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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejny raport przygotowany 

przez nasz Bank dla sektora Agrobiznesu, w tym roku po-

święcony „Skutecznym strategiom sprzedaży w przemyśle 

spożywczym”. Umiejętność wyboru właściwych kanałów 

dystrybucji to często klucz do sukcesu w sprzedaży. Trafna 

decyzja w tym zakresie gwarantuje wzrost przychodów 

i należytą rentowność działalności gospodarczej. 

Jako eksperci rynku rolno-spożywczego zdajemy sobie 

sprawę, że wybór właściwych kanałów dystrybucji nie 

jest prosty. W raporcie znajdą Państwo przemyślenia 

i wnioski analityków Banku BGŻ, w szczególności doty-

czące rozwoju handlu detalicznego żywnością w Pol-

sce. Ponadto raport zawiera opinie praktyków – pro-

ducentów żywności – na temat dystrybucji, zebrane 

i opracowane na zlecenie Banku przez ekspertów firmy 

Millward Brown. Dotyczą one m.in. wykorzystania po-

szczególnych kanałów dystrybucji, ich wad i zalet.

W naszym opracowaniu zastanawiamy się również, jak 

kanały dystrybucji będą się zmieniać, zwłaszcza pod 

wpływem pogłębiającej się wirtualizacji życia społecz-

nego, i jakie niesie to implikacje dla przemysłu spożyw-

czego. Zwracamy też uwagę, jak ważne jest otwarcie 

na zagraniczne rynki. Niezależnie bowiem od obec-

nych problemów związanych z eksportem polskiej 

żywności, w konsekwencji kryzysu na Ukrainie, eks-

pansja na rynki zagraniczne wydaje się najbardziej per-

spektywicznym kanałem dystrybucji. Jest to związane 

ze stopniowym nasycaniem się rynku krajowego oraz 

oczekiwanym, silnym wzrostem popytu na żywność 

w innych częściach świata. Co ważne, kanał ten charak-

teryzuje się również bardzo atrakcyjnymi marżami. 

Z naszych analiz wynika, że istotne jest, poszukiwa-

nie szans rozwoju, poprzez nawiązywanie współpracy, 

z firmami reprezentującymi różne kanały dystrybucji. 

Przy czym ich dobór należy ściśle powiązać z ofertą pro-

duktową. Główną zaletą handlu tradycyjnego są wyż-

sze marże, a wadą najczęściej niski wolumen zamówień 

i nieterminowe płatności. Natomiast handel nowoczesny 

jest bardziej atrakcyjny dla dużych przedsiębiorstw, bo co 

prawda oferuje niższe ceny, ale rekompensuje je wysokim 

wolumenem zamówień. Chociaż siła przetargowa sieci 

handlowych jest duża, a negocjacje trudne, większość 

badanych przedsiębiorców korzystających z tego kanału 

dystrybucji wysoko ocenia współpracę z nimi.

Oczywiście wiemy doskonale, że skutecznych strategii 

sprzedaży może być wiele i nie ma na to jednej recep-

ty. Podejmując się jednak tego wyzwania, staraliśmy 

się zebrać trudno dostępne na rynku dane dotyczące 

oferty produktowej i kanałów dystrybucji żywności. 

W oparciu o nie chcieliśmy wychwycić pewne prawi-

dłowości, które można traktować, jako wskazówki, jak 

działać by osiągnąć sukces w sprzedaży.

W przygotowaniu badań i raportu uczestniczyli też 

pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego, którzy doradzali przy tworzeniu metodo-

logii badania i czuwali nad poprawnością przeprowa-

dzonego wnioskowania.

Mamy nadzieję, że przygotowane opracowanie okaże 

się pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji, 

pozwalających na dalsze podnoszenie efektywności 

sprzedaży w Państwa firmie. 

Życzę sukcesów i zapraszam do lektury.

Józef Wancer

prezes Zarządu Banku BGŻ
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i słowniczek pojęć

Niniejszy raport nawiązuje swą tematyką do treści zeszło-

rocznego opracowania, w którym próbowaliśmy znaleźć 

odpowiedź na pytanie: Jak zwiększyć efektywność 

firm przetwórstwa rolno-spożywczego? Poprzednio 

zostały omówione dwa początkowe ogniwa łańcucha 

wartości w ramach działalności wytwórczej, czyli zaopa-

trzenie w surowce i produkcja, w tym roku skupiamy się 

natomiast na trzecim ogniwie – dystrybucji:

tym, jak opisane kanały dystrybucji będą w przyszłości 

ewoluować i jakie implikacje niesie to dla producentów 

żywności. 

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, korzystamy 

z przemyśleń ekspertów Banku BGŻ, którzy opierają się 

na dostępnych danych statystycznych i zebranych do-

świadczeniach związanych z obsługą firm sektora rol-

no-spożywczego. Ponadto w raporcie znajdą Państwo 

usystematyzowane, w ramach badania ankietowego, 

opinie przedstawicieli firm przetwórstwa rolno-spo-

żywczego w Polsce, zebrane i opracowane przez eks-

pertów firmy Millward Brown, która na zlecenie Banku

przeprowadziła badanie. Dodatkowo w przygotowa-

niu raportu uczestniczyli pracownicy naukowi Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W pierwszym rozdziale raportu przedstawiamy – wy-

różnione przez nas – fazy rozwoju handlu detalicz-

nego żywnością w Polsce od 1989 r. do dziś oraz te, 

które prawdopodobnie czekają nas w przyszłości. 

W drugim, w oparciu o opinie przedstawicieli firm

przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, przed-

stawiamy charakterystykę wad i zalet wykorzystywa-

nych przez firmy przemysłu rolno-spożywczego ka-

nałów dystrybucji. Zostały one zebrane i opracowane 

przez ekspertów firmy Millward Brown, na podstawie

badania ankietowego wśród wyższej kadry mene-

dżerskiej firm tego sektora.

W trzecim rozdziale, również na podstawie wyników ba-

dań ankietowych, staraliśmy się wyróżnić czynniki wpły-

wające na sukces sprzedaży. Wskazujemy na dwa ogól-

ne, czyli zwiększanie liczby kanałów dystrybucji oraz 

eksport. Dodatkowo jednak identyfikujemy grupę lide-

rów sprzedaży, w podziale na pięć wyróżnionych branż 

przemysłu spożywczego (mięsna, mleczarska, przetwór-

stwo owoców i warzyw, piekarsko-mączna i cukiernicza) 

i wielkość przychodów: małe (poniżej 10  mln zł roczne-

go przychodu) oraz średnie i duże (powyżej 10 mln zł 

rocznego przychodu). Następnie, poprzez porównanie 

liderów z pozostałymi firmami w danym segmencie

W konsekwencji skutecznej transformacji systemu 

gospodarczego w Polsce z gospodarki niedoboru do 

gospodarki nadmiaru, co szczególnie widoczne jest 

w sektorze rolno-spożywczym, ogniwo to ma kluczo-

we znaczenie. Umiejętność znalezienia efektywnych 

kanałów sprzedaży, gwarantujących wzrost przycho-

dów oraz należytą rentowność działalności wytwór-

czej, staje się często kluczem do sukcesu. Ma to tym 

większe znaczenie, że w samej organizacji handlu żyw-

nością następują dynamiczne zmiany, które prowadzą 

do konsolidacji i wzrostu siły przetargowej dystrybuto-

rów. W konsekwencji to właśnie dystrybutorzy w coraz 

większym stopniu określają warunki jakościowo-ce-

nowe, które ma spełniać produkt żywnościowy, przez 

co pole manewru wytwórcy się zmniejsza. Większość 

działań służących poprawie efektywności sprzedaży 

polega na określeniu palety oferowanych produktów 

i znalezieniu efektywnego kanału ich dystrybucji, włą-

czając w to sposób ich promocji czy fizycznego trans-

portu. W raporcie skupiliśmy się na przeanalizowaniu 

podstawowych kanałów dystrybucji dostępnych dla 

krajowych producentów artykułów spożywczych, 

w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i poziom 

satysfakcji producentów z wykorzystania ich do sprze-

daży swych produktów. Ponadto zastanawiamy się nad 

Wprowadzenie

PRODUKCJA DYSTRYBUCJAZAOPATRZENIE 
W SUROWCE

1 2 3
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rynku, staramy się określić te czynniki, które mogą być 

kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Wśród czynników 

potencjalnie wpływających na wyniki sprzedaży prze-

analizowaliśmy m.in. takie elementy strategii firmy jak:

używane kanały dystrybucji, szerokość oferty produk-

towej, klasa jakościowa oferowanych produktów, uży-

wane marki klasyczne producenta lub własne sieci han-

dlowych, czy wreszcie wydatki na promocję i sposoby 

organizacji transportu produktów. 

W czwartym rozdziale przedstawiamy oczekiwane 

zmiany w strategii sprzedaży firm przemysłu spożyw-

czego, które mogą być kluczowe dla ich wyników 

w przyszłości. W opisie poszczególnych sektorów, 

przedstawiamy na wstępie oczekiwania firm w zakresie

zmian uzyskiwanych marż, co może stanowić istotną 

przesłankę dla dalszych dostosowań.

W podsumowaniu dokonaliśmy syntezy całości, 

podkreślając różnorodność strategii sprzedaży, które 

mogą być skuteczne, pod warunkiem że cały model 

biznesowy firmy będzie z nimi spójny. Zwracamy też 

uwagę na otwartość na zagraniczne rynki oraz nie-

bagatelizowanie zmian związanych z coraz większą 

wirtualizacją życia społecznego.

Dariusz Winek

koordynator badania, redaktor merytoryczny
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hipermarkety
Duże sklepy o powierzchni powyżej 2500 m2, oferujące szeroki asortyment produktów żywnościowych 
i nieżywnościowych codziennego użytku, jak i towarów okresowych,  np. sprzęt RTV/AGD, sprzęt sportowy. 
Np. Auchan.

supermarkety Sklepy o powierzchni 400–2500 m2, oferujące głównie szeroki wybór produktów żywnościowych  
(ok. 70%) oraz towary uzupełniające (przede wszystkim chemiczne i kosmetyczne). Np. Polomarket.

dyskonty
Sklepy o powierzchni 400–1000 m2, charakteryzujące się ograniczoną liczbą usług dodatkowych, 
minimalnym wyposażeniem, niewielką liczbą personelu oraz wysokim udziałem marek własnych 
w oferowanym asortymencie. Np. Lidl.

sieci małopo-
wierzchniowe  

(sieci  
convenience)

Sieci małych sklepów, które są usytuowane w dogodnych lokalizacjach, np. przy ruchliwych drogach, 
przystankach komunikacji miejskiej, stacjach paliw. Oferują najczęściej wąski asortyment szybko 
rotujących produktów żywnościowych, towarów drogeryjnych oraz gazety i produkty tytoniowe. 
Wykazują cechy handlu wielkopowierzchniowego takie jak samoobsługa czy oferta marek  
własnych. Np. Żabka.

h
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d
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sklepy detaliczne
Sklepy o powierzchni do 400 m2, oferujące podstawowe produkty żywnościowe oraz ograniczony 
asortyment towarów chemicznych i kosmetycznych. Na ogół nie są zrzeszone w żadnej sieci  
i nie posiadają marek własnych.

sklepy firmowe
(sklepy własne) Sklepy własne producenta wyspecjalizowane w sprzedaży towarów przez niego produkowanych.

H
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hurtownie Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową towarów, przede wszystkim do jednostek 
zajmujących się ich sprzedażą detaliczną. 

Słowniczek pojęć

Marka własna (private label) Marka produktów, które są wytwarzane na zlecenie danej sieci handlowej i sprzedawane na ogół 
wyłącznie w jej placówkach. Nie musi być ona jednak tożsama z nazwą sieci. 

Marka klasyczna 
(marka producenta)

Nazwa firmowa lub marka handlowa towarów danego producenta, pod którą towary te są sprzedawane   
w różnych kanałach dystrybucji, w tym w sieciach handlowych.

Produkty klasy A (premium) Produkty dedykowane klientom o wyższej sile nabywczej i statusie społecznym.  
Charakteryzują się wyższą jakością i ceną.

Produkty klasy B  
(masowe /mainstream)

Produkty dedykowane masowym klientom, charakteryzujące się standardową jakością  
i niewyróżniające się ceną.

Produkty klasy C (ekonomiczne) Produkty dedykowane klientom o niższej sile nabywczej i statusie społecznym.  
Charakteryzują się niższą jakością i ceną. 

SKU (stock keeping unit) Jednostka produktu oferowanego na sprzedaż, która posiada cechy odróżniające ją od innych 
produktów, jak np. opakowanie, gramatura, wariant smakowy.
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SPRZEDAŻ DETALICZNA  
ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

mld PLN 

EKSPORT  
ROLNO-SPOŻYWCZY 

mld USD 

PRODUKCJA SPRZEDANA  
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  

I NAPOJÓW mld PLN 

1995 51,9 2,5 51,6

2000 102,9 2,7 88,7

2005 125,6 8,8 122,2

2010 156,0 17,9 164,2

2011 161,0 21,2 188,8

2012 166,2 23,0 204,6

2013 165,8 27,1 211,7

CAGR 1995–2013 6,7% 14,1% 8,2%

Źródło: GUS, IERiGŻ, Bank BGŻ         

przetworzonych, kosztem spadającej produkcji do-

mowej. Ponadto w najbliższym czasie, szczególnie 

w 2014 r., należy oczekiwać wyhamowania dynamiki 

eksportu w związku ze spadkiem cen produktów 

rolnych oraz sankcjami wywołanymi konfliktem ro-

syjsko-ukraińskim i wystąpieniem afrykańskiego po-

moru świń (ASF). Wywiera to presję na przetwórców, 

by intensywnie szukać nowych kanałów dystrybucji 

swoich produktów. 

Ważną charakterystyką krajowego rynku sprzedaży 

detalicznej żywności jest fakt, że Polacy – w odróżnie-

niu od konsumentów w krajach Europy Zachodniej 

– robią jednorazowo małe zakupy, ale za to znacznie 

częściej. Dlatego mimo umacniającej się pozycji han-

dlu nowoczesnego, w 2013 r. wciąż działało w Polsce 

kilkadziesiąt tysięcy małych sklepów ogólnospożyw-

czych. Udział trzech największych detalistów w rynku 

spożywczym wynosił ok. 30%, podczas gdy w krajach 

takich jak Wielka Brytania czy Dania przekraczał 50%. 

Czyni to krajowy rynek jednym z najbardziej rozdrob-

nionych w Europie. 

1.1 Ogólna charakterystyka rynku 
handlu detalicznego żywnością 
w Polsce

W latach 1995–2013 wartość sprzedaży detalicznej 

żywności i napojów bezalkoholowych rosła średnio-

rocznie o 6,7% i wyniosła w 2013 r. 165,8 mld zł. Był 

to wzrost wolniejszy niż w przypadku produkcji arty-

kułów spożywczych, które w coraz większym stopniu 

przeznaczano na eksport. Oczywiście Polska, z blisko 

40-milionową populacją, jest jednym z większych 

rynków w Europie, ale wciąż średnie wydatki na żyw-

ność na osobę na tle europejskim pozostają na niskim 

poziomie. Oznacza to, że rynek sprzedaży detalicznej 

żywności nadal ma potencjał wzrostu, choć ulega 

stopniowemu nasyceniu. 

Oczekujemy, że w kolejnych latach motorem wzrostu 

sprzedaży detalicznej żywności w Polsce będzie już 

nie tyle przyrost konsumpcji, co zmiana zwyczajów 

żywieniowych. Szybkie tempo życia i coraz większy 

„niedobór” czasu wolnego będą czynnikami sprzy-

jającymi wyższemu spożyciu artykułów wysoko-

Tabela 1.1  
Sprzedaż detaliczna żywności rośnie wolniej niż eksport i produkcja

01Rozwój handlu detalicznego  
żywnością w Polsce
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PROGNOZA

1.2 Fazy rozwoju handlu 
detalicznego żywnością

Historię handlu detalicznego żywnością w Polsce po 

1989 r. można podzielić na 3 fazy. Analiza tendencji ob-

serwowanych w ostatnich latach w kraju i za granicą 

pozwala na nakreślenie hipotez co do rozwoju sytuacji 

w kolejnych latach i wyodrębnienie prawdopodob-

nych 2 następnych faz.
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Wykres 1.1 
Fazy rozwoju handlu detalicznego żywnością w Polsce po 1989 r. 
W obliczu ekspansji handlu nowoczesnego, opartego na rozwoju sieci i kapitale zagranicznym,  
spada liczba sklepów handlu tradycyjnego

Źródło: GUS, Bank BGŻ
Uwaga! W 2004 r. nastąpiła zmiana metodologii zbierania danych o przedsiębiorstwach handlowych zatrudniających < 9 osób, stąd skokowy spadek  liczby sklepów
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Faza 1. Rozkwit handlu tradycyjnego

Pierwsza faza rozpoczęła się w 1989 r., w ramach 

przemian ustrojowych, które umożliwiły rozwój 

własności prywatnej. Nastąpił wówczas rozkwit 

handlu tradycyjnego opartego na kapitale polskim, 

przejawiający się dynamicznym wzrostem liczby 

małych, prywatnych sklepów spożywczych. W la-

tach 1991–2001 przybyło ich około 60 tys. (osiąga-

jąc liczbę 170,7 tys.). Dynamicznie rosnąca wartość 

sprzedaży detalicznej w Polsce przyciągnęła zain-

teresowanie zagranicznych przedsiębiorstw han-

dlowych, które zaczęły wchodzić na nasz rynek. 

W 1995 r. otwarto w Polsce pierwszy hipermarket, 

co było zapowiedzią zmian strukturalnych w handlu 

detalicznym. Nabrały one tempa po 2000 r. Udział 

rynkowy handlu tradycyjnego, który w 1999 r. wy-

nosił 74%, zaczął szybko maleć na rzecz wielkopo-

wierzchniowych sieci handlowych.

Faza 2. Ekspansja hipermarketów

Druga faza rozwoju handlu charakteryzowała się wzro-

stem liczby sklepów wielkopowierzchniowych będących 

w większości własnością zagranicznych podmiotów. 

W latach 2000–2005 liczba hipermarketów w Polsce wzro-

sła z 99 do 374, a tym samym ich udział w powierzchni 

sprzedażowej z 2,4% do 9,1% (Wykres 1.3). Hipermarkety, 

lokowane na ogół na obrzeżach miast, cieszyły się dużą po-

pularnością ze względu na szeroki wybór towarów i atrak-

cyjne ceny. Konsumenci robili w nich duże zakupy raz na 

jakiś czas, natomiast małe sklepy stały się jedynie miejscem 

codziennego zaopatrywania się w produkty świeże. Dla-

tego też w połowie I dekady XXI wieku handel tradycyjny 

zaczął tracić na znaczeniu. Trend ten został wzmocniony 

po wejściu Polski do UE, kiedy na rynku zaczęły pojawiać 

się liczne supermarkety, rozpoczynając drugą fazę rozwoju 

handlu detalicznego w Polsce, charakteryzującą się eks-

pansją formatu średniopowierzchniowego. 
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Wykres 1.2 
Udział rynkowy handlu nowoczesnego w wartości sprzedaży  
rośnie kosztem tradycyjnego
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Faza 3. Ekspansja dyskontów 
i supermarketów

W latach 2004–2012 liczba supermarketów wzrosła 

z 2,3 tys. do 4,4 tys. Nadal rozwijał się także seg-

ment hipermarketów i tym samym rósł udział kapi-

tału zagranicznego w polskim rynku detalicznym. 

Ponadto zaobserwowano silny rozrost sieci deta-

licznych. Początkowo wynikał on z niskiego nasy-

cenia polskiego rynku, jednak w kolejnych latach 

w obliczu zaostrzającej się konkurencji, konsolida-

cja stała się dla wielu przedsiębiorstw sposobem 

utrzymania pozycji rynkowej. Po kryzysie finanso-

wym w 2009 r. nastąpiła zmiana w rozwoju formatu 

średniopowierzchniowego. Zaobserwowano wów-

czas bardzo silną ekspansję dyskontów.

W latach 2010–2013 udział rynkowy sklepów dys-

kontowych wzrósł z 16% do 22% (Wykres 1.2). Pierw-

sze dyskonty pojawiły się w Polsce już w latach 90., 

ale wówczas nie cieszyły się one popularnością 

ze względu na ubogi asortyment i niską jakość 

oferowanych produktów. Na wyraźny wzrost ich 

udziału w rynku w ostatnich latach wpłynęło kilka 

czynników. Przede wszystkim dwie wiodące sieci 

dyskontowe (Biedronka i Lidl) przeprowadziły bar-

dzo agresywne kampanie reklamowe, co zmieniło 

postrzeganie dyskontów jako sklepów oferujących 

atrakcyjny stosunek jakości do ceny. Ponadto sie-

ci wprowadziły do oferty produkty markowe oraz 

świeże pieczywo, warzywa i owoce. Dodatkowo 

narzuciły wysokie wymogi jakościowe dla produk-

tów pod markami własnymi, które zyskały dużą 

popularność wśród klientów. W konsekwencji od 

2010 r. do czerwca 2014 r. liczba dyskontów w Pol-

sce wzrosła o ok. 30% do ok. 3,3 tys. Jednocześnie 

liderem polskiego rynku została spółka Jerónimo 

Martins, która pod szyldem Biedronka otworzyła 

ponad 2,4 tys. dyskontów, osiągając w 2013 r. blisko 

33 mld zł przychodów ze sprzedaży (Tabela 1.2).

Wraz z gwałtownym rozrostem sieci dyskontów 

zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków, którzy 

zaczęli preferować częstsze, ale mniejsze zakupy, 

a dogodna lokalizacja stała się jednym z kluczo-

wych czynników wyboru sklepu. Jednak malejące 

tempo wzrostu największych sieci dyskontowych 

wskazuje, że rynek powoli się nasyca i staje się co-

raz bardziej konkurencyjny. Ekspansja dyskontów 

i podnoszenie przez nie jakości usług pociągnę-

ły za sobą zmiany w segmencie supermarketów, 

które rozpoczęły walkę cenową w celu obrony 

swojej pozycji rynkowej. Wprowadziły one m.in. 

liczne promocje, programy lojalnościowe, pro-

dukty pod markami własnymi, co doprowadziło 

do zmniejszenia różnic między nimi a pozostałymi 

formatami sklepów. W 2013 r. udział rynkowy su-

permarketów (Wykres 1.2) wyniósł 17,2%, prawie 

dorównując wartości reprezentowanej przez hi-

permarkety (17,9%). 

 supermarkety  hipermarkety

Wykres 1.3

Dynamiczny rozwój hipermarketów 
został wyhamowany przez  
ekspansję supermarketów
Udział w powierzchni sprzedażowej (%)

Źródło: GUS
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Tabela 1.2

Rynek dyskontów i supermarketów nasyca się
Wybrane największe przedsiębiorstwa handlu spożywczego w Polsce

      

Dominujący segment  
działalności

Średni wzrost przychodów  
ze sprzedaży w latach  

(%)

Przychody  
ze sprzedaży 

(mld zł)

2010–2011 2012–2013 2013 

D
YS

KO
N

TY

JERÓNIMO MARTINS Biedronka 22,7 14,0 32,87

LIDL Lidl 21,3 18,4 10,50

NETTO Netto 20,4 5,9 2,66

Średnio powyższe* 22,2 14,5

H
IP

ER
M

A
RK

ET
Y TESCO Tesco, Tesco Extra 3,1 -2,0 10,32

CARREFOUR Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Market, Globi 4,7 -11,3 7,03

AUCHAN Auchan, Simple 4,7 0,5 6,59

REAL Real -9,0 -6,4 4,57

Średnio powyższe* 1,8 -4,5

SU
PE

RM
A

RK
ET

Y KAUFLAND Kaufland 11,8 9,9 6,221

GRUPA MUSZKIETERÓW Intermarché 13,4 5,4 4,65

POLOMARKET Polomarket 12,7 6,8 3,75

E.LECLERC Leclerc 7,8 1,9 2,75

Średnio powyższe* 11,7 6,8

M
A

ŁE
 S

K
LE

PY

EUROCASH ABC, Delikatesy Centrum, Groszek,  
Euro Sklep, Lewiatan 22,2 32,9 16,54

LEWIATAN Lewiatan 13,2 5,3 8,11

GK SPECJAŁ Nasz Sklep, Delikatesy, Sezam, eLDe, Sieć 34, Livio 37,5 27,4 6,45

ŻABKA Żabka, Freshmarket 15,6 20,8 4,12

Średnio powyższe* 21,2 24,2
         
Źródło: Lista 500 „Rzeczpospolitej”, Bank BGŻ * średnia ważona wielkością przychodów 1 dane za 03.2012–02.2013
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12.2010 135 84 1750 420 330 79 33 270 270 3950 2450 1300 500

06.2014 138 88 2400 500 420 107 43 315 545 6070 3000 2580 2000

CAGR 1% 1% 9% 5% 7% 9% 8% 4% 20% 12% 6% 20% 40%

Źródło: Spółki, Bank BGŻ
*obejmuje: supermarkety Tesco i Tesco Extra 
**obejmuje:  Carrefour Market, Carrefour Express i Globi

Tabela 1.3

Postępuje ekspansja sieci średnio- i małopowierzchniowych 
Liczba placówek w wybranych sieciach detalicznych 
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Dynamiczny wzrost liczby sklepów w ramach sieci hand- 

lowych (Tabela 1.3) przyczynił się także do stagnacji 

w segmencie hipermarketów, co wskazuje na spadającą 

skłonność konsumentów do robienia dużych zakupów. 

Hipermarkety, ulokowane na ogół na obrzeżach miast, 

nie są już wystarczająco konkurencyjne cenowo, by zre-

kompensować w ten sposób mało dogodną lokalizację. 

Według danych GUS od 2010 r. nastąpiło silne wyhamo-

wanie wzrostu liczby hipermarketów w Polsce i obecnie 

jest ich ok. 570. By obronić pozycję rynkową przedsię-

biorstwa zarządzające hipermarketami szukają okazji do 

przejęć (jak np. akwizycja Real przez Auchan), inwestują 

w rozwój mniejszych formatów (np. Carrefour Express) 

oraz rozwijają sprzedaż online w największych aglome-

racjach w Polsce (np. Auchan, Tesco). 

Faza 4. Rozwój sieci 
małopowierzchniowych

Rozrastające się sieci handlowe przyczyniły się do osła-

bienia roli handlu tradycyjnego. W latach 2006–2012 

z rynku zniknęło 30,4 tys. sklepów ogólnospożyw-

czych, głównie małych i niezrzeszonych, które nie były 

w stanie sprostać rosnącej konkurencji. W 2013 r. ich 

udział rynkowy spadł do 29%. Co więcej, jak pokazują 

dane o przychodach największych sieci handlowych, 

segment dyskontów i supermarketów nasyca się i cha-

rakteryzuje coraz wolniejszym wzrostem. W kolejnych 

latach, niezależnie od oczekiwanej poprawy koniunk-

tury gospodarczej i wzrostu dochodów, polski konsu-

ment pozostanie wrażliwy na cenę, a ponadto w coraz 

większym stopniu będzie cenił sobie wygodę zakupów. 

Poza atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny i lokaliza-

cją, kolejnymi czynnikami wyboru sklepu przez konsu-

menta mogą być silna marka sieci, szeroki asortyment 

czy atrakcyjna marka własna. Dlatego w obliczu bardzo 

silnej konkurencji, osiągnięcie sukcesu będzie wiązało 

się ze zwiększaniem efektów skali, a więc wzrostem 

liczby placówek poprzez otwieranie nowych bądź 

przejmowanie innych podmiotów. Doprowadzi to do 

dalszej konsolidacji i tym samym kontynuacji usiecio-

wiania handlu detalicznego w Polsce, którego moto-

rem będzie rozwój sieci małopowierzchniowych. 

 sieci małopowierzchniowe  dyskonty
 hipermarkety  różnica wartości koszyka

Źródło: Bank BGŻ na podstawie danych dlahandlu.pl
Metodologia: Przedstawiono przybliżoną średnią wartość koszyka  
w następujących grupach: hipermarkety (Auchan, Carrefour, Tesco), 
dyskonty (Biedronka, Lidl, Netto), sieci małopowierzchniowe (Żabka, 
Freshmarket, Lewiatan, Carrefour Express)

Wykres 1.4 
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Wykres 1.5 
Częstość robienia zakupów 
przez polskich konsumentów 
jest większa niż w krajach 
Europy Zachodniej
Ile razy średnio w ciągu roku konsu- 
menci robią zakupy spożywcze? 
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Rozwojowi sieci małopowierzchniowych będzie 

sprzyjać zanikanie różnic cenowych między różny-

mi formatami sklepów. Porównanie koszyka 50 pod-

stawowych artykułów spożywczych i chemicznych 

między 2011 a 2014 r. pokazuje, że różnica jego war-

tości między sieciami małopowierzchniowymi a dys-

kontami i hipermarketami znacząco zmalała (Wykres 

1.4). Ponadto polscy konsumenci na tle innych kra-

jów europejskich charakteryzują się wysoką często-

tliwością zakupów. Skłonność ta wraz z malejącymi 

cenami i dogodną lokalizacją sieci małopowierzch-

niowych będą motorem wzrostu dla sieciowych 

placówek convenience. Już ostatnie lata charakte-

ryzowały się dynamicznym przyrostem liczby tego 

typu sklepów, głównie w ramach systemów franczy-

zowych, które skupiają ok. 25 tys. placówek handlo-

wych. Dzięki tym systemom małe sklepy mogą czer-

pać korzyści z know-how franczyzodawcy, osiągać 

korzystne warunki zakupu towarów, wprowadzać 

produkty pod markami własnymi, a dzięki coraz niż-

szym oferowanym cenom i dogodnym lokalizacjom, 

np. na osiedlach czy przy przystankach komunikacji 

miejskiej, skutecznie konkurować z dyskontami i su-

permarketami. Szczególnie silną pozycję na rynku 

będą mieć sieci, które należą do dużych grup ka-

pitałowych, które mają w swoich strukturach także 

przedsiębiorstwa logistyczne oraz hurtowe, co za-

pewnia im optymalizację kosztów. Silniej powinna 

rozwijać się franczyza twarda, która charakteryzuje 

się narzucaniem obowiązkowych źródeł wszyst-

kich dostaw oraz bardzo sztywnymi wymogami co 

do wyglądu i asortymentu sklepu. Natomiast dzięki 

temu sieć może osiągać lepsze warunki cenowe za-

kupów oraz budować silną markę.

SKLEPY 2004 2007 2010 2011 2012
Zmiana 

2012/2004

OGÓLNOSPOŻYWCZE 112 203 105 509 91 753 92 852 90 059 -19,7%

OWOCOWO-WARZYWNE 4 775 4 778 5 112 5 721 5 604 17,4%

MIĘSNE 12 450 12 448 10 990 11 353 11 304 -9,2%

RYBNE 1 053 974 948 1 004 1 024 -2,8%

PIEKARNICZO- 
-CIASTKARSKIE

5 424 6 033 6 868 7 398 7 817 44,1%

Z NAPOJAMI 
ALKOHOLOWYMI

2 260 2 768 3 860 3 898 4 428 95,9%

Źródło: GUS, Bank BGŻ

Tabela 1.4 

Wyspecjalizowane sklepy spożywcze opierają się tendencji zanikania handlu tradycyjnego
Liczba sklepów spożywczych
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Warto jednak zauważyć, że rozwój systemów fran-

czyzowych nie dotyczy jedynie małych formatów, 

a obejmuje także handel średniopowierzchniowy. 

Mimo spadającego tempa rozwoju i presji konku-

rencyjnej ze strony sieci małopowierzchniowych, 

dyskonty oraz supermarkety pozostaną istotnym 

segmentem rynku handlu detalicznego żywnością 

w Polsce. Natomiast tracić na znaczeniu będą w dal-

szym ciągu handel tradycyjny oraz hipermarkety. 

Te oferujące najniższe ceny oraz zlokalizowane przy 

centrach handlowych prawdopodobnie przetrwają 

na rynku, natomiast sprzedaż w sklepach wielkopo-

wierzchniowych w mało dogodnych lokalizacjach 

będzie spadać. Ponadto w dalszym ciągu będzie 

maleć liczba małych, niezrzeszonych sklepów ogól-

nospożywczych. 

Mimo słabnącej roli handlu tradycyjnego na prze-

strzeni ostatnich lat wyspecjalizowane sklepy z żyw-

nością utrzymują swoją pozycję rynkową (Tabela 1.4). 

W latach 2004–2012 przybyło ich łącznie 4,2 tys., co 

oznacza średni roczny wzrost o 2%. Był on napędza-

ny przez sklepy owocowo-warzywne, piekarniczo-

-ciastkarskie oraz z napojami alkoholowymi. Podczas 

gdy liczba sklepów rybnych pozostała na stabilnym 

poziomie, spadek odnotowano w przypadku skle-

pów mięsnych, choć po 2010 r. ponownie przyby-

ło ich na rynku. Sklepy wyspecjalizowane są często 

sklepami firmowymi producentów, stanowiącymi

swego rodzaju sieć sklepów małopowierzchniowych 

pozwalającą im na dowolne kształtowanie asorty-

mentu i umożliwiającą zaoferowanie atrakcyjnych 

cen. Przewidujemy, że w kolejnych latach producenci 

będą rozbudowywać sieci sklepów własnych, opie-

rając rozwój na renomie i rozpoznawalnej marce wła-

ściciela oraz przekonaniu konsumentów, że sklep wy-

specjalizowany zapewnia lepszą jakość produktów 

świeżych niż sieć handlowa. W szczególności rozwój 

sieciowy będzie dotyczył sklepów piekarniczo-ciast-

karskich i mięsnych.

Faza 5. Rozkwit e-handlu

Kolejna faza rozwoju handlu detalicznego żywnością 

w Polsce będzie charakteryzowała się przyspiesze-

niem wzrostu znaczenia handlu wirtualnego obej-

mującego zarówno handel internetowy, jak i mobilny. 

Obecnie e-handel ma marginalne znaczenie na rynku 

spożywczym w Polsce, choć w ostatnich latach jest 

już widoczny jest jego dynamiczny rozwój. Według 

różnych szacunków jego wartość wynosi od 500 mln 

do 1 mld zł, co stanowi ułamek procenta rocznej 

wartości wydatków na artykuły żywnościowe. Roz-

wój sprzedaży przez internetowy kanał dystrybucji 

odbywa się głównie w dużych aglomeracjach, gdzie 

konsumenci najbardziej cenią oszczędność czasu 

i wygodę zakupów. Poza dużymi miastami główną 

barierą dla e-handlu jest logistyka. Mniejsza koncen-

tracja nabywców, koszty transportu oraz fakt, że pro-

dukty spożywcze, szczególnie te świeże, powinny być 

dostarczane szybko, ograniczają zasięg geograficzny

lub asortyment e-sklepów.

W dłuższej perspektywie polski rynek powinien 

upodabniać się do rozwiniętych krajów europej-

skich, gdzie wartość spożywczego e-commerce 

na mieszkańca jest znacznie wyższa (Wykres 1.6). 

W 2012 r. sprzedaż internetowa żywności na miesz-

kańca wynosiła 113 EUR w Wielkiej Brytanii, we Fran-

cji 79 EUR, podczas gdy w Polsce 3,9 EUR. Motorem 

wzrostu e-handlu będą  duże aglomeracje, w których 

e-sklepom jest najłatwiej pokonać barierę logistycz-

ną. Wzorem krajów Europy Zachodniej takich jak 

np. Francja czy Holandia, poza dostawami zakupów 

kurierem, powinna się zwiększać liczba punktów 

odbioru osobistego, co uczyni e-zakupy jeszcze bar-

dziej elastycznymi. Ponadto rosnąca liczba ludności 

w dużych skupiskach miejskich, bogacenie się spo-

łeczeństwa, postęp technologiczny, rozwój łatwych 

płatności oraz coraz większe znaczenie czynnika wy-

gody dokonywania zakupów powinny przełożyć się 

na silny wzrost popularności e-handlu spożywczego. 
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Kolejną przesłanką do dynamicznego rozwoju han-

dlu internetowego jest stopniowa zmiana pokole-

niowa obserwowana w Polsce. Jak wskazują dane 

Eurostatu dotyczące struktury wiekowej nabywców, 

najwyższy odsetek konsumentów, którzy zdecydowa-

li się na e-zakupy, mieści się w przedziale wiekowym 

16–34, natomiast wśród starszych osób wskaźnik ten 

jest znikomy. Będzie on jednak rósł wraz z wchodze-

niem młodego pokolenia w wyższe grupy wiekowe, 

tym samym zwiększając liczbę osób dokonujących 

zakupów przez Internet i wpływając na dynamicz-

ny wzrost wartości tego rynku. W 2005 r. jedynie 1% 

polskiego społeczeństwa kupowało żywność online, 

podczas gdy w 2013 r. wskaźnik ten wynosił już 8% 

(Wykres 1.7). Biorąc pod uwagę wyżej wymienione 

czynniki, szacujemy, że za 10 lat odsetek internautów 

wzrośnie do 95%, a odsetek konsumentów dokonują-

cych zakupów artykułów spożywczych online potroi 

się i wyniesie blisko 25%. Wiodącą rolę na rynku będą 

prawdopodobnie odgrywały duże sieci, z dobrze roz-

winiętymi centrami dystrybucji.

1.3 Rozwój marek własnych 

Silny rozwój dyskontów doprowadził do rozkwitu 

rynku marek własnych w Polsce. Jednak obecnie 

produkty pod markami własnymi nie są jedynie 

domeną dyskontów, ale produkowane są także 

zarówno na zlecenie hipermarketów, supermarke-

tów, jak i sieci małopowierzchniowych, choć ich 

udział w sprzedaży w tych kanałach dystrybucji jest 

znacznie mniejszy (Wykres 1.8). 

Sukces marek własnych w Polsce wynika z 2 głównych 

przyczyn. Po pierwsze są to produkty niskomarżowe, 

a jednym z głównych czynników wyboru polskiego 

konsumenta jest niska cena. Po drugie sieci handlo-

 UE  Niemcy  Polska  Wielka Brytania Źródło: Eurostat

Wykres 1.7 
Popularność internetowych zakupów 
żywności w Polsce systematycznie rośnie
Odsetek osób dokonujących zakupów żywności 
przez Internet

11
3,

4

78
,9

35
,9

1,73,9
*

6,
4

12
,2

Źródło: Rabobank za IGD, Bank BGŻ *szacunki Banku BGŻ

Wykres 1.6 

Wartość sprzedaży internetowej 
żywności w Polsce na tle państw Europy 
Zachodniej jest nadal niska
Wartość sprzedaży internetowej żywności 
per capita w 2012 r.

EUR

120

90

60

30

0

W
ie

lk
a 

Br
yt

an
ia

Fr
an

cj
a 

H
ol

an
di

a

N
ie

m
cy

H
is

zp
an

ia

Po
ls

ka

W
ło

ch
y

16 RAPORT 2014 BANK BGŻ 

%

25

20

15

10

5

0 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



we nałożyły wysokie wymagania jakościowe w sto-

sunku do tych produktów, dlatego też reprezentują 

one atrakcyjny stosunek ceny do jakości i stały się 

w świadomości konsumenta synonimem rozsądnego 

wyboru. Dlatego w ostatnich latach sieci handlowe 

znacząco zwiększyły ilość produktów oferowanych 

pod markami własnymi. W 2012 r. wartościowo udział 

marek własnych w Polsce wynosił 21% (Wykres 1.9). 

W krajach o wysokim stopniu rozwoju handlu no-

woczesnego, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy, 

udział ten wynosił odpowiednio 42% i 32%, co wska-

zuje, że ten rynek w Polsce nie jest jeszcze nasyco-

ny i wraz z rozrostem sieci handlowych powinien się 

nadal rozwijać. 

Warto też podkreślić, że standard oferty private la-

bel jest coraz wyższy i zaspokaja potrzeby konsu-

mentów o różnym statusie ekonomicznym. Co wię-

cej, strategie kreowania marek własnych wpisują się 

w zwyczaje zakupowe Polaków. Przykładowo w nie-

których grupach towarów, szczególnie produktach 

świeżych, takich jak mięso i wędliny, Polacy są przy-

zwyczajeni do „polskiej żywności”, uważając ją za 

lepszą jakościowo. Dlatego w takich przypadkach 

nazwa marki własnej jest polsko brzmiąca, choć 

należy pamiętać, że nadal przy wyborze produktu 

spożywczego kluczowy pozostaje stosunek jako-

ści do ceny. Warto także zauważyć, że w obliczu 

rosnącej konkurencji i zanikania różnic cenowych 

pomiędzy różnymi formatami sklepów, atrakcyjny 

produkt pod marką własną może stać się wyróżni-

kiem danej sieci handlowej i elementem strategii 

pozyskiwania klientów. 

 Wielka Brytania  Niemcy  Hiszpania  Polska  Czechy

Źródło: PLMA, Nielsen, Rabobank

%

50

40

30

20

10

  0 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

42,2

25,8

35,6

32,4

21,3

3,9

8,4

38,0

20,5

26,7

Wykres 1.9

Udział marek własnych w rynku handlu 
detalicznego w Polsce zbliża się do wartości 
osiąganych w wybranych krajach Europy
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Asortyment marek własnych  
zyskuje popularność nie tylko  
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Udział marek własnych w poszczególnych  
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Zmiany w rozwoju handlu detalicznego warunkują 

dobór odpowiedniego kanału lub kanałów dystry-

bucji produktów. Decyzje te mają znaczny wpływ na 

dostępność produktów dla konsumentów i wielkość 

sprzedaży. Przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego 

mogą korzystać z ośmiu głównych kanałów dystrybu-

cji, do których zalicza się:

• sklepy własne/firmowe,

• sklepy detaliczne,

• hurtownie,

• sieci małopowierzchniowe (np. Żabka, ABC, Odido),

• sieci wielkopowierzchniowe: supermarkety i hiper-

markety (np. Tesco, Leclerc),

• dyskonty (np. Biedronka, Lidl),

• firmy przetwórcze, hotele, gastronomia lub inne b2b,

• eksport.

02Wady i zalety poszczególnych  
kanałów dystrybucji 

W przeprowadzonych przez Millward Brown bada-

niach ankietowych przedsiębiorcy wskazali na wady 

i zalety poszczególnych kanałów dystrybucji oraz oce-

nili satysfakcję ze współpracy z sieciami handlowymi. 

Syntetyczne zestawienie wyników tych ankiet zostało 

przedstawione na wykresach 2.1. i 2.2, a w podrozdzia-

le 2.1 przedstawiamy charakterystykę wad i zalet klu-

czowych kanałów. Pokazuje ona, że respondenci byli 

bardziej skłonni do wskazywania pozytywnych stron 

współpracy w przypadku sklepów własnych i dyskon-

tów, a mniej w odniesieniu do sieci małopowierzch-

niowych. W przypadku tych ostatnich, podobnie jak 

sklepów firmowych, rzadko wskazywali także wady

współpracy. Wyższa skłonność do wskazywania wad 

dotyczyła przede wszystkim sieci wielkopowierzchnio-

wych, ale też i dyskontów.

Wykres 2.1 

Skala zamówień, promocja firmy i łatwość dystrybucji są ważniejsze w wyborze kanału
sprzedaży niż parametry finansowe, tj. terminowość płatności i marże
Zalety współpracy z poszczególnymi kanałami dystrybucji

N=firmy, które współpracują z danym kanałem dystrybucji Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

% Sklepy  
własne

Sklepy  
detaliczne Hurtownie

Sieci małopo-
wierzchniowe

Supermarkety  
i hipermarkety Dyskonty

optymalna skala 
zamówień 5 12 36 16 39 52

popularyzacja 
własnych produktów 30 20 15 16 27 9

łatwiejsza dystrybucja 23 20 15 14 12 7

terminowe płatności 13 14 11 16 11 25

wyższa marża 20 9 4 3 5 7

łatwość kontaktu 1 11 5 1 0 2

brak dodatkowych 
opłat (półkowe itp.) 9 3 2 3 1 0

całkowita kontrola 9 0 0 0 0 0

N=171 N=204 N=129 N=70 N=74 N=44
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2.1 Ocena kanałów dystrybucji

Sklepy firmowe

Główną zaletą sklepów własnych, wskazywaną przez 

30% ankietowanych przedsiębiorców, jest możliwość 

popularyzacji własnych produktów. Dzięki swobodzie 

i elastyczności zarządzania producenci mogą dowol-

nie kształtować asortyment, na bieżąco monitoro-

wać sprzedaż i uzupełniać brakujący towar oraz nie 

ponoszą opłat związanych z ekspozycją i dodatkową 

promocją produktów. Jednocześnie 20% badanych 

firm, które dystrybuują produkty w sklepach własnych,

wskazuje, że uzyskują w nich wyższą marżę niż w in-

nych kanałach dystrybucji. W branży mięsnej, piekar-

skiej i cukierniczej jest to najczęściej wskazywany kanał, 

który generuje najwyższą marżę. Ponadto cykl obiegu 

gotówki jest krótszy, a dzięki bieżącej kontroli jakości 

i zapasów, zwroty towarów są niskie. Natomiast we-

dług 44% przedsiębiorców największą wadą sklepów 

firmowych są wysokie koszty utrzymania, m.in. koszty

wynajmu sklepu, energii, zatrudnienia personelu, co 

generuje wysokie ryzyko działalności.

Małe sklepy detaliczne 

Współpraca z małymi sklepami detalicznymi, które są 

częścią handlu tradycyjnego, opiera się na bezpośred-

nim kontakcie z właścicielem i elastyczności w negocja-

cjach. Dzięki temu, jak wskazuje 20% przedsiębiorców, 

kanał ten oferuje im dogodną możliwość rozpowszech-

nienia własnych produktów oraz powiększenia rynku 

zbytu. Najczęściej z niewielkimi sklepami spożywczymi 

Wykres 2.2 

Trudności z wprowadzaniem nowych produktów, niskie marże i inne  
dodatkowe koszty, a także nieterminowe płatności to najczęściej wymieniane 
problemy we współpracy z dystrybutorami
Wady współpracy z poszczególnymi kanałami dystrybucji

N=firmy, które współpracują z danym kanałem dystrybucji  Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

% Sklepy  
własne

Sklepy  
detaliczne Hurtownie

Sieci mało-
powierzchniowe

Supermarkety  
i hipermarkety Dyskonty

trudności z wprowa- 
dzaniem nowych produktów 7 27 12 17 11 9

niskie  
ceny 1 7 19 7 16 32

inne dodatkowe  
koszty 44 3 4 1 9 2

nieterminowe  
płatności 0 14 18 6 7 7

trudna logistyka, wysokie 
koszty transportu 3 13 5 6 11 14

skomplikowane  
procedury współpracy 0 0 5 6 18 16

dodatkowe  
opłaty 12 1 2 3 16 0

zwroty 2 11 5 6 1 5

długie terminy  
płatności 0 3 10 6 5 5

      

N=171 N=204 N=129 N=70 N=74 N=44
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współpracują mali przedsiębiorcy, którym ta forma 

dystrybucji zapewnia optymalną wielkość zamówień, 

jakiej są w stanie sprostać. Kanał ten generuje także dla 

przetwórców wyższe zyski na produkcie niż sieci handlo-

we (Tabela 2.1). 20% wszystkich badanych uważa także, że 

zaletą współpracy z tego rodzaju sklepami jest łatwiejsza 

dystrybucja, gdyż często właściciele sklepów sami odbie-

rają towar i najczęściej od razu płacą za niego gotówką. 

Opinie są jednak w tej kwestii podzielone. Według 14% 

badanych płatności od małych sklepów są nieterminowe, 

a logistyka trudna ze względu na mały wolumen zamó-

wień i tym samym relatywnie wysokie koszty transpor-

tu. Jednak za główną wadę tego kanału dystrybucji 27% 

respondentów podaje trudności z wprowadzaniem no-

wych produktów, gdyż sklepy przyjmują ograniczoną 

ilość towaru. Ponadto dla 11% przedsiębiorstw znaczącą 

wadą współpracy są częste zwroty.

Hurtownie

Według 36% ankietowanych przedsiębiorców najwięk-

szą zaletą współpracy z hurtowniami jest optymalna 

wielkość zamówień, gdyż przyjmują one większy wolu-

men produktów. Ponadto 15% ankietowanych ceni so-

bie możliwość rozpowszechniania własnych produktów 

oraz łatwiejszą dystrybucję. Hurtownie posiadają na ogół 

rozwinięte systemy logistyczne, dzięki czemu docierają 

do szerokiej siatki odbiorców detalicznych. Co więcej, 

dystrybucja hurtowa zapewnia na ogół ciągłość współ-

pracy i nie wymaga wysokich kosztów marketingowych. 

50% badanych przedsiębiorstw zawiera z hurtowniami 

umowy na czas nieokreślony, a 33% na czas określony, 

dłuższy niż 1 rok (Tabela 2.2). Jednak z uwagi na wysoki 

wolumen przyjmowanych zamówień, hurtownicy czę-

sto oferują niskie ceny, co jest główną wadą tego kanału 

dystrybucji według 19% badanych. Wyjątkami są branża 

cukiernicza i piekarska, gdzie kolejno 58% i 48% przed-

siębiorstw współpracujących z tym kanałem wskazuje 

hurtownie jako kanał z najwyższą marżą. Ponadto 15% 

przetwórców podkreśla nieterminowe regulowanie 

płatności przez hurtownie. Rynek hurtowy w Polsce jest 

bardzo rozdrobniony i konkurencyjny, przez co niektó-

rzy hurtownicy mają problemy z płynnością. 

Tabela 2.1 

Handel tradycyjny oferuje wyższą marżę niż sieci handlowe 
Odsetek firm, które wskazały dany kanał dystrybucji jako oferujący najwyższe marże, w liczbie firm współpracujących
z tym kanałem (dotyczy firm współpracujących z co najmniej 2 kanałami dystrybucji)

mięsna mleczarska piekarska  
i mączna 

owoce  
i warzywa 

czekolada i wyroby 
cukiernicze 

OGÓŁEM BRANŻA

SKLEPY FIRMOWE 63% 60% 29% 74% - 71%

EKSPORT 48% 53% 100%* 21% 65% 10%

HURTOWNIE ZEWNĘTRZNE 28% 16% 23% 48% 18% 58%

SKLEPY DETALICZNE 24% 26% 39% 19% 55%  8%

SIECI  
MAŁOPOWIERZCHNIOWE 16% 13% 33% 14% - 20%

SUPERMARKETY 
I HIPERMARKETY  5% 18% - - -  8%

DYSKONTY  2% - - - - 11%

N=266 N=68 N=26 N=125 N=32 N=36

* mała liczebność próby: 4 firmy eksportują towary i wszystkie wskazały eksport jako kanał dystrybucji z najwyższą marżą
N = firmy,  które współpracują więcej niż z jednym kanałem dystrybucji
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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Sieci wielkopowierzchniowe 
(hipermarkety i supermarkety)

Dystrybucja produktów poprzez sieci wielkopo-

wierzchniowe zapewnia możliwość rozpowszechnia-

nia własnych produktów (27% wskazań responden-

tów) oraz realizację dużego wolumenu zamówień 

(39% wskazań respondentów), co jest szczególnie 

atrakcyjne dla dużych i średnich przedsiębiorstw. 

Sklepy wielkopowierzchniowe oferują dużą różno-

rodność produktów oraz posiadają skuteczne me-

tody promocji. Ponadto zapewniają producentom 

obecność ponadregionalną, co stwarza szansę budo-

Tabela 2.2 
We współpracy z hurtowniami i sieciami małopowierzchniowymi dominują umowy  
na czas nieokreślony, a z dyskontami i sieciami wielkopowierzchniowymi umowy roczne
Jakie rodzaje umów stosujecie Państwo we współpracy z danym kanałem dystrybucji?

umowy  
roczne 

umowy  
długoterminowe  
na czas określony  

inny niż rok 

umowy  
na czas 

nieokreślony 

umowy pod 
kontrakt – 

 jednorazowe inne 

HURTOWNIE N=129 27% 33% 50% 26% 9%

SIECI 
MAŁOPOWIERZCHNIOWE N=70 23% 27% 51% 13% 11%

SIECI 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE N=74 65% 22% 38% 11% 4%

DYSKONTY N=44 52% 32% 32% 27% 9%

N = firmy, które współpracują z danym kanałem dystrybucji
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

Tabela 2.3 
Renegocjacja umów z dyskontami i sieciami wielkopowierzchniowymi  
dla blisko połowy ankietowanych jest niesatysfakcjonująca
Czy macie Państwo możliwość zmiany/renegocjacji cen wpisanych do umowy, w sytuacji istotnych zmian  
warunków rynkowych?

W ogóle  
nie 

Tak,  
ale w stopniu 

niesatysfakcjo- 
nującym 

Tak,  
w stopniu 

satysfakcjo- 
nującym 

ceny nie są wpisywane  
do umowy, a są  

ustalane każdorazowo  
przy sprzedaży 

nie wiem/
odmowa

SIECI 
MAŁOPOWIERZCHNIOWE N=70 10% 21% 37% 21% 10%

SIECI  
WIELKOPOWIERZCHNIOWE N=74 9% 49% 24% 12% 5%

DYSKONTY N=44 11% 41% 30% 7% 11%

N = firmy, które współpracują z danym kanałem dystrybucji
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

wania wizerunku marki i dalszego rozwoju produkcji. 

Co więcej, na ogół prowadzą dystrybucję centralną 

ułatwiającą dostarczanie towarów. Ponadto 11% 

ankietowanych firm wskazuje, że sieci wielkopo-

wierzchniowe terminowo regulują płatności. Z dru-

giej strony posiadają one dużą siłę przetargową, 

przez co współpraca i negocjacje z nimi są trudne, 

na co wskazuje 18% badanych producentów żyw-

ności. 65% przetwórców zawiera z sieciami umowy 

roczne, a 38% umowy na czas określony dłuższy 

niż 1 rok. Mimo że 73% ankietowanych stwierdza, 

że istnieje możliwość renegocjacji cen umownych,  
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to aż 49% wskazuje, że kończą się one niesatys-

fakcjonująco (Tabela 2.3). Ponadto sieci wielkopo-

wierzchniowe oferują niskie marże w zamian za wy-

soki wolumen, czemu nie są w stanie sprostać małe 

przedsiębiorstwa. Istotny jest fakt, że współpraca 

z sieciami wiąże się z wysokimi kosztami marketin-

gowymi, np. na promocje, gazetki, udział w progra-

mach lojalnościowych. 

Dyskonty

Według 52% ankietowanych przedsiębiorstw naj-

większą zaletą dystrybucji produktów w dyskon-

tach jest optymalna wielkość zamówień. W związku 

z silną ekspansją tego formatu w ostatnich latach 

i znacznym przyrostem liczby sklepów, wolumen 

składanych zamówień przez dyskonty jest bardzo 

wysoki. Ponadto  25% ankietowanych jako zaletę 

wskazuje terminowe regulowanie płatności przez 

dyskonty. Jest to kanał szczególnie atrakcyjny dla 

dużych przedsiębiorstw, które mogą sprostać wy-

sokiemu wolumenowi zamówień i w zamian za to 

akceptują niską marżę, co według 32% badanych 

stanowi wadę współpracy z dyskontami. Ponadto, 

jak wskazuje 16% ankietowanych, procedury współ-

pracy z dyskontami są skomplikowane, co przejawia 

się w trudnościach z negocjowaniem warunków 

umów i ich ewentualnych zmian. Nieco ponad poło-

wa przetwórców (52%) zawiera z dyskontami umo-

wy roczne. 41% przedsiębiorstw uważa, że istnieje 

możliwość zmiany cen zawartych w umowach, ale 

w stopniu niesatysfakcjonującym, a 11% stwierdza, 

że nie może renegocjować warunków cenowych. 

Sieci małopowierzchniowe

Najczęściej wskazywanymi zaletami sieci małopo-

wierzchniowych są: możliwość rozpowszechnienia 

własnych produktów, optymalna skala zamówień 

oraz terminowe płatności. Sieci są w stanie przyj-

mować większe zamówienia niż pojedyncze sklepy 

detaliczne, dlatego są bardziej atrakcyjne z punktu 

widzenia większych producentów żywności. Po-

nadto 14% badanych podaje, że tego rodzaju sieci 

zapewniają łatwiejszą dystrybucję, gdyż posiadają 

własne magazyny i centra dystrybucyjne. Ponadto 

współpraca z sieciami jest na ogół długoterminowa 

– 51% ankietowanych zawiera umowy na czas nie-

określony. 37% z nich wskazuje, że w razie zmiany 

warunków rynkowych, ceny mogą być renegocjo-

wane w sposób satysfakcjonujący, co jest najwyż-

szym odsetkiem na tle sieci wielkopowierzchnio-

wych i dyskontów. Niemniej jednak respondenci 

wskazują na problemy z wprowadzaniem nowych 

produktów poprzez ten kanał dystrybucji. Spowo-

dowane to jest wymogiem opłat za wprowadzenie 

nowego produktu narzucanych przez niektóre sie-

ci oraz ograniczoną liczbą produktów w jednym 

sklepie. Ponadto z racji większego wolumenu za-

mówień sieci chcą płacić niższe ceny. Dodatko-

wo w przeciwieństwie do pojedynczych sklepów 

detalicznych, które często płacą od razu gotówką, 

niekiedy sieci wymagają wydłużonych terminów 

płatności. 

2.2 Satysfakcja ze współpracy 
z sieciami

Chociaż współpraca z sieciami jest dla producentów 

wymagająca, w szczególności w zakresie wolume-

nu produkcji oraz konieczności ponoszenia dodat-

kowych kosztów promocji produktów, większość 

przedsiębiorstw ocenia ją jako satysfakcjonującą. 

Największy odsetek producentów jest zadowolony 

ze współpracy z sieciami małopowierzchniowymi 

– 90% ankietowanych oceniło ją jako satysfakcjo-

nującą lub raczej satysfakcjonującą (Wykres 2.3). 

W przypadku dyskontów takich odpowiedzi udzie-

liło 87% badanych. Natomiast relatywnie najgorzej, 

ale wciąż wysoko, ocenione zostały sieci wielkopo-
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wierzchniowe, w przypadku których odsetek ten 

wyniósł 73%. Jednak w przypadku tego kanału 24% 

przedsiębiorstw ocenia współpracę jako niesatys-

fakcjonującą. Gorsza ocena może wynikać przede 

wszystkim z wysokich kosztów dodatkowych zwią-

zanych z marketingiem w supermarketach i hiper-

marketach, gdzie w przeciwieństwie do sieci ma-

łopowierzchniowych i dyskontów wybór towarów 

danej kategorii jest bardzo szeroki i większe zna-

czenie ma ich odpowiednia promocja. 

Wykres 2.3 

Przedsiębiorcy najlepiej oceniają współpracę z sieciami małopowierzchniowymi
Jak generalnie ocenił(a)by Pan/Pani współpracę z sieciami?

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

 satysfakcjonująca  raczej satysfakcjonująca  niesatysfakcjonująca  nie wiem
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3.1 Liczba kanałów dystrybucji

Wybór odpowiedniego kanału lub kanałów dystrybu-

cji jest uwarunkowany wielkością firmy, ale zasadniczo

firmy starają się zwiększać ich liczbę, szukając nowych

możliwości zbytu swoich produktów. Na wykresie 3.1 

przedstawiono liczbę kanałów dystrybucji używanych 

przez przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego 

w podziale na ich wielkość. Ponad połowa producen-

tów, których roczny przychód jest mniejszy niż 10 mln zł 

wykorzystuje jedynie 2–3 kanały dystrybucji. Natomiast 

ponad 1/4 przedsiębiorstw generujących dochody po-

wyżej 60 mln zł korzysta z 7–8 kanałów dystrybucji. 

Najczęściej wykorzystywanym kanałem dystrybucji 

są sklepy detaliczne, natomiast do najrzadziej stoso-

wanego kanału należą dyskonty (Tabela 3.1). Zarówno 

w branży mięsnej, jak i mleczarskiej producenci skupiają 

się głównie na sklepach detalicznych oraz hurtowniach. 

W przypadku branży owoców i warzyw, największe zna-

czenie odgrywają eksport (ok. 80% producentów) oraz 

hurtownie zewnętrzne (70% producentów). Dla branży 

cukierniczej oraz piekarskiej największe znaczenie mają 

03Czynniki sukcesu w sprzedaży

sklepy detaliczne. Ponadto eksport jest najrzadziej wy-

korzystywanym kanałem dystrybucji przez producen-

tów branży piekarskiej i mącznej.

3.2 Eksport – najbardziej 
perspektywiczny kanał

Dynamiczny wzrost eksportu artykułów rolno-spożyw-

czych (średniorocznie w latach 1995–2013 na poziomie 

14% w ujęciu dolarowym, a w złotowym przekracza-

jącym 15%) wskazuje, że wejście na rynki zagraniczne 

może być istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost 

sprzedaży. Co więcej, czynnik ten zyskuje na znaczeniu 

w obliczu stopniowego nasycania się rynku krajowego. 

Ponadto warto zwrócić uwagę, że eksport zwykle ma 

pozytywny wpływ na rentowność firmy. W 45% ankieto-

wanych przedsiębiorstw marże eksportowe są wyższe 

niż te przeciętne osiągane na rynku krajowym. Z kolei 

jedynie 15% wskazuje, że marże te są niższe. 

Na wykresie 3.2 przedstawiono odsetek firm, które ekspor-

tują swoje towary w poszczególnych branżach przemysłu 

spożywczego, z zaznaczeniem, jak istotny jest to kanał 
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Wykres 3.1

Liczba kanałów dystrybucji rośnie wraz z wielkością rocznego przychodu przedsiębiorstw
Liczba kanałów dystrybucji w przemyśle rolno-spożywczym w podziale na wielkość rocznego przychodu przedsiębiorstw

Źródło: Opracowane przez SGGW na podstawie danych Millward Brown
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dystrybucji w strukturze przychodów firmy. Największy

odsetek eksporterów i udział eksportu w przychodach 

został odnotowany w przedsiębiorstwach branży prze-

twórstwa owoców i warzyw. Prawie 80% producentów 

tej branży wykorzystuje ten kanał dystrybucji, a u 38% 

podmiotów sprzedaż na rynki zagraniczne dominuje 

w strukturze przychodów. W branży mleczarskiej, mięsnej 

oraz wyrobów cukierniczych około połowa producentów 

eksportuje swoje towary. Jednak udział tych produktów 

w sprzedaży najczęściej jest niższy niż 25%. Eksport jest 

najrzadziej stosowanym kanałem dystrybucji w przypad-

ku producentów wyrobów piekarskich i mącznych. W tej 

branży zaledwie 12% firm decyduje się na eksport.

Eksport jest atrakcyjnym kanałem zbytu przede wszyst-

kim dla firm średnich i dużych (przetwórstwo owoców

i warzyw, produkcja wyrobów cukierniczych oraz pie-

karskich i mącznych) lub tylko dużych, jak w przypadku 

branży mięsnej i mleczarskiej. Widać to po odsetku firm

Tabela 3.1 

Najpopularniejszym kanałem zbytu są wciąż sklepy detaliczne
Wykorzystanie poszczególnych kanałów dystrybucji w podziale na branże – procentowy udział liczby 
przedsiębiorstw danej branży

KANAŁ  
DYSTRYBUCJI Mięsna Mleczarska

Piekarska  
i mączna

Owoce  
i warzywa

Czekolada 
i wyroby 

cukiernicze Ogółem

SKLEPY WŁASNE/FIRMOWE 56% 55% 65% 18% 67% 55%

SKLEPY DETALICZNE 78% 74% 82% 46% 79% 76%

HURTOWNIE 74% 84% 20% 69% 40% 46%

SIECI MAŁOPOWIERZCHNIOWE 35% 55% 32% 31% 35% 35%

SIECI WIELKOPOWIERZCHNIOWE: 
SUPERMARKETY I HIPERMARKETY 33% 68% 21% 41% 35% 35%

DYSKONTY 15% 16% 16% 28% 26% 19%

FIRMY PRZETWÓRCZE, HOTELE, 
GASTRONOMIA LUB INNE B2B 61% 58% 36% 62% 35% 46%

EKSPORT 44% 55% 12% 77% 35% 35%

Źródło: Opracowane SGGW na podstawie danych Millward Brown

Wykres 3.2

Eksport to ważny kanał zbytu dla branży przetwórstwa owoców i warzyw oraz mleczarstwa
Odsetek eksporterów w poszczególnych branżach i udział tego kanału w strukturze ich przychodów

 niski (1–24%)  średni (25–49%)  wysoki (50–74%)  b. wysoki (75–100%)

0 20 40 60 80 %

MIĘSNA

MLECZARSKA

PIEKARSKA I MĄCZNA

OWOCE I WARZYWA

CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE

Źródło: Opracowane przez SGGW na podstawie danych Millward Brown
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Wykres 3.3

Eksport jest atrakcyjnym kanałem zbytu głównie dla firm średnich i dużych
Udział eksporterów w danych branżach w podziale na wielkość przedsiębiorstwa (wg przychodów)

eksporterów w podziale na wielkość przychodów przed-

stawionym na wykresie 3.3. 

Do rozpoczęcia eksportu potrzebne jest osiągnięcie pew-

nej masy krytycznej, objawiającej się np. odpowiednio dużą 

wartością sprzedaży. Prawdopodobnie ta „krytyczna” wiel-

kość przedsiębiorstwa jest zależna od charakteru sprzeda-

wanych przez nie produktów. O ile przeciętnie małe firmy

spożywcze stosunkowo rzadko decydują się na eksport, 

to w przypadku branży przetwórstwa owoców i warzyw, 

co druga firma o rocznych przychodach poniżej 10 mln zł 

sprzedaje swoje produkty za granicę. 

W przypadku wszystkich branż najczęściej wybieranym re-

gionem eksportu produktów rolno-spożywczych jest Unia 

Europejska (Tabela 3.2). Jest to związane ze swobodą ekspor-

tu i importu towarów w obrębie Unii. Władze krajów UE nie 

mogą bowiem stosować ograniczeń ilościowych w stosunku 

do importowanych i eksportowanych towarów ani żadnych 

innych restrykcji w odniesieniu do handlu. W sensie technicz-

nym mówimy w tym przypadku raczej po prostu o sprze-

daży na rynku wewnętrznym UE niż o eksporcie. Przetwory 

owocowe i warzywne są przez wiele firm eksportowane

również do Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Biorąc 

pod uwagę strukturę eksportu rolno-spożywczego z Polski, 

stosunkowo mało firm wskazało na współpracę z Białorusią, 

co może świadczyć o wyspecjalizowaniu się pewnych firm 

w tym handlu lub o dużej roli pośredników. Z odbiorcami 

z Chin najczęściej współpracują firmy z branży mięsnej i mle-

czarskiej, z kolei do Afryki swoje produkty wysyłają najczę-

ściej firmy z branży mleczarskiej oraz producenci wyrobów 

piekarniczych i mącznych.

Tabela 3.2 

Najczęściej wybieranym regionem eksportu produktów rolno-spożywczych  
jest Unia Europejska
Regiony eksportu produktów rolno-spożywczych w podziale na poszczególne branże  
– procentowy udział liczby przedsiębiorstw danej branży

BRANŻA REGION EKSPORTU

UE Rosja Ukraina Białoruś
Pozostałe kraje 

europejskie Chiny
Pozostałe kraje 

azjatyckie Afryka
Stany 

Zjednoczone

MIĘSNA 63% 19% 16% 9% 28% 13% 9% 6% 3%

MLECZNA 41% 12% 12% 6% 29% 12% 18% 24% 6%

PIEKARSKA I MĄCZNA 62% 24% 14% 14% 24% 5% 10% 19% 24%

OWOCE I WARZYWA 87% 40% 30% 20% 60% 10% 23% 17% 43%

CZEKOLADA I WYROBY 
CUKIERNICZE 56% 25% 19% 6% 38% 6% 19% 6% 19%

Źródło: Opracowane przez SGGW na podstawie danych Millward Brown
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Wykres 3.4 

Liderzy sprzedaży w ciągu ostatnich 3 lat zwiększyli przychody, często nawet  
o więcej niż 20%, a do tego 4 lub 5 razy w ciągu 5 lat osiągali zysk operacyjny
Rozkład liczebności firm według dynamiki przychodów i zysku operacyjnego

1  W celu wyłonienia liderów stworzono syntetyczną zmienną, nazwaną zyskowność dynamiki przychodów (ZDPi), na bazie której dokonano grupowania. 
Zmienna ZDPi powstała w oparciu o dane dotyczące wielkości przychodów (Pi) osiągniętych przez i-te ankietowane przedsiębiorstwo w ostatnich 3 latach 
oraz zysku operacyjnego (Zi) osiąganego przez i-ty podmiot w ostatnich 5 latach.  
Zmienną ZDPi definiuje się jako:
ZDPi = Pi*Zi €{100,80,...,4,0} gdzie i= kolejni respondenci, i € {1,2,3,...,299,300}

Po wymnożeniu obu zmiennych (Pi*Zi) najwyższą zyskowność dynamiki przychodów (ZDPi =100) przypisano podmiotom, które w każdym z ostatnich 5 lat 
osiągnęły zysk operacyjny oraz ich przychód w ciągu ostatnich 3 lat wzrósł o ponad 20%. Najniższą zaś (ZDPi =0) otrzymują podmioty, których zysk operacyjny 
przez ostatnie 5 lat był ujemny. 

( )Pi =

10 = wzrósł >20%
8 = wzrósł o 5–20%
6 = od +5% do -5%
4 = zmalał o 5–20%
2 = zmalał >20%

10 = 5 lat
8 = 4 lata
6 = 3 lata
4 = 2 lata
2 = 1 rok
0 = 0 lat

( liczba lat z zyskiem operacyjnym osiągniętym 
przez firmę i w ciągu ostatnich 5 lat )Zi = =

3.3 Identyfikacja liderów
sprzedaży

Liderów wyróżnionych 5 branż przemysłu spożywcze-

go wyłoniono na bazie firm, które wykazywały wysoki

wzrost przychodów w ciągu ostatnich 3 lat i regular-

nie odnotowywały zysk operacyjny w ciągu ostatnich 

5 lat. Rozkład liczebności tych 2 zmiennych (Wykres 3.4)  

pokazuje, że wśród ankietowanych firm dominują te,

które co roku osiągały zysk operacyjny1.

%

>20

5–20

-5–5

5–20

>20

* zmiana w ostatnich 3 latach

Wielkość koła oznacza liczebność firm o określonej dynamice przychodów i liczbie lat z zyskiem operacyjnym
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown  

LICZBA LAT Z ZYSKIEM OPERACYJNYM W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT
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Wyłonienie grupy ok. 20–25% najbardziej skutecz-

nych w zakresie sprzedaży firm, wśród wszystkich 

ankietowanych podmiotów, przeprowadzono w po-

dziale na dwie grupy przedsiębiorstw, tj. tych, które 

osiągnęły w 2013 r. przychód poniżej 10 mln zł, oraz 

tych z przychodem nie mniejszym niż 10 mln zł. Li-

derzy poszczególnych branż to najczęściej firmy, 

których przychody w ostatnich 3 latach wzrosły 

o co najmniej 5% oraz osiągnęły zysk operacyjny 

w co najmniej 4 z 5 ostatnich lat. Tabela 3.3 zawiera 

zestawienie liczby liderów na tle pozostałych pod-

miotów w podziale na 5 wyróżnionych branż.

3.4 Czynniki sukcesu 
liderów sprzedaży 
w poszczególnych branżach

Analizując wyniki przedsiębiorstw z poszczególnych 

branż, dochodzimy do wniosku, że recepty na zyskow-

ne zwiększenie sprzedaży różnią się nieraz bardzo wy-

raźnie pomiędzy branżami oraz pomiędzy przedsię-

biorstwami małymi oraz dużymi i średnimi w ramach 

tej samej branży. 

Dla firm z branży mięsnej czynnikami zwiększającymi

sprzedaż były duży udział produktów premium i sprzedaż 

produktów markowych. W realizacji tej strategii wykorzy-

stywano głównie sklepy własne oraz w większym stopniu 

niż przeciętnie super- i hipermarkety oraz dyskonty.

Z kolei w przypadku większości mleczarni rozwój firm

był wynikiem dywersyfikacji oferowanych produktów

pod względem jakości, wykorzystania w większym 

stopniu super- i hipermarketów w ich dystrybucji oraz 

zwiększenia nakładów na promocję.

W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się prze-

twórstwem owoców i warzyw czynnikiem, który może 

decydować o sukcesie, jest podążanie w kierunku pro-

dukcji wyrobów masowych i ekonomicznych o wyż-

szym stopniu przetworzenia (finalnych) i skupienie się na

ich dystrybucji na rynku krajowym. Ważnym elementem 

jest też pogłębianie współpracy ze sklepami sieciowymi 

zarówno małopowierzchniowymi, jak i dyskontami.

W branży producentów wyrobów piekarniczych 

i mącznych czynnikiem zwiększającym sprzedaż 

firm średnich i dużych jest nacisk na większy udział 

produktów klasy premium w ofercie oraz sprzedaż 

za pośrednictwem sklepów własnych. Dla firm ma-

łych lepszymi rozwiązaniami są skupienie się na 

sprzedaży produktów masowych w sklepach deta-

licznych oraz większy niż przeciętnie udział sprze-

daży w kanałach nowoczesnych. 

W końcu producenci wyrobów cukierniczych i czekolady 

zwiększali sprzedaż dzięki rosnącemu eksportowi, różni-

MSP i DP  
(przychód roczny ≥10 mln zł)

 Mikro  
(przychód roczny <10 mln zł)

PRZEMYSŁ Liderzy Pozostali Liderzy Pozostali suma

MIĘSNY 13 23  5  14  55

MLECZARSKI  9 12 b. d. reprezentatywnych  21

PRZETWÓRSTWO  
OWOCÓW I WARZYW  3 17  3   7  30

PIEKARSKO-MĄCZNY  7 20 15  88 130

CUKIERNICZY  3  6  4  18  31

SUMA 35 78 27 127 267

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

Tabela 3.3 

Liderzy to firmy, których przychody w ostatnich 3 latach wzrosły  
oraz osiągnęły zysk operacyjny w co najmniej 4 z 5 ostatnich lat
Liczba podmiotów uwzględnionych w analizie w podziale: lider i pozostali
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Wykres 3.5 

Liderzy sprzedaży umiejętnie zarządzają 
ofertą produktową, a produkty wyższej 
klasy przynoszą wyższą rentowność
Proszę określić, z którym ze stwierdzeń zgodził(a)by się 
Pan/Pani jeśli chodzi o Pana/Pani firmę?

 liderzy  pozostali

cowaniu jakości produktów, polegającemu na zwiększe-

niu udziału zarówno marek premium, jak i ekonomicz-

nych, oraz wprowadzeniu i rozwojowi marek własnych. 

Zwraca uwagę jednak ważny fakt wspólny dla wszyst-

kich liderów, że niezależnie od przyjętej strategii, 

umiejętnie zarządzają oni swą ofertą produktową. 

W konsekwencji częściej niż w przypadku pozostałych 

firm wytwarzane przez nich produkty wyższej klasy

przynoszą wyższą rentowność. Oznacza to, że jeśli 

różnicują produkty pod względem jakości, to umieją 

z tego tytułu uzyskiwać też wyższe marże. W części 

przypadków decydują się oni na podnoszenie jakości 

kosztem rentowności, co ma zapewne budować ich 

wizerunek i przyszłą pozycję rynkową.

Poniżej szczegółowe charakterystyki liderów w anali-

zowanych branżach. 

Przemysł mięsny

Branża mięsna charakteryzuje się stosunkowo szero-

kim asortymentem produktów. Dotyczy to zarówno 

dużej liczby kategorii produktów, jak również znacznej 

różnorodności produktów w ramach danej kategorii. 

W przeprowadzonym badaniu oferta średnich i dużych 

podmiotów obejmowała ok. 160 produktów. Liderzy 

dążą do jeszcze większej dywersyfikacji, co pomaga

im lepiej dopasować się do zmieniających się potrzeb 

i preferencji konsumentów. Odwrotną tendencję moż-

na zauważyć w przypadku małych firm. Tu liderzy na-

stawiają się na specjalizację, tj. koncentrują swoją dzia-

łalność na stosunkowo niewielkiej liczbie produktów. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w grupie ma-

łych firm oferta liderów była prawie o połowę mniejsza

w porównaniu z firmami charakteryzującymi się gor-

szymi wynikami. 

Warto podkreślić, że w branży mięsnej ważną rolę w bu-

dowaniu pozycji firmy odgrywają sklepy własne. Jest

to charakterystyczne dla wszystkich przedsiębiorstw, 

niezależnie od wielkości przychodów. W przypadku 

liderów wśród dużych i średnich firm drugim waż-

nym kanałem dystrybucji są hurtownie zewnętrzne. 

Pozwala to na efektywne zwiększenie skali sprzedaży. 

W ostatnich latach liderzy rynku korzystali również ze 

wzrostu segmentu supermarketów, hipermarketów 

oraz dyskontów, podejmując z nimi współpracę. Wy-

różnia ich to na tle innych firm. Bliższa współpraca z sie-

ciami handlowymi w przypadku liderów wśród dużych 

i średnich firm przyczyniła się również do rozbudowa-

nia oferty produktów w ramach marek „klasycznych” 

oraz marek własnych sieci handlowych. Działania te 

budują świadomość marki i umożliwiają przeznaczenie 

mniejszych nakładów na promocję, niż ma to miejsce 

dla pozostałych firm z branży.

Biorąc pod uwagę jakość produktów i ich branding, 

liderzy kładą większy nacisk na produkty premium niż 

pozostałe firmy z branży. W przypadku liderów z gru-

py małych firm, mają oni bardziej różnorodną ofertę,

obejmującą również produkty klasy C. Wynika to naj-

prawdopodobniej z konkurencji m.in. z dyskontami 

i z próby przyciągnięcia bądź zatrzymania konsumen-

ta, tak by kontynuował zakupy produktów oferowa-

nych przez małe firmy.Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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Tabela 3.4 

Porównanie liderów sprzedaży z pozostałymi firmami z branży mięsnej

MSP i DP 
(przychód roczny ≥10 mln zł)

 Mikro 
(przychód roczny <10 mln zł)

WSKAŹNIKI Liderzy Pozostali Liderzy Pozostali

Przychód roczny (mln zł) 160,7 63,3 4,0 3,6

PRODUKTY

Średnia liczba produktów w sprzedaży 220,8 146,5 46,3 88,1

Produkty klasy A (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 42,7% 37,0% 32,0% 41,6%

Produkty klasy B (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 43,1% 48,2% 40,0% 44,6%

Produkty klasy C (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 14,2% 14,8% 28,0% 13,8%

Marki „klasyczne” (odsetek przedsiębiorstw używających) 61,5% 43,5% 20,0% 14,3%

Marki własne sieci handlowych (odsetek przedsiębiorstw używających) 61,5% 26,1% 0,0% 14,3%

Koszty promocji (udział w całości kosztów sprzedaży – mediana) 4–6% 7–10% < 2% 4–6%

KANAŁY DYSTRYBUCJI

Liczba kanałów dystrybucji (mediana) 5,0 5,0 3,0 3,0

Sklepy własne/firmowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 26,2% 25,7% 34,0% 16,8%

Sklepy detaliczne zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 10,0% 22,5% 40,6% 27,5%

Hurtownie zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 23,8% 21,3% 16,0% 28,0%

Sieci małopowierzchniowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 5,8% 4,7% 2,0% 5,0%

Dyskonty (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 8,5% 1,0% 0,0% 0,7%

Supermarkety i hipermarkety (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 12,5% 3,0% 2,0% 5,4%

Firmy przetwórcze, hotele, gastronomia, inne b2b  
(udział w całkowitej wartości sprzedaży)

6,9% 8,2% 5,4% 8,8%

Eksport (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 6,2% 13,4% 0,0% 7,9%

TRANSPORT

Własna flota (udział w transporcie towarów) 63,8% 73,9% 84,0% 75,4%

Zewnętrzna firma transportowa (udział w transporcie towarów) 31,9% 22,6% 0,0% 17,9%

Odbiorca (udział w transporcie towarów) 4,3% 3,5% 16,0% 6,8%

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

Co ciekawe, liderzy przyjęli również nieco inny system 

transportu. Oprócz floty własnej, korzystają oni w więk-

szym stopniu z ofert firm zewnętrznych.

Firmy z branży mięsnej, które dążą do umoc-

nienia swojej pozycji na rynku, systematycznie 

zwiększają ofertę produktów klasy A, jak również 

rozwijają sprzedaż produktów markowych. W re-

alizacji tej strategii wykorzystywane były głów-

nie sklepy własne oraz w większym stopniu niż 

przeciętnie super- i hipermarkety oraz dyskonty.
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Tabela 3.5 
Porównanie liderów sprzedaży z pozostałymi firmami z branży mleczarskiej

 
MSP i DP  

(przychód roczny ≥10 mln zł)

WSKAŹNIKI Liderzy Pozostali

Przychód roczny (mln zł) 468,1 114,9

PRODUKTY

Średnia liczba produktów w sprzedaży 109,6 35,9

Produkty klasy A (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 33,3% 25,0%

Produkty klasy B (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 55,6% 70,0%

Produkty klasy C (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 11,1% 5,0%

Marki „klasyczne” (odsetek przedsiębiorstw używających) 88,9% 75,0%

Marki własne sieci handlowych (odsetek przedsiębiorstw używających) 88,9% 16,7%

Koszty promocji (udział w całości kosztów sprzedaży – mediana) 7–10% 2–6%

KANAŁY DYSTRYBUCJI

Liczba kanałów dystrybucji (mediana) 5,0 5,5

Sklepy własne/firmowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 2,8% 5,7%

Sklepy detaliczne zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 14,9% 5,0%

Hurtownie zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 23,3% 29,1%

Sieci małopowierzchniowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 8,0% 14,2%

Dyskonty (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 12,8% 5,0%

Supermarkety i hipermarkety (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 17,9% 6,4%

Firmy przetwórcze, hotele, gastronomia, inne b2b  
(udział w całkowitej wartości sprzedaży)

2,9% 14,4%

Eksport (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 17,4% 20,3%

TRANSPORT

Własna flota (udział w transporcie towarów) 31,7% 39,6%

Zewnętrzna firma transportowa (udział w transporcie towarów) 66,7% 57,9%

Odbiorca (udział w transporcie towarów) 1,7% 2,5%

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

Przemysł mleczarski

Krajowy sektor mleczarski charakteryzuje się dużą liczbą 

podmiotów działających w segmencie MSP, produku-

jących szeroki i zróżnicowany asortyment. Jedynie nie-

wielka część firm zdecydowała się na ścisłą specjalizację

w ramach danej gamy produktów (galanteria mleczna, 

sery, ale też produkty masowe, np. mleko w proszku).

Liderzy branży to przedsiębiorstwa generujące istotnie 

wyższe od przeciętnych w branży przychody (w 2013 r. 

różnica sięgała 300%), oferujące szeroką gamę produk-

tów – przeciętnie 110 wobec 36 w pozostałych przed-

siębiorstwach. 

W dystrybucji tych artykułów ważną rolę odgrywały 

przede wszystkim hurtownie zewnętrzne. Niemniej 

dla liderów kluczowym kanałem zbytu były super-

markety, hipermarkety oraz dyskonty, które miały 
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marginalne znaczenie dla pozostałych przedsię-

biorstw z branży mleczarskiej. Tu prawdopodobnie 

podstawową barierą w podjęciu współpracy były 

rozmiar zakładu i związane z tym ograniczone moż-

liwości produkcyjne.

Większość przedsiębiorstw z branży mleczarskiej opie-

rała swoją działalność o produkty masowe (klasy B). 

W przypadku liderów była ona jednak znacznie bardziej 

zdywersyfikowana. Udział produktów klasy premium

w całkowitej wartości sprzedaży sięgał 33%, wobec 25% 

dla pozostałych przedsiębiorstw. Jednocześnie liderzy 

charakteryzowali się nieco większym udziałem produk-

tów ekonomicznych, co było naturalną konsekwencją 

ich większej obecności w dyskontach i sieciach wielko-

powierzchniowych. Warto zaznaczyć, że prawie 90% 

firm należących do liderów oferowała produkty marek

własnych sieci handlowych, podczas gdy w pozostałych 

przypadkach było to niespełna 20%.

Ważnym czynnikiem pozwalającym na systematycz-

ny wzrost przychodów firm z branży mleczarskiej były

dość intensywne działania promujące oferowane pro-

dukty. W przypadku liderów udział kosztów promocji 

sięgał 7–10% całkowitych kosztów sprzedaży, w po-

równaniu do 2–6% dla pozostałych przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę szeroki asortyment oferowa-

ny przez większość mleczarni, czynnikami, które 

pozwalały na rozwój firm, były: dywersyfikacja

oferowanych produktów pod względem jakości, 

wykorzystanie w większym stopniu hiper- i super-

marketów w ich dystrybucji oraz zwiększenie na-

kładów na promocję.

Przetwórstwo owoców i warzyw

Liderzy w branży przetwórstwa owoców i warzyw to 

przedsiębiorstwa charakteryzujące się większym zróż-

nicowaniem asortymentu produktowego oraz większą 

dywersyfikacją kanałów dystrybucji. Przedsiębiorstwa te

w mniejszym stopniu skupiają się na sprzedaży swoich 

produktów z wykorzystaniem eksportu oraz relatywnie 

mniej produktów oferują do sektora HoReCa. Pomimo 

że eksport uważany jest za najbardziej rentowny kanał 

dystrybucji w przypadku tej branży, czołowe firmy swo-

jej szansy upatrują jednak na rynku krajowym. Dzięki 

skali produkcji są one w stanie wykreować własną mar-

kę, a poprzez integrację pionową i kontrolowanie więk-

szej liczby ogniw łańcucha dystrybucji mogą przejąć 

większą część marży w łańcuchu dostaw. 

Mimo że głównymi odbiorcami produktów oferowa-

nych przez liderów branży są hurtownie zewnętrzne, 

to w relatywnie większym stopniu przedsiębiorstwa te 

współpracują z dyskontami oraz sieciami wielko- i ma-

łopowierzchniowymi. Współpraca ta opiera się w dużej 

mierze na produkcji wyrobów pod markami własnymi 

tych sieci. 

Próba otwarcia się na sprzedaż do sklepów siecio-

wych może być również czynnikiem sukcesu nie tylko 

w przypadku dużych firm, ale też małych podmiotów.

Jak wykazały badania, liderzy wśród małych przedsię-

biorstw podejmowali próby współpracy z takimi od-

biorcami, w przeciwieństwie do pozostałych firm.

Podejmowanie działań w kierunku produkcji wyrobów 

masowych i ekonomicznych w przypadku firm sekto-

ra przetwórstwa owoców i warzyw przyczynia się do 

wzrostu przychodów i osiągania lepszych wyników fi-

nansowych. Strategią odpowiednią z punktu widzenia 

firm wydaje się więc podnoszenie skali i wydajności

produkcji oraz oferowanie wysokiej jakości wyrobów po 

niskich cenach. Skupianie się na produktach typu pre-

mium charakterystyczne jest raczej dla małych firm, któ-

re chcą osiągnąć jak najwyższą marżę. Jednak jak poka-

zały badania, nie zawsze strategia taka może przynieść 

oczekiwane efekty finansowe. Wśród liderów zarówno

małych, jak i dużych firm udział wartości produktów kla-

sy premium w ogólnej sprzedaży był niższy.

Analiza różnic pomiędzy liderami a pozostałymi 

przedsiębiorstwami w branży pozwala stwierdzić, 

że czynnikiem, który może decydować o sukce-

sie firm przetwórstwa owocowo-warzywnego,

jest podążanie w kierunku produkcji wyrobów 

masowych i ekonomicznych o wyższym stopniu 

przetworzenia (finalnych) i skupienie się na ich

dystrybucji na rynku krajowym. Ważnym elemen-

tem jest też pogłębianie współpracy ze sklepami 

sieciowymi zarówno małopowierzchniowymi, jak 

i dyskontami, których udział w rynku będzie w ko-

lejnych latach wzrastał.
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Tabela 3.6 

Porównanie liderów sprzedaży z pozostałymi firmami  
z branży przetwórstwa owoców i warzyw

 MSP i DP  
(przychód roczny ≥10 mln zł)

 Mikro  
(przychód roczny <10 mln zł)

WSKAŹNIKI Liderzy Pozostali Lider Reszta 

Przychód roczny (mln zł) 256,7 74,4 1,7 2,3

PRODUKTY

Średnia liczba produktów w sprzedaży 400,0 123,0 45,0 28,4

Produkty klasy A (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 31,7% 42,4% 66,7% 82,1%

Produkty klasy B (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 40,0% 45,6% 33,3% 15,0%

Produkty klasy C (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 28,3% 12,1% 0,0% 2,9%

Marki „klasyczne” (odsetek przedsiębiorstw używających) 66,7% 52,9% 33,3% 28,6%

Marki własne sieci handlowych (odsetek przedsiębiorstw używających) 66,7% 43,8% 0,0% 0,0%

Koszty promocji (udział w całości kosztów sprzedaży – mediana) 4–6% 4–6% 4–6% 7–10%

KANAŁY DYSTRYBUCJI

Liczba kanałów dystrybucji (mediana) 5,0 3,0 5,0 2,0

Sklepy własne/firmowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 0,0% 0,1% 1,0% 7,3%

Sklepy detaliczne zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 0,0% 2,2% 20,0% 10,3%

Hurtownie zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 41,7% 9,8% 43,0% 26,3%

Sieci małopowierzchniowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 5,7% 2,2% 5,0% 0,0%

Dyskonty (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 11,7% 7,8% 0,0% 0,0%

Supermarkety i hipermarkety (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 10,0% 6,5% 17,0% 5,0%

Firmy przetwórcze, hotele, gastronomia, inne b2b  
(udział w całkowitej wartości sprzedaży)

5,0% 7,6% 6,7% 16,1%

Eksport (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 26,0% 63,9% 7,3% 35,0%

TRANSPORT

Własna flota (udział w transporcie towarów) 33,3% 11,2% 46,7% 55,7%

Zewnętrzna firma transportowa (udział w transporcie towarów) 50,0% 49,2% 53,3% 14,3%

Odbiorca (udział w transporcie towarów) 16,7% 39,6% 0,0% 30,0%

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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Przemysł piekarsko-mączny

W przypadku producentów wyrobów piekarniczych 

i mącznych wyraźnie różne są strategie prowadzące 

do zyskownego zwiększania sprzedaży wśród firm

dużych i średnich oraz małych. Jak wynika z prze-

prowadzonych badań ankietowych, wśród przedsię-

biorstw dużych i średnich wzrost sprzedaży osiągnę-

ły te, które oferowały dużą liczbę produktów wyższej 

jakości. Liczba produktów w sprzedaży była ponad 

2-krotnie większa niż w przypadku pozostałych firm.

Z kolei w przypadku firm małych, samo zwiększanie

liczby sprzedawanych produktów nie było czynni-

kiem zwiększającym sprzedaż.

Przedsiębiorstwa z analizowanej branży współ-

pracują przeciętnie z niewielką liczbą kanałów 

dystrybucji. Połowa firm średnich i dużych sprze-

daje maksymalnie za pośrednictwem 3 kanałów. 

Liderzy wśród firm średnich i dużych największą 

część sprzedaży realizują za pośrednictwem skle-

pów własnych, podczas gdy pozostałe firmy z tego 

segmentu współpracują głównie ze sklepami deta-

licznymi. Wśród 3 najważniejszych kanałów dystry-

bucji wykorzystywanych przez liderów sprzedaży 

pojawia się eksport, który ma małe znaczenie dla 

pozostałych firm, realizujących dużą część sprzeda-

ży za pośrednictwem hurtowni oraz super- i hiper-

marketów.

Wśród firm małych liderzy charakteryzują się mniej-

szym udziałem sprzedaży poprzez sklepy własne, 

a nieco większym poprzez sklepy detaliczne oraz 

nowoczesne kanały dystrybucji. Warto zauważyć, że 

udział sklepów własnych w sprzedaży wśród liderów 

w przypadku firm średnich i dużych oraz małych jest

podobny i wynosi ok. 25%. Być może jest to poziom 

zbliżony do optymalnego dla firm z tej branży.

Jeśli chodzi o jakość sprzedawanych produktów, 

wśród średnich i dużych firm liderzy koncentrowali

się wyraźnie na produktach klasy premium, znacznie 

ograniczając udział produktów ekonomicznych (kla-

sy C). Jednak w przypadku firm małych, największe

sukcesy odnosiły firmy skupiające się na sprzedaży

produktów masowych (klasy B). 

Posiadanie w swojej ofercie marek firmowych bądź

marek własnych sieci handlowych w przypadku anali-

zowanej branży nie wydaje się kluczowym czynnikiem 

sukcesu. Większość firm w branży, szczególnie firm

małych, w ogóle nie prowadzi sprzedaży produktów 

markowych.

Liderzy w tej branży charakteryzują się bardzo ni-

skimi nakładami na promocję, które w przypadku 

co najmniej połowy firm stanowiły mniej niż 2% 

kosztów sprzedaży, co może wynikać z dużego 

udziału sklepów własnych i innych tradycyjnych 

kanałów dystrybucji. Okazuje się zatem, że pro-

ste zwiększanie tych nakładów nie jest receptą na 

wzrost sprzedaży.

W branży producentów wyrobów piekarniczych 

i mącznych czynnikiem zwiększającym sprzedaż 

firm średnich i dużych jest nacisk na większy 

udział w ofercie produktów klasy premium oraz 

sprzedaż za pośrednictwem sklepów własnych. 

Dla firm małych lepszym rozwiązaniem jest 

skupienie się na sprzedaży produktów maso-

wych w sklepach detalicznych oraz większy niż 

przeciętnie udział sprzedaży w kanałach nowo-

czesnych. W obydwu grupach firm nakłady na 

promocję wśród liderów są niskie w stosunku 

do reszty firm.

Przemysł cukierniczy

Asortyment produktów oferowanych przez bran-

żę wyrobów cukierniczych jest szeroki i zróżnico-

wany, aczkolwiek występują dosyć duże różnice 

w poszczególnych grupach podmiotów. Liczba pro-

duktów oferowanych przez liderów w segmencie 

dużych i średnich firm wynosi przeciętnie 343 i jest 

znacznie większa (blisko 3-krotnie) niż w przypad-

ku pozostałych przedsiębiorstw. Z kolei odwrotną 

relację można zaobserwować w segmencie małych 

firm. Liderzy tej grupy koncentrują swoją działalność 
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Tabela 3.7 

Porównanie liderów sprzedaży z pozostałymi firmami  
z branży piekarsko-mącznej

MSP i DP  
(przychód roczny ≥10 mln zł)

 Mikro  
(przychód roczny <10 mln zł)

WSKAŹNIKI Liderzy Pozostali Liderzy Pozostali

Przychód roczny (mln zł) 137,2   45,1    3,1    2,3

PRODUKTY

Średnia liczba produktów w sprzedaży 120,1 54,3 75,2 55,8

Produkty klasy A (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 40,0% 22,6% 8,7% 25,3%

Produkty klasy B (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 53,6% 57,0% 80,7% 59,2%

Produkty klasy C (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 6,4% 20,4% 10,7% 15,5%

Marki „klasyczne” (odsetek przedsiębiorstw używających) 42,9% 50,0% 20,0% 19,5%

Marki własne sieci handlowych (odsetek przedsiębiorstw używających) 42,9% 40,0% 13,3% 12,6%

Koszty promocji (udział w całości kosztów sprzedaży – mediana) < 2% 4–6% < 2% 2–3%

KANAŁY DYSTRYBUCJI

Liczba kanałów dystrybucji (mediana) 3,0 3,5 3,0 2,0

Sklepy własne/firmowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 26,4% 14,0% 25,3% 36,9%

Sklepy detaliczne zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 21,4% 22,7% 46,4% 40,6%

Hurtownie zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 12,9% 19,1% 4,3% 4,4%

Sieci małopowierzchniowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 4,6% 8,8% 4,7% 6,9%

Dyskonty (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 9,3% 6,6% 6,3% 1,7%

Supermarkety i hipermarkety (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 3,6% 13,9% 3,1% 2,8%

Firmy przetwórcze, hotele, gastronomia, inne b2b  
(udział w całkowitej wartości sprzedaży)

3,9% 5,5% 9,9% 6,2%

Eksport (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 18,0% 9,5% 0,0% 0,6%

TRANSPORT

Własna flota (udział w transporcie towarów) 47,5% 45,5% 88,7% 90,7%

Zewnętrzna firma transportowa (udział w transporcie towarów) 43,3% 47,8% 8,7% 2,9%

Odbiorca (udział w transporcie towarów) 9,2% 6,8% 2,7% 6,4%

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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Tabela 3.8

Porównanie liderów sprzedaży z pozostałymi firmami z branży cukierniczej

MSP i DP 
(przychód roczny ≥10 mln zł)

 Mikro 
(przychód roczny <10 mln zł)

WSKAŹNIKI Liderzy Pozostali Liderzy Pozostali

Przychód roczny (mln zł) 70,3 25,0 4,0 1,9

PRODUKTY

Średnia liczba produktów w sprzedaży 343,3 86,5 40,0 66,8

Produkty klasy A (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 20,0% 13,2% 2,5% 38,6%

Produkty klasy B (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 61,7% 54,7% 67,5% 41,9%

Produkty klasy C (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 18,3% 32,2% 30,0% 19,4%

Marki „klasyczne” (odsetek przedsiębiorstw używających) 66,7% 66,7% 25,0% 11,8%

Marki własne sieci handlowych (odsetek przedsiębiorstw używających) 66,7% 50,0% 50,0% 0,0%

Koszty promocji (udział w całości kosztów sprzedaży – mediana) <2% 7–10% 2–3% 2–3%

KANAŁY DYSTRYBUCJI

Liczba kanałów dystrybucji (mediana) 6,0 6,0 5,0 2,0

Sklepy własne/firmowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 3,3% 25,3% 8,8% 56,7%

Sklepy detaliczne zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 10,0% 21,0% 27,5% 25,0%

Hurtownie zewnętrzne (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 6,7% 13,0% 5,0% 8,6%

Sieci małopowierzchniowe (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 11,7% 6,0% 13,8% 1,7%

Dyskonty (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 15,0% 4,8% 2,5% 2,2%

Supermarkety i hipermarkety (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 16,7% 17,8% 12,5% 1,7%

Firmy przetwórcze, hotele, gastronomia, inne b2b  
(udział w całkowitej wartości sprzedaży)

1,7% 3,7% 6,3% 3,9%

Eksport (udział w całkowitej wartości sprzedaży) 35,0% 8,3% 23,8% 0,3%

TRANSPORT

Własna flota (udział w transporcie towarów) 6,7% 40,0% 47,5% 95,9%

Zewnętrzna firma transportowa (udział w transporcie towarów) 66,7% 58,0% 35,0% 0,6%

Odbiorca (udział w transporcie towarów) 26,7% 2,0% 17,5% 3,4%

    
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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na mniejszej liczbie produktów (40) niż inne firmy 

o zbliżonych przychodach (67).

Słodycze trafiają na rynek różnymi kanałami dystry-

bucji. Wśród liderów branży dużą rolę odgrywa eks-

port, będący motorem rozwoju polskiego przemysłu 

cukierniczego w ostatnich latach. W przypadku lide-

rów w grupie dużych i średnich firm kolejnymi co do

ważności kanałami dystrybucji są supermarkety i hi-

permarkety, dyskonty oraz sieci małopowierzchnio-

we. Współpraca średnich i dużych podmiotów z tymi 

kanałami dystrybucji ma związek z ich skalą produkcji, 

dzięki czemu są one w stanie dostarczać odpowied-

niej wielkości partie towaru. Jednocześnie współpra-

ca ta jest koniecznością dla firm chcących dynamicz-

nie rozwijać produkcję i sprzedaż oraz osiągać istotne 

udziały w rynku krajowym.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku liderów w seg-

mencie małych firm. Dla tej grupy podmiotów klu-

czowym kanałem dystrybucji są sklepy detaliczne, na 

następnym miejscu plasuje się wspomniany eksport, 

a w dalszej kolejności sieci małopowierzchniowe oraz 

supermarkety i hipermarkety. Marginalne znaczenie 

mają w tym przypadku dyskonty.

Liderzy z branży cukierniczej, niezależnie od wiel-

kości, opierają swoją produkcję o wyroby masowe, 

których udział w całkowitej wartości sprzedaży prze-

kracza 60%. Z drugiej strony jednak, rynek staje się 

coraz bardziej spolaryzowany pod względem jakości 

i cen słodyczy. W poszczególnych grupach przed-

siębiorstw występują dosyć duże różnice w udziale 

produktów klasy premium (klasy A) i marek ekono-

micznych (klasy C) w łącznej wartości sprzedaży. 

O ile wśród liderów w grupie średnich i dużych firm 

udział produktów premium i marek ekonomicznych 

jest zbliżony i wynosi po ok. 20% wartości sprzedaży, 

o tyle wśród liderów w grupie małych firm produkty 

premium mają marginalne znaczenie (ok. 3% cał-

kowitej wartości sprzedaży). W tym ostatnim przy-

padku wysoki, bo 30-procentowy, udział produktów 

ekonomicznych w sprzedaży może oznaczać, że 

małe firmy próbują silnie konkurować ceną, podej-

mując walkę o większy udział w rynku.

2/3 liderów z grupy średnich i dużych firm oferuje

produkty marek własnych sieci handlowych wobec 

ok. 50% liderów z grupy małych podmiotów.

Ważnym czynnikiem pozwalającym na systema-

tyczny wzrost przychodów są działania promujące 

oferowane produkty. Zaskakujący wydaje się stosun-

kowo niewielki udział wydatków na promocję w ca-

łości kosztów sprzedaży liderów branży w obu gru-

pach przedsiębiorstw. Zwykle nie przekracza on 2% 

w przypadku liderów z grupy średnich i dużych firm

i 3% w przypadku liderów z grupy małych firm.

Jeśli chodzi o transport towarów, liderzy z grupy 

średnich i dużych przedsiębiorstw posiłkują się 

głównie zewnętrznymi firmami bądź transportem 

zajmuje się odbiorca. Zupełnie inaczej sytuacja wy-

gląda w przypadku liderów z grupy małych przed-

siębiorstw, gdzie zasadnicze znaczenie ma transport 

realizowany przez własną flotę. Prawdopodobnie 

w tym przypadku transport ma zwykle charakter 

lokalny i dotyczy krótszych odległości, a ponadto 

dostawy własne są rzadsze.

Czynnikami, które w ostatnich latach przy-

czyniły się do rozwoju sprzedaży były rosnący 

eksport, rozwój marek premium, na których 

uzyskuje się wyższe marże, oraz marek ekono-

micznych, jak również wprowadzenie i rozwój 

marek własnych, pozwalających na zwiększenie 

wolumenu sprzedaży.
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4.1 Przemysł mięsny

Oczekiwane dostosowania firm z branży mięsnej będą

determinowane przez ograniczenia w eksporcie oraz 

zmieniającą się strukturę konsumpcji w kraju. W swoich 

strategiach podmioty będą koncentrować się na pro-

duktach innowacyjnych.

Mimo stabilnych wyników finansowych2, przedsiębiorcy 

z dużą niepewnością patrzą w przyszłość (Wykres 4.1). 

W opinii 26% z nich marże na prowadzonej podstawowej 

działalności spadną, a tylko 8% ankietowanych spodzie-

wa się ich wzrostu. Spośród poszczególnych segmentów 

branży mięsnej najbardziej ostrożnie do poziomu marż 

w przyszłości podchodzą producenci mięsa wieprzo-

wego. Warto też zauważyć różnice w ocenie sytuacji, 

w zależności od wielkości reprezentowanego podmiotu 

– duże firmy rzadziej oczekują spadku marż niż małe.

W opinii przedstawicieli branży najwyższe marże uzyskuje 

się w sklepach własnych. Ten kanał dystrybucji wskazało 

60% firm, które posiadają sklepy własne i obecne są przy-

najmniej w 2 kanałach. Na drugim i trzecim miejscu znalazły 

04Oczekiwane dostosowania  
w strategiach sprzedaży

się eksport oraz sklepy detaliczne, które zostały wskazane 

odpowiednio przez 53% i 26% przedstawicieli firm. Sklepy

własne oraz detaliczne są też jednymi z bardziej popular-

nych kanałów dystrybucji – korzysta z nich odpowiednio 

56% i 78% badanych.

Spośród firm, które obecnie wykorzystują sklepy własne,

33% badanych jest zdania, że udział tego kanału w war-

tości sprzedaży będzie się zwiększał (Tabela 4.1). Naszym 

zdaniem uzasadnieniem dla tego przekonania jest fakt, że 

w tym kanale, częściej niż w innych, sprzedawane są pro-

dukty klasy A. Warto też zauważyć, że w coraz trudniejszej 

rzeczywistości rynkowej (ograniczenia w eksporcie, niski 

poziom konsumpcji mięsa) posiadanie sklepów własnych 

będzie ważnym elementem w budowaniu wizerunku firmy

oraz bezpieczeństwa zbytu, szczególnie dla małych firm.

Prawie połowa przedstawicieli przedsiębiorstw, które 

obecnie współpracują z sieciami małopowierzchnio-

wymi, przewiduje rozwój sprzedaży w tym kanale. 

Również przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z tego 

kanału dystrybucji, zauważają coraz szybszy rozwój 

tego typu sklepów – 30% z nich planuje nawiązać taką 

współpracę. Podobnie wygląda postrzeganie przez 

przedsiębiorców sklepów wielkopowierzchniowych.

Przedstawiciele branży mięsnej są przekonani o dalszym 

rozwoju sprzedaży poprzez dyskonty. Spośród podmio-

tów, które już współpracują z tego rodzaju sklepami, aż 

75% uważa, że udział tego kanału w wartości sprzedaży 

będzie się zwiększał. Potencjał dyskontów doceniają rów-

nież firmy, które obecnie z nimi nie współpracują. Połowa

z nich planuje taką współpracę nawiązać (Wykres 4.2).

Prognozowany stopniowy rozwój sprzedaży produktów 

przez Internet, mimo licznych barier, stanowi szansę dla 

branży mięsnej. Z punktu widzenia rozwoju e-handlu, 

pewnym „utrudnieniem” są przyzwyczajenia konsumen-

2  Marże przedsiębiorstw z branży mięsnej nieco obniżyły się wobec rekordowo dobrego 2010 r., kształtując się w ostatnich 3 latach na relatywnie niskim, ale 
stabilnym poziomie. Według GUS wahania marż w ostatnich 3 latach mieściły się w przedziale 4–10% w zależności od segmentu produkcji. Lepiej pod tym 
względem wypadały małe i średnie firmy, w których średnia stopa zysku operacyjnego utrzymywała tendencję wzrostową.

Wykres 4.1 

Przedstawiciele branży ostrożnie oceniają 
poziom marż w przyszłości
Czy w najbliższych 3 latach marże  
na sprzedawane produkty... 

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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tów dotyczące potrzeby dokonania wzrokowej oceny to-

waru oraz wynikające z tradycji, kupowanie mięsa i jego 

przetworów luzem. Jest to szczególnie ważne w przypad-

ku mięsa nieprzetworzonego. Warto jednak zauważyć, że 

w ostatnich latach, wraz ze wzrostem znaczenia dyskon-

tów, sieci mało- i wielkopowierzchniowych rośnie wyraźnie 

popularność mięsa w postaci konfekcjonowanej. Z jednej 

strony klient ma wtedy ograniczoną możliwość obejrzenia 

towaru. Z drugiej jednak producent dąży do zapewnienia 

jednakowej jakości i wyglądu poszczególnych partii mięsa, 

budując w ten sposób zaufanie konsumenta. To sprawia, 

że kupujący powoli zmieniają swoje przyzwyczajenia. Bę-

dzie to miało znaczący wpływ na rozwój sprzedaży przez 

Internet, gdzie odpowiednie opakowanie wydłużające ter-

min przydatności do spożycia oraz gwarantujące jakość ma 

fundamentalne znaczenie.

Tabela 4.1 

Przedsiębiorcy planują rozwijać współpracę  
z sieciami małopowierzchniowymi oraz dyskontami

Procentowy  
udział  

podmiotów 
wykorzystujących  

dany kanał  
dystrybucji  

w branży

Zdaniem respondentów  
w ostatnich 3 latach udział  
danego kanału dystrybucji  

w wartości sprzedaży…

Zdaniem respondentów  
w najbliższych 3 latach udział  

danego kanału dystrybucji  
w wartości sprzedaży… 

KANAŁ DYSTRYBUCJI
zmniejszył 

się
pozostał  

bez zmian
zwiększył  

się
zmniejszy  

się
pozostanie 
bez zmian

zwiększy  
się

SKLEPY  
WŁASNE/FIRMOWE 56% 18% 53% 30% 10% 53% 33%

SIECI  
MAŁOPOWIERZCHNIOWE 35% 27% 47% 27% 33% 20% 47%

SIECI 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE 33% 41% 29% 29% 24% 41% 35%

DYSKONTY 15% 13% 25% 63%  0% 25% 75%

EKSPORT 44%  9% 48% 43%  9% 26% 65%

Ze względu na braki odpowiedzi lub odpowiedzi „nie wiem” wartości mogą nie sumować się do 100% 
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

Wykres 4.2 

Najbardziej atrakcyjne dla firm z branży są sklepy małopowierzchniowe i dyskonty
Czy Państwa firma planuje rozpoczęcie sprzedaży z wykorzystaniem następujących kanałów dystrybucji:

 tak  nie wiem / trudno powiedzieć / brak odpowiedzi  nie

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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Należy zauważyć, że już dzisiaj produkty mięsne dostęp-

ne są w sprzedaży internetowej i wraz z upowszechnie-

niem nowoczesnych technologii pakowania i przecho-

wywania oraz rozwojem asortymentu produktowego, 

rola e-handlu mięsem i jego przetworami będzie rosła 

szybciej. Warto też mieć na uwadze coraz większą świa-

domość konsumentów dotyczącą jakości oferowanych 

produktów. W naszej ocenie w segmencie sprzedaży 

internetowej przetworów mięsnych będzie się to wią-

zało ze zwiększeniem ilości informacji, zamieszczanych 

w serwisach sklepów, a dotyczących m.in.: składu pro-

duktu, terminu ważności czy też sposobu pakowania.

4.2 Przemysł mleczarski

Oczekiwane dostosowania firm z branży mleczarskiej

będą przede wszystkim wynikiem zniesienia systemu 

kwotowania mleka w UE i związanego z tym wzrostu 

wolumenu przetwarzanego surowca oraz rosnącej 

konkurencji na rynku wewnętrznym.

W ostatnich latach sytuacja w sektorze mleczarskim była 

dość zmienna, w dużym stopniu uzależniona od koniunk-

tury na światowym rynku mleka3. Niemniej, przedstawi-

ciele branży dość optymistycznie oceniają perspektywy 

na najbliższe 3 lata (Wykres 4.3). 16% uważa, że w tym 

czasie marże na produktach wzrosną, jedynie 13% wska-

zuje na ich spadek. Dla porównania, w przemyśle spo-

żywczym ogółem, tylko 11% respondentów oczekuje 

poprawy marży.

Co ciekawe, według opinii respondentów obecnie naj-

wyższe marże uzyskuje się w eksporcie oraz sklepach 

detalicznych. Sklepy detaliczne są jednocześnie najpo-

pularniejszym kanałem dystrybucji artykułów mlecz-

nych. Korzysta z niego 84% badanych przedsiębiorstw. 

Bardzo popularne są również hurtownie zewnętrzne, 

które wykorzystuje 74% firm. Jest to o 38 punktów

procentowych więcej niż przeciętnie wśród wszystkich 

badanych firm z sektora spożywczego.

Duże znaczenie dla producentów przetworów mleczar-

skich ma także sprzedaż przez sieci wielkopowierzchnio-

we. Co więcej, branża mleczarska jest jedyną w sektorze 

spożywczym, gdzie ponad połowa firm niewspółpra-

cujących obecnie z tymi sieciami deklaruje, że jest zain-

teresowana podjęciem takiej współpracy. Podstawową 

zachętę stanowi optymalna skala zamówień dokony-

wana przez hiper- i supermarkety. Główną barierą są zaś 

ograniczone możliwości produkcyjne zakładów.

Stąd też, dla firm średnich, które dominują w branży mle-

czarskiej, naturalną konsekwencją staje się współpraca 

z prężnie rozwijającymi się sieciami małopowierzchnio-

wymi (Tabela 4.2). Prawie 60% firm, które nie dystrybu-

ują obecnie swoich produktów przez ten kanał, chciało-

by rozpocząć taką współpracę. Wśród przedsiębiorstw 

już obecnych w sieciach małopowierzchniowych 57% 

oczekuje zwiększenia znaczenia tego kanału w sprzeda-

ży swoich produktów.

Współpraca z sieciami, zarówno mało-, jak i wielkopo-

wierzchniowymi, wydaje się być kluczowym czynnikiem 

umożliwiającym rozwój firm z branży mleczarskiej poprzez

wzrost skali zamówień, a tym samym wartości sprzedaży 

(Wykres 4.4). Jednocześnie, zważywszy na fakt, że w Pol-

sce udział marek własnych sieci handlowych jest istotnie 

mniejszy niż na rynkach dojrzałych, można oczekiwać, że 

więcej firm zdecyduje się na produkcję pod private label.

Część z nich, szczególnie średnich, prawdopodobnie wręcz 

3  Według danych GUS systematyczny wzrost stopy zysku operacyjnego – od 1,27% w 2009 r. do 3,05% w 2013 r. – można było obserwować jedynie wśród 
najmniejszych firm. W pozostałych przypadkach – wraz ze zmianami cen skupu i zbytu artykułów mlecznych – ulegały one silnym wahaniom.

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

Wykres 4.3 

Stosunkowo dużo przedsiębiorstw 
oczekuje wzrostu marż 
Czy w najbliższych 3 latach marże na sprzedawane 
produkty... 
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wyspecjalizuje się jako poddostawcy sieci handlowych.

Warto dodać, że rosnące usieciowienie sklepów ma-

łopowierzchniowych oznacza dalszy powolny spadek 

udziału niezależnych sklepów oraz hurtowni zewnętrz-

nych, które dziś są najpopularniejszymi kanałami zbytu 

wśród przedsiębiorstw z tej branży.

Rozwijający się powoli handel detaliczny żywnością za 

pośrednictwem Internetu ma na razie marginalny wpływ 

na wyniki finansowe branży mleczarskiej. Z drugiej stro-

ny, biorąc pod uwagę znaczenie marek w tym sektorze 

oraz relatywnie długi termin trwałości większości pro-

duktów (mleko UHT, sery dojrzewające, ale też jogurty, 

desery mleczne), można spodziewać się, że w przyszłości 

nabierze większego znaczenia niż w przypadku innych 

branż przemysłu spożywczego. Ze względu na fakt, że 

użytkownikami Internetu są głównie ludzie młodzi, coraz 

większy nacisk będzie kładziony na opakowania, ich funk-

cjonalność i atrakcyjność wizualną.

Tabela 4.2 
Firmy z branży zauważają rosnący potencjał sieci małopowierzchniowych

Procentowy  
udział  

podmiotów 
wykorzystujących  

dany kanał  
dystrybucji  

w branży

Zdaniem respondentów  
w ostatnich 3 latach udział  
danego kanału dystrybucji  

w wartości sprzedaży…

Zdaniem respondentów  
w najbliższych 3 latach udział  

danego kanału dystrybucji  
w wartości sprzedaży… 

KANAŁ DYSTRYBUCJI
zmniejszył 

się
pozostał  

bez zmian
zwiększył  

się
zmniejszy  

się
pozostanie 
bez zmian

zwiększy  
się

SKLEPY  
WŁASNE/FIRMOWE 55% 18% 47% 35% 12% 65% 24%

SIECI 
MAŁOPOWIERZCHNIOWE 55% 14% 57% 29%  0% 29% 57%

SIECI 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE 68% 12% 53% 35%  6% 53% 41%

EKSPORT 55% 0% 71% 29% 14% 43% 43%

Ze względu na braki odpowiedzi lub odpowiedzi „nie wiem” wartości mogą nie sumować się do 100%
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

Wykres 4.4 
Najwięcej przedsiębiorstw chce zwiększać sprzedaż  
w sieciach mało- i wielkopowierzchniowych
Czy Państwa firma planuje rozpoczęcie sprzedaży z wykorzystaniem następujących kanałów dystrybucji:

 tak  nie wiem / trudno powiedzieć / brak odpowiedzi  nie

8 46 46
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EKSPORT

SIECI WIELKOPOWIERZCHNIOWE

SIECI MAŁOPOWIERZCHNIOWE

33 46 21
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Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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4.3 Przetwórstwo  
owoców i warzyw

Strategie dostosowawcze firm w zakresie handlu pro-

duktami przetwórstwa owocowo-warzywnego de-

terminowane będą zmianami w preferencjach, kon-

sumentów, a także popytem na rynkach: krajowym 

i zagranicznym. Ważnym czynnikiem wywierającym 

presję na wielkość marż jest wciąż występująca zmien-

ność cen surowca na rynku krajowym. 

Kondycja firm przetwórstwa owocowo-warzywne-

go w ostatnich 3 latach była relatywnie dobra. Ren-

towność sprzedaży, choć wykazywała dość istotną 

zmienność, to kształtowała się na wysokim poziomie 

w porównaniu z pozostałymi branżami sektora prze-

twórstwa rolno-spożywczego4. Co więcej, producenci 

dość optymistycznie patrzą w przyszłość (Wykres 4.5). 

Aż 18% respondentów, czyli najwięcej spośród wszyst-

kich badanych branż, w 3 najbliższych latach oczekuje 

zwiększenia marż o więcej niż 1/3, podczas gdy tylko 

5% spodziewa się ich spadku. 

Firmy z sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego 

charakteryzują się znaczną dywersyfikacją. Specyfika

branży, przejawiająca się dużym udziałem produktów 

wstępnie przetworzonych, powoduje, że najważniejszymi 

kanałami zbytu dla przedsiębiorstw są firmy przetwórcze

oraz, ze względu na znaczącą pozycję Polski w produkcji 

przetworów owocowo-warzywnych w UE, eksport. 

Dodatkowo ze względu na dość duże rozdrobnienie 

sektora, firmy relatywnie częściej współpracują z odbior-

cami hurtowymi. Mimo że w opinii producentów oferu-

ją oni niższe ceny za sprzedawane produkty i przejmują 

część marż, to jednak potrafią zapewnić optymalną, do-

stosowaną do producenta wielkość zamówień, w prze-

ciwieństwie do odbiorców detalicznych czy też, w przy-

padku małych podmiotów, odbiorców sieciowych. 

Ważnym kanałem dystrybucji dla przedsiębiorstw sekto-

ra są również sieci handlowe wielkopowierzchniowe oraz 

dyskonty. Współpraca ta jest jednak rozwinięta bardziej 

w przedsiębiorstwach dużych, osiągających wyższe przy-

chody. Dla mniejszych producentów, często oferujących 

produkty wyższej klasy, przeszkodą w nawiązaniu współ-

pracy z tymi podmiotami są głównie niskie ceny. W wielu 

przypadkach barierą są też problemy z logistyką czy też 

małą skalą produkcji. 

Przewiduje się, że wraz z postępującą konsolidacją 

w przetwórstwie owocowo-warzywnym w dalszym 

ciągu rozwijać się będzie współpraca z dyskontami, ale 

również z małopowierzchniowymi sklepami sieciowymi 

(Tabela 4.3). Potwierdzają to przedstawiciele firm tego

sektora, z których aż 86% twierdzi, że w ciągu najbliż-

szych 3 lat udział sprzedaży w dyskontach się zwiększy. 

Proces ten prawdopodobnie przebiegał będzie kosztem 

zmniejszania się udziału sklepów detalicznych, sklepów 

własnych czy też, z drugiej strony, sieci wielkopowierzch-

niowych. Świadomość zmian, które będą miały miejsce 

w handlu żywnością w kolejnych latach, oznacza, że firmy

działające w branży wiedzą o potrzebie dostosowania się 

do nowych uwarunkowań. Oznacza to konieczność prze-

zwyciężenia barier, na które wskazuje się w przypadku 

współpracy z tymi podmiotami. Szczególnie trudne za-

danie mają przed sobą małe przedsiębiorstwa. 

Wielu producentów w kolejnych 3 latach widzi możliwo-

ści zwiększenia sprzedaży poprzez eksport (Wykres 4.6). 

Blisko połowa respondentów uważa, iż jest to najbardziej 

rentowny kanał dystrybucji. Aż 42% podmiotów, które nie 

są zaangażowane w eksport, planuje podjąć sprzedaż 

z jego wykorzystaniem. Działanie to jest również celowe 

ze względu na znaczną skalę polskiej produkcji, której 

4  Stopa zysku operacyjnego przeciętnie w sektorze (w przedsiębiorstwach zatrudniających > 9 osób) w 2013 r. kształtowała się na poziomie 5,59% wobec 5,38% w 2012 r.

Wykres 4.5 
Przedsiębiorstwa z branży  
optymistycznie patrzą w przyszłość
Czy w najbliższych 3 latach marże  
na sprzedawane produkty...

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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krajowe kanały zbytu nie są w stanie zagospodarować, 

zwłaszcza przy braku wzrostu konsumpcji niektórych 

produktów w kraju czy też dość silnego rozwoju niektó-

rych segmentów rynku (np. dania gotowe czy też mro-

żone warzywa). Polski eksport przetworów owocowo-

-warzywnych w ostatnich latach wykazywał dość silną 

dynamikę wzrostową. Dalsze działania firm mogą skupiać

się nie tylko na zwiększaniu wolumenu eksportu, ale tak-

że na kreacji marki rozpoznawalnej za granicą. Sprzyjać to 

może zwiększaniu udziału produktów finalnych w eks-

porcie polskich przetworów owocowo-warzywnych. 

Podobnie jak w przypadku pozostałych branż, perspek-

tywą średniookresową dla sprzedaży produktów sektora 

jest e-handel. Wzrastające zapotrzebowanie na tego typu 

usługi zwłaszcza wśród młodych ludzi może determino-

wać ofertę produktową, skierowaną w większym stopniu 

do klienta ceniącego wygodę. Dostosowanie się do jego 

potrzeb może skłaniać producentów do większego naci-

sku na wytwarzanie dań gotowych oraz przetworów owo-

cowo-warzywnych o wyższym stopniu przetworzenia. 

Dla wielu podmiotów działających na rynku wiąże się to 

również z budowaniem silnego wizerunku marki, a także 

produkcją wysokiej jakości produktów o relatywnie niskich 

cenach. Konieczny wydaje się także dalszy rozwój współ-

pracy z sieciami handlowymi, będącymi właścicielami spo-

żywczych sklepów internetowych o zasięgu krajowym. 

Tabela 4.3 

Firmy oczekują silnego rozwoju dyskontów 

Procentowy  
udział  

podmiotów 
wykorzystujących  

dany kanał  
dystrybucji  

w branży

Zdaniem respondentów  
w ostatnich 3 latach udział  
danego kanału dystrybucji  

w wartości sprzedaży…

Zdaniem respondentów  
w najbliższych 3 latach udział  

danego kanału dystrybucji  
w wartości sprzedaży… 

KANAŁ DYSTRYBUCJI
zmniejszył 

się
pozostał  

bez zmian
zwiększył  

się
zmniejszy  

się
pozostanie 
bez zmian

zwiększy  
się

SKLEPY  
WŁASNE/FIRMOWE 18% 14% 71% 0% 29% 43% 29%

SIECI 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE 41% 8% 38% 54% 15% 23% 54%

DYSKONTY 28% 14% 29% 57% 0% 14% 86%

EKSPORT 77% 7% 41% 52% 7% 44% 48%

Ze względu na braki odpowiedzi lub odpowiedzi „nie wiem” wartości mogą nie sumować się do 100%
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

Wykres 4.6 

Duża część przedsiębiorstw planuje rozpocząć sprzedaż na eksport
Czy Państwa firma planuje rozpoczęcie sprzedaży z wykorzystaniem następujących kanałów dystrybucji:

 Żódło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown tak  nie wiem / trudno powiedzieć / brak odpowiedzi  nie
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4.4 Przemysł piekarsko-mączny

Oczekiwane dostosowania firm z branży producen-

tów wyrobów piekarskich i mącznych stymulowane są 

przez malejące marże5 oraz barierę popytową. Przed-

siębiorcy z tej branży bardziej pesymistycznie patrzą 

w przyszłość niż ich koledzy z pozostałych branż spo-

żywczych (Wykres 4.7). Aż 22% z nich spodziewa się, 

że w najbliższych 3 latach marże spadną co najmniej 

o 1/3. Powodem może być niewystarczający popyt 

krajowy, który firmy z branży często wskazują jako naj-

istotniejszą barierę rozwoju. 

Przedsiębiorcy są bardzo zgodni (74% wskazań), że 

najwyższe marże uzyskuje się w sklepach własnych. 

Jednocześnie według przeważającej części firm (52%)

w 3 najbliższych latach udział tego kanału w sprzedaży 

będzie stabilny. Wśród firm, które przewidują zmiany

w tym zakresie, przeważają te, które oczekują spadku 

udziału sklepów własnych. Widoczne jest to szczegól-

nie w przypadku firm dużych. Może to oznaczać, że

firmy duże, które widzą rozwój innych kanałów dystry-

bucji (np. dyskontów i eksportu) i mają możliwości ich 

wykorzystania, będą zwiększały ich udział w sprzedaży. 

Z kolei wśród firm średnich przeważają te oczekujące

wzrostu udziału sklepów własnych.

Te nieliczne, w przeważającej mierze duże i średnie 

firmy, które eksportują, oczekują najczęściej, że udział

tego kanału dystrybucji w najbliższych trzech latach 

będzie wzrastał. Jest to perspektywiczny kierunek 

sprzedaży, ale w przypadku tej branży dostępny tylko 

dla nielicznych, najczęściej dużych firm. Firmy te często

zwiększają specjalizację w sprzedaży do tego kanału 

(wzrost udziałów w przeszłości i oczekiwany w przy-

szłości). Podobnie jest w przypadku dyskontów, z tą 

różnicą, że odpowiedzi są wyraźnie spolaryzowane 

pomiędzy firmami małymi oraz średnimi i dużymi. Te

pierwsze oczekują spadku udziału kanału dyskontów 

w sprzedaży, z kolei te drugie są w przeważającej części 

przekonane o dalszym wzroście udziałów.

Kanał sklepów małopowierzchniowych jest jedynym, 

dla którego odsetek przedsiębiorstw oczekujących 

wzrostu udziałów w przyszłości jest większy niż odse-

tek przedsiębiorstw, które w ostatnich 3 latach zano-

towały faktyczny wzrost tych udziałów. Oznacza to, 

że firmy z branży wierzą w duży potencjał sprzedaży

w tym kanale (Tabela 4.4). Ponad 40% firm, które nie

współpracują obecnie z sieciami małopowierzchnio-

wymi, chciałoby rozpocząć taką współpracę. Rosną-

cych szans w tym kanale w większym stopniu upatrują 

firmy małe.

Naszym zdaniem oczekiwania te są uzasadnione. Z jednej 

strony spodziewamy się rozwoju tego typu sieci, z dru-

giej strony, wydaje się, że są one naturalnym partnerem 

dla wielu przedsiębiorstw z branży, prawdopodobnie 

szczególnie średnich i dużych. Mimo to, prawdopodob-

nie swoich szans w tym kanale mogą upatrywać również 

firmy małe, szczególnie w sieciach opartych na miękkiej

franczyzie. Wygoda (convenience), jaką oferują tego typu 

sklepy, oznacza coraz częściej również ofertę ciepłych 

przekąsek i napojów oraz innych produktów gotowych 

do spożycia na miejscu lub w drodze. Może to oznaczać 

nowe szanse, szczególnie istotne z punktu widzenia 

przedsiębiorstw z analizowanej branży, gdyż należy ocze-

kiwać wzrostu popytu na kanapki, bułki, wyroby ciastkar-

skie i podobne produkty. Nawiązanie współpracy z którąś 

5  Według GUS w ostatnich 3 latach marże firm z branży produkcji wyrobów piekarskich i mącznych były pod presją. Mimo że stopa zysku operacyjnego wykazywała
w tym okresie lekką tendencję wzrostową, to na przeciętnym poziomie 7,5% była wyraźnie niższa niż w poprzednich dwóch latach, kiedy wynosiła 9,7%.

Wykres 4.7

Stosunkowo wielu przedstawicieli branży 
oczekuje spadku marż
Czy w najbliższych trzech latach  
marże na sprzedawane produkty... 

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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z sieci sklepów małopowierzchniowych może oznaczać 

w przyszłości nie tylko szybki wzrost portfela zamówień, 

ale również łatwiejszą logistykę. Jest to szczególnie 

istotne dla analizowanej branży, w której nawet niewiel-

ka firma zazwyczaj współpracuje bezpośrednio z kilku-

dziesięcioma lub więcej sklepami. Już dziś, te firmy które

współpracują ze sklepami małopowierzchniowymi, są 

zadowolone z tej współpracy.

Jednocześnie rosnące usieciowienie sklepów małopo-

wierzchniowych stanowi zagrożenie dla niewielkich 

firm. Z jednej bowiem strony mogą one nie sprostać

wymaganiom tych sieci, a z drugiej będą musiały skon-

frontować się z wypychaniem z rynku niezależnych 

sklepów ogólnospożywczych, które dziś są drugim 

najpopularniejszym kanałem zbytu wśród przedsię-

biorstw z tej branży.

Tabela 4.4 

Firmy z branży zauważają rosnący potencjał sieci małopowierzchniowych

Procentowy  
udział  

podmiotów 
wykorzystujących  

dany kanał  
dystrybucji  

w branży

Zdaniem respondentów  
w ostatnich 3 latach udział  
danego kanału dystrybucji  

w wartości sprzedaży…

Zdaniem respondentów  
w najbliższych 3 latach udział  

danego kanału dystrybucji  
w wartości sprzedaży… 

KANAŁ DYSTRYBUCJI
zmniejszył 

się
pozostał  

bez zmian
zwiększył  

się
zmniejszy  

się
pozostanie 
bez zmian

zwiększy  
się

SKLEPY  
WŁASNE/FIRMOWE 65% 33% 43% 24% 24% 52% 21%

SIECI 
MAŁOPOWIERZCHNIOWE 32% 26% 58% 16% 28% 33% 30%

SIECI 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE 21% 33% 33% 33% 33% 38% 29%

DYSKONTY 16% 19% 29% 48% 19% 29% 43%

EKSPORT 12% 7% 21% 71% 7% 36% 57%

Ze względu na braki odpowiedzi lub odpowiedzi „nie wiem” wartości mogą nie sumować się do 100%
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown

Wykres 4.8 

Duża część przedsiębiorstw chce rozpocząć sprzedaż w sieciach 
małopowierzchniowych, bardzo mało myśli o rozpoczęciu eksportu
Czy Państwa firma planuje rozpoczęcie sprzedaży z wykorzystaniem następujących kanałów dystrybucji:

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward 
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Pewną formą obrony przed tymi niekorzystnymi ten-

dencjami z punktu widzenia małych firm jest rozwój

sklepów własnych lub sprzedaż do wyspecjalizowanych 

sklepów sprzedających produkty kilku producentów. 

Duży udział sprzedaży w takich sklepach jest cechą 

charakterystyczną łańcucha dostaw produktów piekar-

skich. Jak wynika z danych GUS, liczba cukierni i sklepów 

sprzedających pieczywo w ostatnich latach wyraźnie 

rosła, przeciwnie do liczby sklepów ogólnospożyw-

czych. Sprzedaż w sklepach firmowych stanowi niejako

substytut marki dla świeżego pieczywa i ciastek, które 

najczęściej sprzedawane są jako produkty nieposiadają-

ce marki. Wyspecjalizowane sklepy sprzedające te pro-

dukty mogą jeszcze przez długi czas opierać się presji 

handlu nowoczesnego, szczególnie jeśli będą potrafiły

wykorzystać trend rosnącej popularności kawiarni i spo-

żywania ciepłych przekąsek oraz będą oferować wyższą 

jakość sprzedawanych produktów. W przypadku nie-

których firm ciekawym pomysłem na utrzymanie lub

zwiększenie sprzedaży w sklepach własnych może być 

powiększenie asortymentu o inne produkty spożywcze 

(np. wędliny, sałatki, napoje). 

Rozwijający się powoli handel detaliczny żywnością za 

pośrednictwem Internetu ma szczególnie małe zna-

czenie dla branży producentów świeżego pieczywa 

i wyrobów ciastkarskich. Większe możliwości rozwoju 

istnieją w przypadku słonych przekąsek, sucharów, her-

batników, wyrobów ciastkarskich i pieczywa o prze-

dłużonym terminie trwałości. Przedsiębiorcy, którzy 

w przyszłości chcieliby w większym stopniu wykorzy-

stać ten kanał dystrybucji, mogą już dziś myśleć o in-

westowaniu w silną markę, rozwoju dostosowanych do 

tego kanału produktów, np. o przedłużonej trwałości 

oraz produktów premium, produktów o nowych za-

stosowaniach i wyjątkowych cechach. Można je będzie 

łatwo propagować w e-handlu, a w marketingu docie-

rać do grupy młodych odbiorców, którzy najczęściej 

robią zakupy przez Internet.

4.5 Przemysł cukierniczy

Preferencje konsumentów, zmieniający się popyt na 

rynku krajowym i zagranicznym oraz bardzo silna kon-

kurencja na rynku słodyczy wymagają odpowiednich 

dostosowań w zakresie strategii sprzedaży. Jednym 

z ważniejszych czynników wywierających presję na 

marże w branży cukierniczej pozostaje zmienność cen 

surowców wykorzystywanych w produkcji słodyczy, 

w tym m.in. kakao i cukru.

Wśród ankietowanych przedstawicieli branży cukier-

niczej zdania na temat przyszłych marż są mocno 

podzielone, nieznacznie przeważają jednak pesy-

miści (Wykres 4.9). Spadku marży na sprzedawanych 

produktach co najmniej o 1/3 spodziewa się 19% 

respondentów, natomiast 12% przewiduje poprawę 

marży co najmniej o 1/36. 

Sklepy własne, które w opinii przedstawicieli branży za-

pewniają najwyższe marże, są drugim najbardziej po-

pularnym kanałem dystrybucji. Korzysta z niego 67% 

badanych firm z branży cukierniczej, tj. o 12 punktów

procentowych więcej niż przeciętnie wśród wszyst-

6  Według danych GUS, w grupie średnich firm w branży cukierniczej w latach 2009–2013 obserwowano systematyczny wzrost stopy zysku operacyjnego 
z 3,34% do 4,77%. W segmencie największych firm odnotowano w latach 2009–2011 spadki wartości tego wskaźnika z 7,18% do 6,59%, a następnie 
wzrosty do 7,97% w 2013 r. Z kolei w grupie najmniejszych firm stopa zysku operacyjnego w latach 2009–2012 obniżała się z 7,43% do 2,93%; w 2013 r. 

Wykres 4.9 

Więcej przedsiębiorców oczekuje spadku 
marż niż ich wzrostu
Czy w najbliższych trzech latach marże na sprzedawane 
produkty... 

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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kich badanych firm z sektora spożywczego. Co wię-

cej, wśród firm posiadających własne sklepy wyraźnie

przeważają te, które spodziewają się dalszego wzrostu 

ich udziałów w sprzedaży.

Stosunkowo najrzadziej producenci czekolady i wyro-

bów cukierniczych sprzedają swoje produkty za pośred-

nictwem dyskontów. „Zaledwie” 26% przedstawicieli tej 

branży deklaruje, że korzysta z tego kanału dystrybucji, 

choć z drugiej strony i tak jest to znacznie więcej niż prze-

ciętnie we wszystkich badanych branżach (19%). Trzeba 

dodać, że z dyskontami współpracują firmy co najmniej

średniej wielkości, które ze względu na skalę produkcji 

są w stanie dostarczać odpowiedniej wielkości partie to-

waru. Również jedynie takie podmioty sprzedają swoje 

produkty w supermarketach i hipermarketach oraz pro-

wadzą sprzedaż eksportową. 

W najbliższych latach duża część firm, które obecnie 

współpracują już z handlem nowoczesnym, oczeku-

je dalszego wzrostu jego roli w strukturze sprzedaży 

(Tabela 4.5). Szczególnie widoczne jest to w przy-

padku dyskontów – aż 56% respondentów jest zda-

nia, że udział tego kanału wzrośnie. Podobnie jest 

w przypadku sieci wielkopowierzchniowych, gdzie 

42% ankietowanych oczekuje wzrostu udziału sprze-

daży słodyczy za pośrednictwem tego kanału dys-

trybucji. Co więcej, sklepy wielkopowierzchniowe 

należą do tych kanałów dystrybucji, dla których od-

setek przedsiębiorstw oczekujących wzrostu udzia-

łów w przyszłości jest większy niż odsetek przedsię-

biorstw, które w ostatnich trzech latach zanotowały 

faktyczny wzrost tych udziałów. Oznacza to, że firmy 

z branży wierzą w duży, niezrealizowany jeszcze po-

tencjał sprzedaży w tym kanale.

Z drugiej strony warto jednak zwrócić uwagę, że więk-

szość przedstawicieli badanych firm z branży cukierni-

czej, które nie współpracują obecnie z sieciami wiel-

kopowierzchniowymi oraz dyskontami, deklaruje, że 

nie jest zainteresowana sprzedażą swoich produktów 

w tych kanałach dystrybucji. Brak woli współpracy naj-

częściej argumentują ograniczonymi możliwościami 

produkcyjnymi swoich przedsiębiorstw, zbyt wysokimi 

wymaganiami ze strony sieci, koniecznością ponosze-

nia dodatkowych kosztów oraz często brakiem zainte-

resowania danym asortymentem ze strony sieci.

Tabela 4.5 

Firmy, które współpracują obecnie z nowoczesnymi kanałami dystrybucji,  
przewidują dalszy wzrost ich znaczenia w sprzedaży 

Procentowy  
udział  

podmiotów 
wykorzystujących  

dany kanał  
dystrybucji  

w branży

Zdaniem respondentów  
w ostatnich 3 latach udział  
danego kanału dystrybucji  

w wartości sprzedaży…

Zdaniem respondentów  
w najbliższych 3 latach udział  

danego kanału dystrybucji  
w wartości sprzedaży… 

KANAŁ DYSTRYBUCJI
zmniejszył 

się
pozostał  

bez zmian
zwiększył  

się
zmniejszy  

się
pozostanie 
bez zmian

zwiększy  
się

SKLEPY  
WŁASNE/FIRMOWE 67% 31% 41% 24% 14% 45% 34%

SIECI 
MAŁOPOWIERZCHNIOWE 35%  0% 60% 40% b.d. b.d. b.d.

SIECI 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE 35% 33% 33% 33%  8% 50% 42%

DYSKONTY 26% 11% 22% 67%  0% 33% 56%

EKSPORT 35%  0% 40% 60%  0% 40% 60%

Ze względu na braki odpowiedzi lub odpowiedzi „nie wiem” wartości mogą nie sumować się do 100%
Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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W takim przypadku atrakcyjnym rozwiązaniem, szcze-

gólnie dla podmiotów średniej wielkości, wydaje się 

współpraca z sieciami małopowierzchniowymi, która 

pozwoli na zwiększenie zamówień. Potwierdzają to od-

powiedzi respondentów (Wykres 4.10). W analizowanej 

branży aż 39% firm, które nie sprzedają obecnie swoich

produktów za pośrednictwem tego kanału, chciałoby 

taką sprzedaż rozpocząć. 

Postępujące usieciowienie sklepów małopowierzch-

niowych może się jednak wiązać m.in. z większymi 

wymaganiami w zakresie zamówień, których mniejsze 

firmy nie będą w stanie spełnić. Ponadto rozwój tego

kanału dystrybucji może przyczynić się do zmniejsze-

Wykres 4.10 

Duża część firm deklaruje chęć podjęcia współpracy z sieciami małopowierzchniowymi
Czy Państwa firma planuje rozpoczęcie sprzedaży z wykorzystaniem następujących kanałów dystrybucji:

nia udziału sklepów detalicznych, które są obecnie 

wciąż najpopularniejszym kanałem zbytu dla przedsię-

biorstw z tej branży.

Obecnie handel detaliczny słodyczami za pośrednic-

twem Internetu ma stosunkowo niewielkie znaczenie, 

jednakże w przyszłości można spodziewać się relatyw-

nie szybkiego wzrostu jego popularności, ze względu 

m.in. na znaczenie marek w tej branży, jak również sto-

sunkowo długie terminy trwałości produktów. Jednak 

ze względu na często spontaniczny charakter zakupów, 

handel słodyczami za pośrednictwem Internetu praw-

dopodobnie będzie rozwijał się wolniej niż w przypad-

ku innych grup artykułów spożywczych. 
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EKSPORT
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Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ na podstawie danych Millward Brown
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W niniejszym raporcie staraliśmy się przedstawić zmiany za-
chodzące w handlu detalicznym żywnością i wskazać czyn-
niki, które mogą zwiększać skuteczność strategii sprzedaży. 
Oczywiście wiemy doskonale, że skutecznych strategii może 
być wiele i nie ma na nie jednej recepty. Podejmując się jednak 
tego wyzwania – poprzez badania ankietowe wśród produ-
centów – staraliśmy się zebrać trudno dostępne na rynku dane 
dotyczące oferty produktowej i kanałów dystrybucji artykułów 
żywnościowych przez indywidualne firmy sektora rolno-spo-
żywczego. W oparciu o nie chcieliśmy wychwycić pewne pra-
widłowości, które można by traktować jako wskazówki co do 
czynników sukcesu w sprzedaży. 



1

Kanały dystrybucji zmieniają się w czasie, a ich rozwój staje się dla firm, które zdecydują się na wykorzy-

stanie danego kanału – naturalnym kołem zamachowym wzrostu sprzedaży. Rozwój handlu w Polsce od 

początku transformacji gospodarczej dzielimy na 5 faz. Najpierw nastąpił rozkwit handlu tradycyjnego (1. faza). 

Począwszy od 2. fazy – ekspansji hipermarketów, jego rola systematycznie spada na korzyść handlu nowocze-

snego. Jednak w obrębie handlu nowoczesnego również następują strukturalne zmiany. W ostatnich latach rola 

hipermarketów zmalała na korzyść supermarketów i dyskontów (3. faza). Obecnie również i ten okres wydaje 

się powoli kończyć, ze względu na dynamiczny wzrost roli sieci małopowierzchniowych (przejście do 4. fazy). 

W przyszłości z kolei oczekiwany jest wzrost roli e-handlu (5. faza). Dlatego kierując się powyższymi sugestiami, 

można określać potencjalnie najbardziej perspektywicznych dystrybutorów. 

2

Niezależnie od obecnych problemów związanych z eksportem polskiej żywności w konsekwencji kry-

zysu na Ukrainie, ten kanał dystrybucji wydaje się najbardziej perspektywiczny. Jest to związane ze stop-

niowym nasycaniem się rynku krajowego oraz oczekiwanym silnym wzrostem popytu na żywność w innych 

częściach świata. Co ważne, kanał ten w większości sektorów charakteryzuje się bardzo atrakcyjnymi marżami. 

3

Niezależnie od tego, na ile dany kanał jest perspektywiczny, ważne jest, aby szukać szans rozwoju w jak 

największej liczbie kanałów dystrybucji. Przy czym ich dobór ma implikacje dla oferty produktowej i dlatego 

jej zmiana, w szczególności w zakresie jakości, musi iść w parze ze stosownymi efektami skali oddziałującymi na 

koszty produkcji i uzyskiwanymi marżami. Skuteczne zarządzanie ofertą produktową i kanałami dystrybucji stoi 

oczywiście zawsze u podstaw efektywnej sprzedaży. 

4

Analiza wad i zalet poszczególnych kanałów dystrybucji wskazywanych przez przedsiębiorców pokazuje, że 

główną zaletą handlu tradycyjnego są wyższe marże, a wśród wad wymieniane są najczęściej niski wo-

lumen zamówień i nieterminowe płatności. Natomiast handel nowoczesny jest bardziej atrakcyjny dla du-

żych przedsiębiorstw, bo choć oferuje niższe ceny to rekompensuje je wysokim wolumenem zamówień. 

Chociaż siła przetargowa sieci handlowych jest duża, a negocjacje trudne, większość badanych przedsiębiorców 

korzystających z tego kanału dystrybucji wysoko ocenia satysfakcję współpracy z nimi.

Kluczowe ogólne wnioski z przeprowadzonych badań są następujące:
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5

Identyfikacja liderów, charakteryzujących się wyższą dynamiką przychodów i zdolnością do generowania po-

wtarzalnych zysków, pozwoliła na wyłonienie istotnych elementów strategii sprzedaży wpływających na jej 

skuteczność. Wyniki ankiet potwierdzają, że recepty na zyskowne zwiększanie sprzedaży są bardzo różne w zależności 

od analizowanej branży i wielkości przedsiębiorstwa. Sukces sprzedażowy najczęściej szedł w parze ze wzrostem udziału 

nowoczesnych kanałów w dystrybucji. Ta strategia okazywała się nieskuteczna jedynie w przypadku małych firm mię-

snych oraz dużych i średnich producentów wyrobów piekarsko-mącznych, dla których znacznie korzystniejsze okazywa-

ło się rozwijanie sprzedaży poprzez sklepy własne. Adekwatnie do obecnej fazy rozwoju handlu, wzrost sprzedaży wiązał 

się często ze współpracą z dyskontami, ale jest to kanał, z którego korzysta jedynie niewielki odsetek firm. Jedną z naj-

częściej pojawiających się części wspólnych zwycięskich strategii wśród większych przedsiębiorstw było różnicowanie 

jakości sprzedawanych produktów, przejawiające się w zwiększaniu udziału produktów klasy premium i/lub produktów 

klasy ekonomicznej, kosztem produktów masowych. Wyniki badania pokazują również, że we wszystkich branżach, poza 

mleczarską, proste zwiększanie nakładów na promocję nie jest receptą na wzrost sprzedaży.

6

Osoby zarządzające firmami spożywczymi spodziewają się znaczących zmian w strukturze sprzedaży za pośrednic-

twem poszczególnych kanałów dystrybucji. Przede wszystkim, niezależnie od branży, zgodnie zauważają i chcą wy-

korzystać potencjał zwiększenia sprzedaży za pośrednictwem sieci małopowierzchniowych. Firmy, które już dziś 

są obecne w tym kanale dystrybucji, przekonane są o dalszym wzroście jego udziału w sprzedaży. Również duża część 

firm, które jeszcze nie współpracują z sieciami małych sklepów, chciałaby taką współpracę wkrótce rozpocząć. Najbardziej

entuzjastycznie do takiej możliwości podchodzą producenci wyrobów mlecznych, piekarskich i mącznych oraz czeko-

lady i wyrobów cukierniczych. Bardzo wysoko oceniane są również możliwości zwiększenia sprzedaży poprzez 

dyskonty, szczególnie przez firmy z branży mięsnej oraz przetwórstwa owoców i warzyw. Dostosowania w strategiach

sprzedaży będą także dotyczyły dalszego, wyraźnego wzrostu znaczenia eksportu dla firm, które już dziś sprzedają za gra-

nicę. Jednak poza branżą przetwórstwa owoców i warzyw, mało firm deklaruje chęć rozpoczęcia eksportu. Z kolei firmy

z branży mleczarskiej, które na tle pozostałych branż przemysłu spożywczego wyróżniają się większą skalą działalności, 

liczą również na dalszy dynamiczny rozwój współpracy z sieciami wielkopowierzchniowymi. Z kolei producenci wyrobów 

piekarskich i mącznych wyraźnie odwracają się od tego kanału, oczekując, że jego rola będzie malała. 

7

Nadal znikomy udział e-handlu w wartości sprzedaży sprawia, że producenci nie przywiązują do tego 

kanału dystrybucji dużej wagi. Jednak systematyczny wzrost odsetka osób kupujących żywność przez 

Internet sugeruje, że nie należy bagatelizować tego procesu. Szczególnie dotyczy to producentów żywno-

ści wysoko przetworzonej, ale również w coraz większym stopniu przetworów mięsnych oraz owocowych i wa-

rzywnych, gdzie potencjał do wykorzystania tego kanału jest największy. Internet daje przed wszystkim dostęp 

do informacji, dlatego mogą wyróżnić się w ten sposób produkty o nietypowym składzie i zastosowaniu, oferują-

ce dodatkową wartość, którą nieraz trudno przekazać konsumentom poprzez tradycyjne formy komunikacji.
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Do niniejszego badania zaproszono przedstawicie-

li podmiotów gospodarczych należących do Sekcji 

C – „Przetwórstwo przemysłowe” (zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności 2007), z sektora „Produkcja

artykułów spożywczych” (kod 10). Wyselekcjonowano 

5 kluczowych branż przemysłu spożywczego: 

• przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produk-

cja wyrobów z mięsa,

• wytwarzanie wyrobów mleczarskich,

• przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

• produkcja czekolady i wyrobów cukierniczych,

• produkcja wyrobów piekarskich i mącznych.

Jednostki do próby zostały dobrane w sposób losowo-

kwotowy, według przyjętych założeń doboru, tj. firm

prowadzących działalność zaklasyfikowaną do jednej

z ww. branż oraz zatrudniających powyżej 9 osób. 

Rozkład próby badawczej prezentuje Tabela A.1.

Aneks
Metodologia badania ankietowego 

Tabela A.1

Rozkład próby badawczej według segmentu przetwórstwa rolno-spożywczego

Rynek Próba ankietowa Udział procentowy

PKD 
2007 Branża

Liczba firm
zarejestro-

wanych7 

Przychody  
firm  

aktywnych8

Liczba 
przebadanych 

firm

Przychody 
przebadanych 

firm
Liczba  

firm Przychody

10.1
Przetwarzanie 
i konserwowanie mięsa oraz 
produkcja wyrobów z mięsa

1 422  58 542,76  72 3 651,18  5,1%  6,2%

10.51 Wytwarzanie wyrobów 
mleczarskich   234  30 230,87  31 5 625,00 13,2% 18,6%

10.3
Przetwarzanie 
i konserwowanie owoców 
i warzyw

  463  15 990,98  39 2 056,00  8,4% 12,9%

10.82 Produkcja czekolady 
i wyrobów cukierniczych   131  12 158,35  43 428,29 32,8% 3,5%

10.7 Produkcja wyrobów 
piekarskich i mącznych 3 303  12 547,59 149 2 143,95  4,5% 17,1%

10 Produkcja artykułów 
spożywczych 6 589 191 555,25 334 13 904,41  5,1%  7,3%

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ i Millward Brown na podstawie danych GUS za II kw. 2013 r. oraz Pont Info

7 Zgodnie ze statystykami GUS firmy aktywne stanowią nieznacznie ponad 50% wszystkich firm zarejestrowanych.
8 J.w.
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Tabela A.2

Rozkład próby badawczej według wielkości podmiotu 

PKD  
2007 Branża

<10 mln przychodu 
(10–49 osób  

zatrudnionych)

10–60 mln przychodu  
(50–249 osób  

zatrudnionych

≥60 mln przychodu  
(≥250 osób  

zatrudnionych)

10.1
Przetwarzanie i konserwowanie 
mięsa oraz produkcja  
wyrobów z mięsa

 1,9%  5,2% 27,9%

10.51 Wytwarzanie wyrobów 
mleczarskich  5,7% 10,8% 25,7%

10.3 Przetwarzanie i konserwowanie 
owoców i warzyw  3,2%  9,2% 33,3%

10.82 Produkcja czekolady i wyrobów 
cukierniczych 26,8% 21,2% 12,5%

10.7 Produkcja wyrobów piekarskich  
i mącznych  3,4%  5,4% 50,0%

Źródło: Opracowane przez Bank BGŻ i Millward Brown na podstawie danych GUS za II kw. 2013 r. oraz Pont Info

Łącznie przebadano 310 różnych podmiotów działa-

jących na terenie Polski. Liczebność próby badawczej 

(Tabela A.1) w poszczególnych branżach PKD odpowia-

dała strukturze liczebności przedsiębiorstw w popula-

cji. Starano się także o zapewnienie odpowiedniego 

udziału firm w różnych klasach wielkości przychodów

ze sprzedaży w 2013 r. (Tabela A.2). Przedsiębiorstwa 

kwalifikowano do jednego z 3 segmentów:

• do 10 mln przychodu,

• 10–60 mln przychodu,

• powyżej 60 mln przychodu.

Do badania realizowanego w dniach 20 maja–24 lip-

ca 2014 r. z centralnego studia badań telefonicznych 

Millward Brown wykorzystano technikę CATI. Respon-

dentami byli właściciele, prezesi, członkowie zarządu 

lub dyrektorzy zarządzający poszczególnych firm bądź

zakładów produkcyjnych, a także dyrektorzy sprzedaży 

czy główni księgowi oraz osoby odpowiedzialne w fir-

mie za sprzedaż lub współpracę z odbiorcami. Średni 

czas wywiadu wyniósł 22 minuty.

Przed przystąpieniem do badania respondenci otrzy-

mali pocztą elektroniczną list informujący o realizo-

wanym przez firmę Millward Brown badaniu wraz

z dostępem do elektronicznego raportu z badania do-

tyczącego branży spożywczej z 2013 r.
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Notatki







www.bgz.pl

Infolinia:  

801 123 456  
Opłata za połączenie według cennika operatora.


