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Koło ratunkowe
To już druga edycja 
projektu „Ranking 700 
– lista największych 
przedsiębiorstw z sektora 
spożywczego w Polsce”, 
przygotowywanego przez 
redakcję serwisu portal-
spozywczy.pl i wywiadow-
ni gospodarczej Bisnode. 
Nasz projekt mocno się 
rozrósł od poprzedniego 
wydania, w którym opu-
blikowaliśmy listę 550 
firm, teraz liczy już 1000 
przedsiębiorstw. W ciągu 

ostatniego „kryzysowego” roku najlepiej poradziły sobie 
– co nie dziwi – największe firmy. Szczególnie te, które 
potrafiły trzymać koszty w ryzach i podnosić efektywność 
oraz umiejętnie zdywersyfikować swoją działalność 
nie tylko wchodząc w nowe kategorie produktowe, 
ale przede wszystkim rozwijać eksport. To on ratował 
sprzedaż w sytuacji słabego popytu wewnętrznego. 
Przygotowane przez nas zestawienie to realny barometr 
sytuacji w rodzimym przemyśle żywnościowym, który 

doskonale pokazuje nie tylko kondycję polskiej branży 
spożywczej, wskazując, na jakim etapie rozwoju jest cały 
sektor, a także poszczególne segmenty rynku, stopień 
ich konsolidacji, sytuację finansową przedsiębiorstw 
oraz perspektywy rozwoju. 
Lista ukazuje także siłę polskiego i zagranicznego kapitału, 
który inwestuje w sektorze żywnościowym. W czołówce 
naszego rankingu wyraźnie widać przewagę firm, których 
właścicielami są zagraniczni inwestorzy. To pokazuje, 
że dzisiaj o przewagach na rynku decyduje nie tylko 
dostęp do funduszy, know-how, wykształcone kadry, 
ale gównie łatwy dostęp do globalizujących się rynków 
oraz innowacyjność technologiczna i produktowa.
Lista pokazuje jednocześnie duże aspiracje polskich firm. 
Grupa Maspex, Mlekpol, Mlekovita czy Krajowa Spółka 
Cukrowa znajdują się na wysokich miejscach naszego 
rankingu. Dużym atutem rodzimych firm jest dostęp do 
dużego rynku surowcowego, który dobrze wykorzystany 
może zdecydować o zbudowaniu przyszłych przewag. 
Polski przemysł spożywczy – oprócz pieniędzy i wiedzy – 
od lat potrzebuje głównie konsolidacji, która pozwoliłaby 
na uzyskanie efektu skali, dzięki któremu przedsiębiorcy 
mogłyby konkurować z największymi zachodnimi koncer-
nami. Jeżeli więc chcą, aby ich firmy stały się ważnymi 

graczami na arenie europejskiej, muszą zacząć myśleć 
o realnej konsolidacji rynku i nie odkładać jej na kolejne 
lata. Kilka średnich i dużych firm z sektora spożywczego 
zostało wystawionych na sprzedaż, można się więc 
spodziewać, że w najbliższych miesiącach w branżach 
mięsnej, mleczarskiej, słodyczowej, a także przetwórstwie 
warzyw i owoców dojdzie do istotnych transakcji, które 
przełożą się na zmiany w naszym rankingu. Pytanie 
brzmi, czy na duże transakcje stać polskie firmy, czy raczej 
zagranicznych konkurentów i fundusze inwestycyjne? 
Odpowiedź wydaje się dość oczywista.
Zmiany w naszym dorocznym rankingu są niewielkie. 
Do większych przetasowań mogłoby dojść po dużych 
transakcjach fuzji i przejęć, których w ostatnich kilkunastu 
miesiącach – mimo spowolnienia gospodarczego – nie 
było zbyt wiele. Jedną z większych było przejęcie przez 
Colian SA producenta pralin i słodyczy FC Solidarność. 
Prezes firmy Colian, Jan Kolański zapowiada, że w 2014 r. 
przychody spółki przekroczą 1 mld zł, a to oznacza istotny 
skok w naszym rankingu i awans z końca czwartej, na 
początek trzeciej dziesiątki największych firm. Czego 
firmie Colian i prezesowi Kolańskiemu serdecznie życzę.
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