LISTA PRODUCENTÓW WYROBÓW
CUKIERNICZYCH, KAKAO I CZEKOLADY

Stagnacja na rynku słodyczy
wkrótce się zakończy
W okresie od 2008 do 2013 r. rynek słodyczy w Polsce wzrósł jedynie o 2,3 proc. Eksperci wieścili, że tempo jego rozwoju
w kolejnych latach zauważalnie przyspieszy, jednak pierwsze dane za 2014 r. pokazują, że były to oczekiwania na wyrost. Branża
liczy na to, że optymistyczne prognozy zaczną się spełniać w roku 2015.
Jak wynika z danych Nielsena (cała Polska, wartość, MAT styczeń 2015 –
dane przekazane serwisowi portalspozywczy.pl w rozmowie z prezesem
Storck), w 2014 r. rynek słodyczy w Polsce idealnie stał w miejscu – zanotował „wzrost” o 0,0 proc. Oznacza to, iż nie spełniły się prognozy Euromonitor Intermational, które sugerowały, iż rynek urosnąć może w 2014 r.
o 1,7 proc., co byłoby najlepszym wynikiem od dawna.
Nie oznacza to jednak, że w dłuższej perspektywie przewidywania Euromonitor International nie okażą się trafne. Jeśli się spełnią, to w latach
2013-2018 będziemy mieć do czynienia ze wzrostem wartości rynku słodyczy w Polsce z 12,711 mld zł do 13,855 mld zł. Oznacza to bardzo
wysoki wzrost, bo rzędu aż 9 proc.
Pomimo stagnacji na krajowym rynku, produkcja słodyczy w Polsce
w ostatnich latach szybko rosła. Napędzał ją dynamicznie rozwijający
się eksport, który jeszcze w 2009 r. wart był 3,7 mld zł, a cztery lata
później już 6,3 mld zł. W samym 2013 roku polska sprzedaż za granicę
urosła wartościowo o ponad 15 proc., a wolumenowo o niemal 13 proc.
Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach będzie rosła równie dynamicznie. Największymi odbiorcami polskich słodyczy pozostają państwa
Unii Europejskiej, ale sporo produktów trafia także do Rosji, państw Ameryki Północnej, do Turcji i na Bliski Wschód.
Rzeczą, którą niewątpliwie warto odnotować, jest wzrost w ubiegłym
roku polskiego eksportu słodyczy na rynek rosyjski. Wyroby cukiernicze,
czekoladowe ani ciastkarskie z UE nie znalazły się na liście produktów
objętych rosyjskim embargiem. Co więcej, Rosjanie wprowadzili zakaz importu na słodycze z Ukrainy, które wcześniej były u nich bardzo popularne. Polscy producenci natychmiast na to zareagowali i częściowo wypełnili
powstałą w ten sposób lukę na rynku rosyjskim. W 2014 r. kilku bądź
kilkunastoprocentowy wzrost eksportu do Rosji odnotowały pochodzące
z Polski wyroby czekoladowe, praliny oraz karmelki, natomiast eksport
ciastkarski wzrósł aż o blisko trzy czwarte.

W Polsce zdecydowanie najpopularniejszą kategorią słodyczy pozostają
wyroby czekoladowe – segment ten odpowiada mniej więcej za połowę
wartości sprzedaży całej kategorii. Perspektywy dla jego rozwoju są dobre.
W 2013 r. wartość sprzedaży wyrobów czekoladowych w Polsce wynosiła 6,37 mld zł, a w 2018 r. może sięgnąć niemal 7,5 mld zł (prognozy
Euromonitor International). Oznacza to wzrost rzędu ponad 17 proc. To
tempo znacznie wyższe od przewidywanej średniej unijnej, która ma wynieść tylko 1 proc. rocznie.
Jak zauważają autorzy raportu KPMG „Rynek słodyczy w Polsce 2014”,
spośród szerokiej gamy czekolad największą popularnością u polskich
konsumentów cieszą się czekolady mleczne oraz nadziewane, jednak
coraz więcej Polaków sięga też po czekoladę gorzką. Inną ważną kategorią wyrobów czekoladowych są praliny, jednak ich sprzedaż według
prognoz w najbliższych latach nie będzie rosła, a wręcz przeciwnie
– nieznacznie spadnie. Umiarkowane tempo wzrostu odnotowuje kategoria batonów czekoladowych, a wyraźnie szybciej rośnie sprzedaż
wafli impulsowych.
Kolejnym segmentem na rynku słodyczy – najważniejszym w perspektywie globalnej – są słodkie i słone przekąski. Ich sprzedaż w Polsce od
lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W roku 2013 wyniosła niemal dokładnie tyle, co w roku 2009. Euromonitor International przewiduje, że w latach 2013-2018 kategoria urośnie o około 3,3 proc.
Jej wartość na koniec wspomnianego okresu ma wynieść 2,47 mld zł.
W całej UE segment będzie jednak wzrósł wyraźnie szybciej, w tempie
1,8 proc. rocznie do roku 2018.
Trzecim co do wielkości segmentem rynku słodyczy, zarówno w Polsce, jak i na świecie, są herbatniki i ciastka. Wartość ich sprzedaży
wzrasta stabilnie – w latach 2008-2013 zwiększyła się o ok. 100 mln
zł, do poziomu 1,8 mld zł. Dane Euromonitor International wskazują,
że do roku 2018 kategorię czeka powolny wzrost, w tempie ok. 1,1

proc. rocznie. To nieznacznie więcej, niż wynosić będzie w najbliższych
latach średnia dla krajów UE (0,8 proc.). Najlepsze perspektywy stoją przed producentami herbatników i ciastek kojarzonych ze zdrową
żywnością.
W ciemniejszych barwach prezentuje się przyszłość dla producentów
wyrobów cukierniczych. Spadki sprzedaży w tej kategorii w najbliższych latach nie zostaną zatrzymane. W latach 2010-2013 spadek
sięgnął około 10 proc., a prognozy Euromonitor International na lata
2013-2018 mówią o obniżeniu sprzedaży o kolejne 9 proc. W 2013 r.
cała kategoria warta była w Polsce 1,4 mld zł, a przez kolejne pięć
lat jej wartość stopnieje o blisko 100 mln zł. Trzeba jednak pamiętać
o tym, że spadki wartości nie dotyczą wszystkich wyrobów cukierniczych. Eksperci KPMG zauważają, że perspektywy rozwoju rokują takie
kategorie, jak pastylki, gumy rozpuszczalne oraz żelki.
Najmniejszy segment rynku słodyczy to gumy do żucia. W ich wypadku,
odwrotnie niż w ma to miejsce w kategorii wyrobów cukierniczych, poziom spadków sprzedaży w najbliższej przyszłości ustabilizuje się. Jeszcze
w roku 2009 sprzedaż detaliczna gum do żucia w Polsce warta była 963
mln, a cztery lata później już jedynie 745 mln (spadek aż o blisko jedną
czwartą). Jak przewidują prognozy, w kolejnych latach sprzedaż gum będzie malała średnio już tylko o 1,4 proc. rocznie. W 2017 r. wartość tego
rynku po raz pierwszy spadnie poniżej 700 mln zł.
Choć producenci słodyczy w Polsce zmagają się z dużą presją cenową ze
strony sieci handlowych oraz sporymi wahaniami cen surowców, z optymizmem patrzą w przyszłość. Aż 93 proc. firm z branży przebadanych
przez KPMG ocenia własną sytuację jako dobrą, a blisko dwie trzecie
w najbliższych latach spodziewa się wzrostu przychodów z eksportu. Wygląda na to, że to właśnie wysyłka za granicę wciąż stanowiła będzie
główny motor rozwoju polskich producentów słodyczy, nawet jeśli sprawdzą się prognozy i rynek krajowy wróci na ścieżkę wzrostu.

