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„Ranking 550 – lista największych firm spożywczych
w Polsce” to projekt unikalny.
Na przygotowane przez naszą
redakcję i firmę Soliditet
Polska zestawienie można
spojrzeć jako na barometr dla
polskiej branży spożywczej,
który wskazuje aktualną
kondycję i siłę krajowego
sektora spożywczego.
To także wskaźnik etapu rozwoju, na jakim się znajdują poszczególne jego segmenty, stopień ich konsolidacji, sytuacja
finansowa przedsiębiorstw oraz perspektywy ich rozwoju.
Oczywiście nasze zestawienie nie jest pełne, brakuje części
firm, do których danych finansowych nie udało nam się dotrzeć. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli
przedstawić Państwu bardziej kompleksowy obraz rynku.
W naszym rankingu widać jak na dłoni sytuację poszczególnych firm, kondycję liderów i najdynamiczniej rozwijające się
przedsiębiorstwa. Taka analiza jest szczególnie cenna, gdy
szukamy wiarygodnych informacji o kondycji przedsiębiorstw
i branż w okresie kryzysu.

Ranking pokazuje, że sektor spożywczy wychodzi jak na
razie z kryzysu obronną ręką. W ciągu ostatnich 2 lat firmy
obecne w zestawieniu zwiększyły swój przychód z 54
mld zł w 2010 r. do prawie 64 mld zł w 2011 r. To blisko
20-proc. wzrost.
To, co wyraźnie widać w naszym rankingu, to znaczna
przewaga w czołówce firm lub rodzimych marek, których
właścicielem lub udziałowcem są inwestorzy zagraniczni.
Wśród 10 największych firm jedynie 3 (Mlekpol, Mlekovita
i Maspex) to przedsiębiorstwa, które są w rękach rodzimych
przedsiębiorców. Gdy weźmiemy pod uwagę 20 pierwszych
firm, sytuacja wygląda podobnie. Te dane pokazują, że polski
przemysł spożywczy – oprócz pieniędzy i wiedzy, potrzebuje
głównie konsolidacji, która pozwoliłaby na uzyskanie efektu
skali, dzięki któremu przedsiębiorcy mogłyby konkurować
z największymi zachodnimi koncernami. Jeżeli więc chcą, aby
ich firmy stały liczącymi się graczami na arenie europejskiej,
muszą zacząć myśleć o współpracy i budowie „koncernów”
na bazie istniejącego potencjału. Czy będą potrafili to zrobić?
Mam wątpliwości, bo brakuje determinacji i spojrzenia
w przyszłość. Mam jednak nadzieję, że za 2-3 lata ranking
pokaże już pewne zmiany.
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