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Nie jest źle, ale ...
Rosyjskie embargo, a w konsekwencji nadpodaż produktów
na rynku i wojna cenowa w Europie, deflacja w kraju i bitwa
promocyjno-cenowa w handlu
– to tylko część problemów,
z którymi muszą zmagać się
polscy przedsiębiorcy z branży
spożywczej. Zadowolony z tej
sytuacji może być jedynie konsument, który taniej może kupić
wiele produktów spożywczych i zatankować tanie paliwo na
stacjach. Jednak to chwilowe szczęście może mieć negatywne
konsekwencje w dłuższej perspektywie. Narastająca presja
na ceny powoduje obniżenie marż, a w efekcie zyskowności
biznesu. Na koniec wiele firm, szczególnie małych i średnich,
może mieć problemy z płynnością i wypłacalnością.
Warto dodać, że październik był czwartym miesiącem z rzędu,
w którym mieliśmy do czynienia z deflacją. Nie wygląda też
na to, by okres spadku cen konsumenckich miał już zbliżać

się do końca. To według ekspertów oznacza, że polska
gospodarka zaczyna pogrążać się w stagnacji. To fatalna
informacja dla przedsiębiorców.
W wynikach naszego dorocznego zestawienia największych firm
spożywczych w Polsce, efektów rosyjskiego embarga i deflacji
jeszcze nie widać. Dane finansowe firm spożywczych za lata
2012-2013, na bazie których powstało nasze zestawienie,
pokazują dobrą, ogólną kondycję przedsiębiorstw z sektora
żywnościowego. Potwierdzają to dane firmy Bisnode, obejmujące ponad 700 firm, które znalazły się w zestawieniu.
Zestawione w rankingu podmioty wygenerowały ponad
126,7 mld zł przychodu ze sprzedaży. W porównaniu do roku
ubiegłego stanowi to 6-proc. wzrost sprzedaży. Co ciekawe,
firmy te jednocześnie odnotowały 18-proc. wzrost zysków.
W czołówce (TOP 20) naszego zestawienia pojawiło się kilka
zmian, o których warto wspomnieć. Część z nich wynika z tego,
że na liście pojawiło się kilka firm wcześniej nieobecnych (ze
względu na brak dostępnych danych), np. Unilever debiutuje
na wysokiej piątej pozycji, Carlsberg na pozycji 14., czy Coca-Cola HBC Polska na miejscu 18. Warto odnotować wejście

do pierwszej trójki największych firm w Polsce Spółdzielni
Mleczarskiej Mlekpol, która wyprzedziła Grupę Żywiec. Na
miejscu pierwszym niezmiennie panuje krajowej branży
spożywczej Kompania Piwowarska, zaś na drugiej pozycji
znalazła się Grupa Animex. Widoczne spadki zanotowały
takie firmy jak: Nestle Polska, która spadła z miejsca 8 na 11,
z pozycji 10 na 13 spadły ZT Kruszwica, zaś Krajowa Spółka
Cukrowa z 12 na 15, Mars Polska znalazł się na pozycji 20, to
o trzy oczka niżej niż w poprzednim notowaniu. Z pierwszej
dwudziestki wypadła OSM Łowicz, plasując się na miejscu 22.
W przyszłym roku można spodziewać się dużego zamieszania
na samym szczycie naszego zestawienia. Jeśli dojdzie do skutku
przejęcie PKM Duda przez Cedrob, to w wyniku transakcji
powstanie podmiot, którego sprzedaż przekroczy 4 mld zł,
a tym samym ma szansę przegonić Grupę Animex, której
sprzedaż w 2013 r. była na podobnym poziomie. Kolejny
rok zapowiada się więc niezwykle ciekawie. Trudna sytuacja
na rynku i dalsza konsolidacja branży może doprowadzić do
przetasowań na naszej liście. I tak z pewnością się stanie.
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