 

produkcji w obszarze, w którym polscy producenci 

stracą przewagę konkurencyjną. Dla przykładu może 

okazać się, że jeszcze większy będzie import nieprze-

tworzonego mięsa wieprzowego niż dziś, a duży od-

biorca w kraju nawiąże trwałą współpracę z dostawca-

mi z zagranicy, wpływając na ich działalność. Z drugiej 

strony może także zwiększyć sprzedaż swoich produk-

tów (tu np. przetworów mięsnych) za granicę, również 

związując się bardziej trwałymi więzami biznesowymi 

z ważnymi odbiorcami. Dzięki temu będzie mógł uzy-

skać korzyści skali i jeszcze bardziej zoptymalizować 

procesy oraz politykę zakupową i sprzedażową. Coraz 

częstsze będą również sytuacje, w których cały opisany 

W każdym 
scenariuszu 
zakładamy 

nieznaczny wzrost 
siły przetargowej 

dostawców 
surowca.
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fragment łańcucha produkcyjnego będzie w gestii 

jednego, zagranicznego lub polskiego podmiotu, 

mimo że poszczególne ogniwa łańcucha ulokowane 

będą w różnych krajach.

Kolejnym zagrożeniem dla przetwórców żywności bę-

dzie w tym scenariuszu oczekiwany wysoki poziom cen 

surowców rolnych na świecie. Dochody ludności w wie-

lu szybko rozwijających się regionach świata będą rosły 

znacznie szybciej niż w UE i w Polsce. Może to oznaczać, 

że wzrost cen surowców rolnych będzie istotnie większy 

niż możliwości podwyżek cen zbytu niektórych krajo-

wych przetwórców żywności. Szczególnie groźne może 

to być dla firm przetwarzających surowiec, którego ceny 

kształtują się w dużej mierze pod wpływem tendencji 

światowych, a jednocześnie możliwość przeniesienia 

wyższych kosztów produkcji na odbiorców jest stosun-

kowo niewielka. Dotyczy to np. producentów mięsa, 

pasz i przemysłu młynarskiego.

Scenariusz 2. „Peryferyzacja Europy”

W scenariuszu tym można założyć, że po czasie spo-

wolnienia gospodarczego w latach 2012–2013 warun-

ki rozwoju branży spożywczej stopniowo będą się 

poprawiać i będą stosunkowo stabilne. Zagrożeniem 

pozostanie jednak przewidywana duża zmienność 

cen surowców rolnych. 

Ze względu na zakładane niezbyt wysokie tempo roz-

woju gospodarki polskiej i krajów strefy euro, warto 

rozejrzeć się za rynkami zbytu w regionach o szybkim 

wzroście liczby ludności (szczególnie w przypadku 

żywności nisko przetworzonej, masowej, w której 

produkcji Polska jest dosyć konkurencyjna – np. mię-

so drobiowe i mleko w proszku) i/lub w regionach 

o szybkim wzroście gospodarczym (także w przypad-

ku producentów żywności wyżej przetworzonej).

Proste przewagi konkurencyjne polskiej branży spo-

żywczej mogą stopniowo maleć, ale raczej jeszcze nie 

w takim tempie, aby zagrozić dobrym, efektywnym 

firmom, które przetrwają kryzys. W przypadku niektó-

rych firm, aby utrzymać konkurencyjność, trzeba bę-

dzie ponieść niezbędne nakłady kapitałowe lub zna-

cząco zmienić organizację pracy w celu zwiększenia 

jej wydajności. Pomocny w tym może być zakładany 

w tym scenariuszu stosunkowo niewysoki koszt finan-

sowania inwestycji. 

Budowa przewag konkurencyjnych będzie polegała 

na rosnącej integracji pionowej i poziomej. Proces ten 

może szczególnie nasilić się pod koniec spowolnienia 

gospodarczego, kiedy silne firmy zdobędą większą 

pewność odnośnie do dobrych perspektyw rynko-

wych, a niektóre firmy będą wciąż w nie najlepszej 

kondycji i ich cena nie będzie wygórowana.

Scenariusz 3. „Zmierzch Europy” 

W scenariuszu tym, ze względu na stosunkowo wol-

ny wzrost kosztów pracy i słaby kurs złotego wo-

bec euro oraz euro wobec dolara amerykańskiego, 

utrzymają się proste przewagi polskich producen-

tów. Bardzo wolny wzrost gospodarczy w strefie 

euro i w Polsce może oznaczać, że niska cena pro-

duktów spożywczych będzie jeszcze ważniejszym 

kryterium wyborów konsumenckich niż przedtem. 

Rosnąć mogą zarówno udział firm polskich w rynku 

krajowym, jak i sprzedaż na rynki eksportowe, w tym 

w dużej mierze także innych krajów unijnych. Zyskać 

mogą na tym ci producenci, którzy mają duży udział 

płac w strukturze kosztów i produkują tanie maso-

we produkty i półprodukty żywnościowe i już dziś 

dużą część produkcji przeznaczają na eksport (np. 

producenci mięsa drobiowego i wołowego, produ-

cenci soku jabłkowego i mrożonych owoców). Jed-

nak generalnie duża konkurencyjność cenowa pol-

skiej żywności oznaczać będzie dobre perspektywy 

również dla innych sektorów spożywczych. Trochę 

trudniejsza może być sytuacja tych sektorów, które 

wymagają dużych nakładów kapitałowych (na inwe-

stycje i obrót), gdyż wysokie może być oprocento-

wanie kredytów.

Coraz większy udział w rynku mogą zdobywać tanie 

sklepy (np. dyskonty) oraz marki własne sieci handlo-

wych. Może to stanowić szansę dla niektórych, szcze-

gólnie średnich i dużych firm, które nie mają możliwo-

ści finansowych do zbudowania własnej silnej marki. 

Być może niektórzy polscy producenci będą mogli  

rozwijać się dzięki większemu eksportowi w ramach 

dostaw dla sieci zagranicznych.
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Podsumowanie 

Wszystkie zmiany opisane w poprzednich rozdziałach 

oznaczają, że otoczenie makroekonomiczne sektora 

rolno-spożywczego ulega istotnemu przeobraże-

niu. Generalizując, w kolejnych latach spodziewamy 

się przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego 

w krajach wschodzących, a co za tym idzie dalszego 

przyrostu popytu na żywność, w szczególności po-

chodzenia zwierzęcego. Jednocześnie, m.in. na skutek 

zmian klimatycznych oraz szybkiego przyrostu demo-

graficznego w niektórych regionach naszej planety, 

część państw nie będzie w stanie zapewnić sobie bez-

pieczeństwa żywnościowego, co prawdopodobnie 

przełoży się na rozwój handlu międzynarodowego. 

Z drugiej strony, niektóre państwa europejskie mogą 

notować spadek liczby ludności, a być może także po-

pytu na żywność.

Zmienia się wspólna polityka rolna. Wprawdzie nie ma 

jeszcze ostatecznego porozumienia co do nowej per-

spektywy finansowej na lata 2014–2020, ale kierunki 

rozwoju WPR zostały wyznaczone już w 2008 roku 

w ramach tzw. Health Check. Zmiany te prowadzą do 

zwiększenia konkurencyjności unijnego sektora rolno-

-spożywczego na arenie międzynarodowej, a z dru-

giej strony do większej ekspozycji na trendy globalne 

(m.in. poprzez zmniejszenie interwencji na rynkach 

rolnych, ograniczenie dopłat do eksportu).

Czynnikiem o istotnym znaczeniu dla kształtowania 

się sytuacji na rynkach surowców rolnych, a w szcze-

gólności cen, pozostaną także regulacje w zakresie 

biopaliw. Jeśli będą one wspierać dalszy rozwój 

sektora biopaliw z surowców żywnościowych, mogą 

wywierać presję na ceny surowców rolnych. Zmniej-

szenie wsparcia w tym sektorze i/lub spadek cen ropy 

naftowej sprawią natomiast, że globalny, a co za tym 

idzie krajowy rynek zbóż i oleistych osiągnie równo-

wagę przy niższych cenach. Powyższe wraz z rosnącą 

globalizacją oznacza, że każda firma, nawet ta, która 

sama bezpośrednio nie prowadzi eksportu ani impor-

tu, będzie bardziej narażona na działanie czynników 

zagranicznych niż jeszcze kilka lat temu. W większości 

przypadków będą one sprzyjały wymianie handlowej 

z zagranicą. Niemniej koszty pracy w Polsce, rosnące 

w tempie szybszym niż w innych krajach Unii Europej-

skiej, mogą zmniejszać konkurencyjność polskich pro-

duktów żywnościowych. Stąd tak istotną kwestią jest 

dążenie do wzrostu wydajności pracy w Polsce.

Kolejnym zagrożeniem dla przetwórców (które może 

jednak przerodzić się w szansę) są przekształcenia 

strukturalne krajowych gospodarstw, które przyczy-

niają się do wzmacniania pozycji producentów surow-

ców rolnych w łańcuchu dystrybucji żywności. Zmiany 

w zakresie struktury produkcji skłaniają natomiast do 

nawiązywania ściślejszej współpracy z producentami 

rolnymi, w celu zapewnienia pewnych źródeł dostaw 

surowców do produkcji żywności, a także poszukiwa-

nia takich źródeł poza granicami kraju. 

W głównej części raportu opisaliśmy najbardziej naszym 

zdaniem prawdopodobny rozwój tendencji w odnie-

sieniu do wybranych czynników z otoczenia dalszego 

polskiej branży spożywczej. Jednak prognozowanie 
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tych zmian obarczone jest dużą niepewnością i zależy 

od wielu trudnych do przewidzenia czynników, w tym 

działań przedsięwziętych po stronie polityki gospo-

darczej wielu krajów. W najbliższych latach najważ-

niejszymi czynnikami ryzyka będą sposoby wyjścia 

z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i jego konse-

kwencje dla tempa wzrostu unijnej, światowej i pol-

skiej gospodarki. Z tego względu przedstawiamy trzy 

wybrane scenariusze odnośnie do dynamiki wzrostu 

PKB i jego konsekwencji. Analiza tych scenariuszy po-

zwala szerzej spojrzeć na otoczenie dalsze przedsię-

biorstwa i dzięki temu pomóc w opracowaniu lepszej 

strategii, być może nawet takiej, która będzie aktualna 

w różnych warunkach dziś uznawanych za stosunko-

wo mało prawdopodobne.

Każdy z trzech scenariuszy oferuje firmom z branży 

spożywczej pewne szanse, ale generuje też określone 

zagrożenia. Realizacja scenariusza zakładającego szyb-

ki wzrost gospodarczy oznaczać może dużo większy 

nacisk na wyższą jakość i bardziej wyrafinowany mar-

keting żywności. Stanowi jednocześnie zagrożenie dla 

firm, a nawet całych branż, które będą chciały nadal 

opierać swoją strategię na prostych przewagach kon-

kurencyjnych polegających na niższych kosztach pra-

cy. Scenariusz zakładający bardzo niskie tempo rozwo-

ju gospodarczego z kolei może oznaczać umocnienie 

międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskich 

przedsiębiorstw stawiających na niskie koszty produk-

cji, w tym przede wszystkim koszty płac, i sprzedaż 

dużej ilości, masowych artykułów żywnościowych.

W najbliższych latach 
ekspozycja polskiej 

branży rolno-
-spożywczej na trendy 
globalne i regionalne 
(Europa, UE) będzie 

się zwiększała.
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www.bgz.pl

Infolinia:  

801 123 456 
(tel. stacjonarne, T-Mobile, Orange, Plus, Play)

+48 22 530 71 00 
(pozostałe sieci i z zagranicy)

Opłata za połączenie według cennika operatora.


