150
L I S TA

ZAKŁADÓW MLECZARSKICH W POLSCE

150
L I S TA

ZAKŁADÓW MLECZARSKICH W POLSCE

Kryzys wzmocni
i zmieni mleczarstwo
Sytuacja na rynku mleka i produktów
mleczarskich zaskoczyła wszystkich: rolników, przetwórców i handlowców. Nikt
nie potrafi przewidzieć, jak rozwinie się
sytuacja na rynku po zniesieniu kwot, co
niewątpliwie było wydarzeniem roku w tej
branży. Rolnicy zwiększają produkcję, co
przekłada się na spadek cen surowca. Natomiast sieci handlowe natychmiast zażądały
obniżek cen dostarczanych produktów, co
sprawia, że przetwórcy są w coraz trudniejszej sytuacji. Skoro mleka jest więcej,
to można rozwijać produkcję, ale rynek
krajowy nie przyjmie go aż tyle. Do tego
dochodzi presja cenowa sieci, zamknięty
rynek oraz nasycony rynek unijny. Pozostają daleka Azja i Afryka. Jednak trwałe

zdobycie odległych rynków wymaga dużo
pracy i nakładów. Dodatkowo, nie tylko
polskie firmy ruszają w świat, a walka
konkurencyjna na rynkach światowych
się zaostrza.
Wielu ekspertów i przedstawicieli branży
uważa, że ten rok jest przełomowy. Teraz
rozpoczynają się zmiany, które wpłyną
na oblicze polskiego mleczarstwa. Przewiduje się, że część gospodarstw zrezygnuje z produkcji mleka, co pociągnie za
sobą upadek najsłabszych mleczarni. Na
ekspansję zagraniczną ich nie stać, a na
polskim podwórku nie wytrzymają presji
na niską cenę ze strony handlu. Równocześnie nie będą w stanie spełnić oczekiwań
cenowych dostawców surowca. Liderzy
rynku już czekają na okazje do konsolidacji i przejmowania słabszych podmiotów.
Wiele wskazuje, że taki scenariusz może się

zrealizować. Tylko czy wielka konsolidacja
będzie dobra dla branży? Większe podmioty
mają wprawdzie lepszą siłę przetargową
w rozmowach z handlem, mają środki
na inwestycje, badania i rozwój nowych
produktów. Jednak Danone Polska z roku
na rok ma gorsze wyniki, a teraz zamyka
jeden z dwóch swoich zakładów. To nie
świadczy o rozwoju firmy. Z drugiej strony
większa liczba firm pozwala na większą
elastyczność, a konsumentom zapewnia
szerszą gamę produktów. Polska branża
mleczarska ma swoją specyfikę i głęboko
wierzę, że z kryzysu wyjdzie mocniejsza,
choć na pewno zmieniona.
Roman Wieczorkiewicz,
redaktor serwisu portalspozywczy.pl
i magazynu „Rynek Spożywczy”
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Kryzysu nie widać
Kryzysu na polskim rynku przetwórstwa mleka nie widać w danych finansowych firm za
2013 rok. Zestawione w rankingu największe mleczarnie w 2013 roku wykazały ponad
27,4 mld zł przychodu. W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 30 proc.
Jednocześnie pozwoliło to na 5,7 mld zł czystego zysku. To dwa razy więcej niż rok
wcześniej. Warto podkreślić, że wśród 147 ujętych w zestawieniu mleczarni aż 122
wykazały wzrost przychodów, a 103 wzrost zysków.

T

ym, co budzi niepokój w branży, jest nadprodukcja mleka,
wąski asortyment produktowy i wprowadzone przez Rosjan
embargo na polskie produkty mleczne. To w kolejnych latach
może przełożyć się na spowolnienie w branży.
Raport Ryzyka Branżowego z tego roku przygotowany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska potwierdza dobrą
kondycję polskiego sektora przetwórstwa mleka. Spośród ponad 150
uwzględnionych w analizie podmiotów blisko 42 proc. jest w bardzo
dobrej kondycji finansowej, a 20,8 proc. w dobrej. Na ocenę kondycji
finansowej zakładów mięsnych bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki
jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność.
Tym, co budzi wielki niepokój u polskich producentów, jest wąski
asortyment produktów. Szczególnie tych mniejszych i średnich firm
– ujętych w drugiej części prezentowanego zestawienia. Swoją bieżącą
produkcję opierają na kilku podstawowych wyrobach. To przekłada się
na ich niewielką elastyczność, co nie pozwala w wystarczającym stopniu
reagować adekwatnie do zachodzących zmian na rynku. Na to wszystko
nakłada się problem niskiej znajomości marki wśród konsumentów,
wysokiej ceny jednostkowej produktu i bardzo słabej promocji.
W konsekwencji w przypadku załamania się cen danego produktu
lub nagłej zmiany preferencji konsumentów wiele z tych małych firm
może popaść w poważne kłopoty finansowe. Dodatkowo wszystko
wskazuje na to, że wiele spośród tych najmniejszych nie ma pomysłu na rozwój i coraz to bardziej agresywną politykę największych
graczy na rynku. Najbardziej racjonalnym wyjściem z tej sytuacji

może okazać się zróżnicowanie asortymentu produktów. To jednak
wiąże się z koniecznością inwestycji i dużych nakładów finansowych.
Szczególnie w kontekście promocji i marketingu. A na to nie każdy
w tym czasie może sobie pozwolić.
Wyznacznikiem nadchodzących kłopotów w branży jest ilość mleka,
którego na rynku jest za dużo. Jeszcze rok temu, tj. w okresie przed
wprowadzeniem zakazu eksportu na rynki wschodnie, nie było problemów ze sprzedażą surowca. Dziś kłopot z upłynnieniem nadwyżki
mleka mają wszyscy. Począwszy od grup producenckich, poprzez
hurtowników i podmioty skupowe, a kończąc na drobnych rolnikach.
Cena nie ma znaczenia. Litr można już kupić od 80 do 85 gr. Jeśli
sytuacja nie ulegnie zmianie, to w najbliższych miesiącach cena ta
może jeszcze spaść o kolejne 10 groszy, tj. do ceny interwencyjnej
dla mleka w proszku. Produkcja mleka przestaje być opłacalna, co
w dłuższej perspektywie dla wielu gospodarstw może okazać się
zabójcze. Tym bardziej że wedle szacunków produkcja mleka w 2015
r. nadal będzie rosła. Dodatkowo w ostatnim czasie pojawił się problem z eksportem na rynek rosyjski polskich produktów mlecznych.
Powracając do danych finansowych – powszechnie wiadome jest, że
polski rynek mleka jest silnie skonsolidowany. Pierwszych dziesięć
podmiotów generuje blisko połowę przychodu wszystkich ujętych
w rankingu przedsiębiorstw. Silna pozycja największych w branży
w najbliższym czasie będzie przekładać się na przejęcia.
Tomasz Starzyk,
ekspert Bisnode Polska

