
39Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji polskiego przemysłu spożywczegoStowarzySzenie ekonomiStów rolnictwa i agrobizneSu
roczniki naukowe  ● tom  XV ● zeszyt  3

Piotr Chechelski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie

KorPoraCje transnarodowe w ProCesie globalizaCji 
polskiego przemysłu spożywczego

TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE GLOBALIZATION PROCESS  
OF POLISH FOOD INDUSTRY 

słowa kluczowe: korporacja transnarodowa, przemysł spożywczy, globalizacja 
Key words: transnational corporations, food industry, globalization

Abstrakt. Przedstawiono analizę napływu korporacji transnarodowych do poszczególnych działów polskiego 
przemysłu spożywczego. Ustalono stopień (poziom) ich globalizacji oraz oceniono zmiany, jakie korporacje 
transnarodowe spowodowały w strukturze produkcji przemysłu spożywczego w minionej dekadzie. Można 
stwierdzić, że najbliższe lata będą okresem dalszego znaczącego postępu we wzroście wydajności pracy 
i efektywności większości przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, a także wzrostu obrotów w handlu 
zagranicznym produktami rolno-spożywczymi.

wstęp
Globalizacja należy do najważniejszych procesów zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach w 

gospodarce światowej. W procesie globalizacji uczestniczy bardzo wiele różnych podmiotów (korpo-
racje transnarodowe, państwa, instytucje/organizacje międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe). 
Jednakże zdecydowanie największy wpływ na procesy globalizacji wywierają korporacje transnarodowe. 

Korporacje transnarodowe (KTN) występują jako podmioty współtworzące proces globalizacji, 
a wielu autorów skłania się do stwierdzenia, że to właśnie one obecnie decydują o losach świata. 
Ich działalność stanowi bowiem główną siłę ekonomiczną, napędzającą procesy globalizacji w 
sferze ekonomicznej oraz są także głównym czynnikiem procesów koncentracji kapitałowej. 
Wiodące znaczenie korporacji transnarodowych w globalizacji gospodarki światowej wynika z 
ich siły (potęgi) gospodarczej oraz przewag, jakie są z nimi związane. 

KTN swoją potęgę ekonomiczną mogą wykorzystywać zarówno w stosunku do innych firm, jak i 
państw, czyniąc to na różne sposoby. Dlatego wpływ KTN na procesy globalizacji można analizować 
na wielu płaszczyznach, m.in. określając ich oddziaływanie na dany sektor lub dział gospodarki w 
sposób bezpośredni i pośredni. W sposób bezpośredni KTN wpływają jako najbardziej znaczące 
podmioty biorące czynny udział w produkcji, sprzedaży, natomiast w sposób pośredni jako podmioty 
silnie oddziałujące wpływają na zachowania innych podmiotów oraz konsumentów, a tym samym 
jeszcze silniej wpływające na ogólne działanie procesu globalizacji.

Celem  badań było zidentyfikowanie korporacji transnarodowych oraz ustalenie ich udziału 
w produkcji poszczególnych działów przemysłu spożywczego, celem określenia ich stopnia 
globalizacji.

materiał i metodyka badań
W przemyśle spożywczym występuje całe spektrum działań korporacji transnarodowych oraz 

bardzo duże zróżnicowanie poziomów globalizacji w poszczególnych działach: od praktycznie w 
100% zglobalizowanego przemysłu tytoniowego do braku firm globalnych w przemyśle piekarni-
czym i winiarskim. Pozwala to na dokonanie porównań, a tym samym wyciągnięcie pełniejszych 
ocen z procesów globalizacji zachodzących w tym przemyśle.  
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Stopień koncentracji działu pozwala wysunąć tezę, że poszczególni uczestnicy rynku lub ich 
grupa (w naszym przypadku korporacje transnarodowe) dysponują siłą rynkową, która umożli-
wia im kontrolowanie działu. Mogą więc wywierać istotny wpływ na cenę, wielkość produkcji, 
warunki handlowe, wykluczanie konkurentów z rynku oraz ,,dyscyplinowanie” rywali. Stopień 
koncentracji informuje także, na ile uczestnicy działu są od siebie uzależnieni. Porter [1999] 
pisze, że ,,postępująca asymetria między uczestnikami działu może umożliwić najsilniejszym 
manipulowanie innymi”.

Koncentracje produkcji można utożsamiać ze wskaźnikiem siły rynkowej [Gorynia 2007]. Im 
wyższy jest stopień koncentracji w dziale tym większa jest siła rynkowa przysługująca poszczegól-
nym uczestnikom. W ślad za tym idzie skłonność do wykorzystywania praktyk oligopolistycznych. 

Udział korporacji transnarodowych w działach przemysłu spożywczego ustalono, przyporząd-
kowując im poszczególne przedsiębiorstwa lub zakłady należące do korporacji transnarodowych1. 
Suma wartości ich produkcji w stosunku do produkcji całego działu stanowi udział korporacji 
transnarodowych w produkcji  poszczególnych działów przemysłu spożywczego. 

Na podstawie wskaźnika wysokości udziału firm globalnych w wartości przychodów ze 
sprzedaży poszczególnych branż przemysłu spożywczego wydzielono działy o różnym stopniu 
(poziomie) globalizacji (tab. 2), tj.:
 – bardzo wysokim (powyżej 60% udziału firm globalnych),
 – wysokim (powyżej 30-60%),
 – niskim (poniżej 30%). 

korporacje transnarodowe w polskim przemyśle spożywczym
Proces globalizacji przemysłu spożywczego w Polsce przez korporacje transnarodowe rozpo-

czął się na dużą skalę pod koniec lat 90. XX wieku wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej. 
Protekcjonizm państwowy zastąpiły procesy prywatyzacji i liberalizacji. Wejście korporacji trans-
narodowych do przemysłu spożywczego najwcześniej rozpoczęło się w przemyśle tytoniowym i 
cukierniczym. Na przełomie XX i XXI wieku korporacje dokonały restrukturyzacji i modernizacji 
przejętych przedsiębiorstw. 

Wchodzenie korporacji transnarodowych do poszczególnych działów przemysłu spożywczego 
było zróżnicowane. O nasileniu procesów globalizacji w poszczególnych działach przemysłu 
spożywczego decydowały przede wszystkim:
 – możliwość stosunkowo taniego zakupu dużych przedsiębiorstw, często wraz z udziałami w rynku,
 – wysoka rentowność branży,
 – przewidywany bardzo szybki rozwój danego rynku lub jego segmentu,
 – skala koncentracji produkcji w danym dziale przemysłu na świecie,
 – zablokowanie lub ograniczenie konkurencji dostępu do rynku,
 – możliwość uzyskania niższych kosztów produkcji (głównie dzięki taniej i stosunkowo dobrze 

wykwalifikowanej sile roboczej, taniemu surowcowi itp.).
Działami takimi przede wszystkim były przemysły o wysokim stopniu przetworzenia żywności 

oraz niskim powiązaniu z krajowymi dostawcami surowca i znacznym imporcie. Natomiast przy-
czynami niesprzyjającymi wejściu korporacji transnarodowych do branży były: niska koncentracja 
produkcji (małe i liczne przedsiębiorstwa) oraz duża liczba dostawców surowca [Chechelski 2008]. 

W ostatniej dekadzie, zarówno w polskim przemyśle spożywczym, jak i w światowej gospodarce 
zaszły istotne zmiany. Wejście Polski do Unii Europejskiej (UE) umożliwiło i przyspieszyło procesy 
dostosowawcze przemysłu spożywczego do gospodarki rynkowej. Dzięki temu nastąpiła duża aktyw-
ność inwestycyjna krajowych producentów żywności, do czego przyczyniło się wsparcie funduszami 
UE. Inwestycje korporacji transnarodowych, ale także przedsiębiorstw z kapitałem krajowym spowo-
dowały, że nastąpiła radykalna poprawa wyników i stanu finansowego tego sektora. Przewidywany 
szybki wzrost udziału w przemyśle spożywczym korporacji transnarodowych został spowolniony.
1 Wartość sprzedaży korporacji transnarodowych obliczono na podstawie niepublikowanych danych GUS, Rzeczpospolitej  

Lista 500 i Lista 2000 za lata 2003-2011 oraz innych informacji agencyjnych i prasowych oraz MEMBR i AC Nielsen.



41Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji polskiego przemysłu spożywczego

Tabela 1. Korporacje transnarodowe w działach przemysłu spożywczego w Polsce
Table 1. Transnational corporations in  the Polish food industry by sector
Działy przemysłu
Industry sectors

KTN/TNC
20051 20112

Działy o bardzo wysokim stopniu globalizacji/Sectors with a very high degree of globalization

Tytoniowy/
Tobacco

Philip Morris, BAT, Altadis, Imperial 
Tobacco, Scandinavian Tobacco, 
Gallaher

7 Philip Morris, BAT, Imperial 
Tobacco, Japan Tabacco 4

Piwowarski/Beer Heineken International, SAB Miller, 
Carlsberg 3 Heineken International, SAB 

Miller, Carlsberg 3

Olejarski/Oil Bunge Investment, A.D.M., Unilever 3 Bunge Investment, A.D.M., 
Unilever 3

Cukierniczy/ 
Confectionery

Kraft Foods, PepsiCo, Nestle, Ferrero, 
mars, Cadbury Schweppes, Lindt & 
Sprungli, Storck, Wirgley, 

9 Kraft Foods, PepsiCo, Nestle, 
Ferrero, Mars, Lotte 6

Cukrowniczy/
Sugar

Nordzucker, Sudzucker, British Sugar 
Overseas, Pfeifer&Langen 4 Nordzucker, Sudzucker, 

Pfeifer&Langen 3

Działy o wysokim stopniu globalizacji/Sectors with a high degree of globalization
Spirytusowy/
Spirit

Pernod Ricard, Philips Beverage 
Company, Vin&Spirit, CDEC 4 Pernod Ricard, Philips Beverage 

Company, CDEC 3

Napojów 
bezalkoholowych/
Non-alcoholic 
beverages

Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Danone, 
Cadbury Schweppes 5 Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, 

Danone 4

Paszowy/ Fodder Cargill, Nestle, Provimi Holding, 
Mars, Smithfield Foods 5 Cargill, Nestle, Provimi Holding, 

Mars, Smithfield Foods 5

Koncentratów 
spożywczych/ 
Food 
concentrates

Nestle, Unilever, Elite, H.J. Heinz, 
Cargill, Tchibo, Kraft Foods, Sara 
Lee Doueve Egberts, Orkla Foods, Dr 
Oetker, Tata Group

11

Nestle, Unilever, Elite, H.J. Heinz, 
Cargill, Tchibo, Kraft Foods, Sara 
Lee Doueve Egberts, Dr Oetker, 
Tata Group, Mc Cormick 

11

Działy o niskim stopniu globalizacji/Sectors with a low degree of globalization
Owocowo-
warzywny/Fruit 
and vegetable

Bonduelle, Pernod Ricard, royal 
Numico, H.J. Heinz, PepsiCo, Nestle, 
Orkla Foods, Novartis 

8 Bonduelle, Royal Numico, H.J. 
Heinz, PepsiCo, Nestle, 5

Mleczarski/Dairy Danone, Hochland, Nestle, Unilever, 
Dr Oetker, Zott, Arla Foods 7 Danone, Hochland, Nestle, 

Unilever, Dr Oetker, Zott, Müller 7

Mięsny/Meat Smithfield Foods (Animex), Danish 
Crown (Sokołów), LDC (Drosed) 3

Smithfield Foods (Animex), 
Danish Crown (Sokołów), LDC 
(Drosed) 

3

Młynarski i 
makaronowy/ 
Mill and noodle

Nestle (Toruń), Dr Oetker 2 Nestle (Toruń), Dr Oetker 2

Rybny/Fish Orkla Foods, Frosta 2 Frosta 1
1 KTN zaznaczone kursywą w 2005 r. wycofały się z działalności w Polsce lub zostały przejęte przez inne 
korporacje transnarodowe w latach 2005-2011/TNC italics in 2005, went out of business in Poland or were 
taken over by other transnationall corporations in 2005-2011, 2 KTN zaznaczone kursywą w 2011 r. weszły 
do Polski w latach 2005-2011/TNC italics in 2011, entered the Polish in 2005-2011 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji prasowych i dostępnej literatury
Source: own study on the base on press releases and available literature
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Lata 2008-2012 to lata kryzysu finansowego i kryzysów żywnościowych, gdy istotnie wzrastały 
ceny surowców rolnych. Najwyższy od 30 lat wzrost cen odnotowano w latach 2007/2008, a na-
stępnie gwałtowny ich spadek w okresie pierwszej fali kryzysu finansowego oraz ponowny wzrost 
w latach 2010/2011 i kolejny spadek. Przyczyniły się one do zmiany oceny niektórych czynników 
globalnych, w tym także korporacji transnarodowych (działalność spekulacyjna, monopolistyczna).

W Polsce w 2005 r. w przemyśle spożywczym i tytoniowym działało około 49 korporacji 
transnarodowych, natomiast w 2011 r. już tylko 43 korporacje transnarodowe. Liczba korporacji 
transnarodowych ma tendencje spadkową. W tym czasie część korporacji transnarodowych wy-
cofała się z działalności produkcyjnej z Polski, jak np.: Orkla Foods, British Sugar Overseas, Arla 
Foods. Większość jednak została połączona w drodze fuzji bądź zakupu na rynku globalnym. Do 
najbardziej spektakularnych przejęć doszło w przemyśle cukierniczym, gdzie amerykański Kraft 
Foods kupił brytyjską korporację Cadbury Schweppes, a Mars przejął Wirgley, oraz w tytoniowym, 
gdzie Imperial Tobacco połączył się z Altadisem, BAT z Scandinavian Tobacco, a Japan Tabacco 
z Gallaherem.  Światowe tendencje koncentracji produkcji w największych korporacjach trans-
narodowych mają swoje przełożenie również na naszym rynku (filiach). Nowymi korporacjami, 
które zadebiutowały na naszym rynku w latach 2005-2011 były: japońskie Japan Tabacco oraz 
Lotte, amerykańska Mc Cormick oraz niemiecka Müller.

W polskim przemyśle spożywczym i tytoniowym działają największe światowe korporacje. 
Spośród dziesięciu największych korporacji transnarodowych notowanych na liście Fortune 500, 
aż dziewięć ma swoje filie w naszym kraju. Obserwując zjawisko w ujęciu geograficznym można 
stwierdzić, że w Polsce są prawie wszystkie największe korporacje transnarodowe z Europy i z 
Ameryki Północnej. Z azjatyckich korporacji transnarodowych można wymienić: japońskie Japan 
Tabacco i Lotte, indyjskie Tata Group i izraelska Elite. Największe korporacje transnarodowe Nestle, 
PepsiCo, Unilever, Danone mają swoje filie w kilku działach przemysłu spożywczego w Polsce. 

udział korporacji transnarodowych w polskim przemyśle spożywczym
Udział firm globalnych w wartości przychodów ze sprzedaży poszczególnych działów przemy-

słu spożywczego w Polsce przedstawiono dla lat 2003, 2005, 2007 i 2011 (tab. 2). Taki dobór okresu 
był istotny, gdyż ilustruje stan przed wejściem Polski do struktur UE (2003 r.), po wejściu (2005 r.),  
przed kryzysem (2007 r.) i w czasie kryzysu (2011 r.). W tym czasie w przemyśle spożywczym 
zaszły bardzo istotne zmiany w produkcji, sprzedaży, eksporcie. Ważne było zatem porównanie 
udziału korporacji transnarodowych przed i po zmianach, jakie te zdarzenia spowodowały. Do 
działów przemysłu spożywczego o bardzo wysokim stopniu globalizacji (tab. 2) można zaliczyć: 
tytoniowy, piwowarski, cukierniczy, cukrowniczy i od 2005 r. olejarski, a o wysokim: paszowy, 
napojów bezalkoholowych, a od 2005 r. spirytusowy i koncentratów spożywczych. Natomiast 
pozostałe działy przemysłu można określić jako działy o niskim stopniu globalizacji. Działy 
winiarski i piekarski nie zostały sklasyfikowane z uwagi na brak firm globalnych. 

Okazało się, że w działach o bardzo wysokim stopniu globalizacji w latach 2003-2011 w prze-
myśle cukierniczym i cukrowniczym udział korporacji transnarodowych w wartości sprzedaży 
działu niewiele się zmienił. W przemyśle tytoniowym i piwowarskim były to zmiany około 4%. 
Największe zmiany miały miejsce w przemyśle olejarskim, w którym udział korporacji transna-
rodowych zwiększył się o ponad 30%. Wynikał on z przejęć kolejnych przedsiębiorstw w Polsce. 

Prawdopodobnie w najbliższych latach w tych działach przemysłu nie należy się spodziewać 
istotnych zmian, ponieważ zostały one zdominowane przez 3-4 największe w danej branży na 
świecie korporacje transnarodowe. W działach tych można już dopatrzyć się działań oligopo-
listycznych, zwłaszcza w przemyśle tytoniowym i olejarskim. Udział w strukturze polskiego 
przemysłu spożywczego działów o bardzo wysokim stopniu globalizacji na przestrzeni badanych 
lat zmniejszył się z 22,8 do 18%, głównie na skutek stabilizacji wartości sprzedaży w przemyśle 
tytoniowym i cukrowniczym (wynikającym z odmiennych przyczyn). 
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W działach o wysokim stopniu globalizacji doszło w tym czasie do największych zmian, które 
były głównie wynikiem: 
 – zmian w klasyfikacji PKD w pierwszym okresie, a po 2007 r. szybkiego wzrostu produkcji w 

KTN w wyniku rozwoju organicznego w przemyśle koncentratów spożywczych,
 – słabszych wyników produkcyjnych KTN, które w większym stopniu były nastawione na sprze-

daż swoich importowanych markowych wyrobów na naszym rynku niż produkcji i eksportu 
krajowych wyrobów w przemyśle spirytusowym, 

 – restrukturyzacji, konsolidacji i modernizacji przejętych zakładów przez KTN w przemyśle paszowym.
W działach o niskim stopniu globalizacji można zauważyć stały wzrost udziału w produkcji kor-

poracji transnarodowych (za wyjątkiem przemysłu rybnego). Najszybszy był on w przemyśle owo-
cowo-warzywnym, lecz od czasu wejścia do struktur unijnych wykazuje się mniejszą dynamiką.  
Szybki wzrost udziału w produkcji korporacji transnarodowych można obserwować także w 
przemyśle mleczarskim i mięsnym. Jest on przede wszystkim wynikiem rozwoju produkcji o 
wyższym stopniu przetworzenia oraz inwestycji w już istniejących zakładach KTN. 

Tabela 2. Udział korporacji transnarodowych w wartości przychodów ze sprzedaży poszczególnych działów 
przemysłu spożywczego w Polsce
Table 2. The participation of transnational corporations in the value of sales in the Polish  food industry by  sector
Działy przemysłu
Industry sectors

Udział KTN w przychodach działu/ 
The share of TNCs in the revenue of 

sectors [%]

Udział działów w wartości 
produkcji przemysłu spożywczego1/

The share of sectors in the 
production of food [%] 

2003 2005 2007 2011 2003 2005 2007 2011
Działy o bardzo wysokim stopniu globalizacji/Sectors with a very high degree of globalization

Tytoniowy/Tobacco 94,9 97,2 97,1 99,3 3,9 3,5 3,2 2,0
Piwowarski/Beer 82,8 83,5 84,6 86,4 6,9 6,3 5,1 5,1
Olejarski/Oil 55,4 86,4 86,5 92,1 2,7 2,3 2,6 2,6
Cukierniczy/Confectionery 73,3 72,3 72,5 72,6 5,6 6,5 6,6 7,2
Cukrowniczy/Sugar 60,7 60,1 61,4 61,9 4,0 4,1 3,1 3,4
Razem/Total 23,1 22,7 20,6 20,3

Działy o wysokim stopniu globalizacji/Sectors with a high degree of globalization
Spirytusowy/Spirit 18,1 46,6 49,3 37,6 2,2 1,9 2,0 1,8
Napojów bezalkoholowych/ 
Non-alcoholic beverages 32,3 46,1 49,0 51,2 3,7 3,3 3,2 4,0

Paszowy/Fodder 31,8 32,1 34,8 48,6 7,1 6,7 6,9 7,2
Koncentratów spożywczych/ 
Food concentrates 66,8 68,1 39,1 43,4 6,4 5,5 7,5 7,6

Razem/Total 19,4 17,4 19,6 20,6
Działy o niskim stopniu globalizacji/Sectors with a low degree of globalization

Owocowo-warzywny/ 
Fruit and vegetable 8,3 19,5 20,4 20,8 10,3 9,9 10,1 8,0

Mleczarski/Dairy 12,0 14,4 15,3 18,9 14,0 15,1 14,9 14,1
Mięsny/Meat 15,7 13,8 12,8 17,5 23,4 25,5 24,4 25,3
Młynarski/Mill 11,4 13,5 10,8 15,1 3,4 2,7 3,1 3,3
Rybny/Fish 7,0 5,6 3,6 4,2 2,2 2,8 3,0 3,6
Razem/Total 53,3 56,0 55,5 54,3

1   Firmy prowadzące sprawozdawczość finansową, nie uwzględniono przemysłu piekarskiego i winiarskiego, 
w których nie było KTN/Companies that financial reporting did not include the baking industry and the 
wine, which was not TNC
Źródło: opracowanie własne
Source: own study 
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podsumowanie i wnioski
W najbliższych latach należy spodziewać się, że udział firm globalnych w polskim przemyśle 

spożywczym nadal będzie wzrastał. Przesłankami przemawiającymi za tym są:
 – wzrost zainteresowania w krajach UE wyrobami polskiego przemysłu spożywczego;
 – relatywnie niskie koszty produkcji przemysłu spożywczego w stosunku do pozostałych krajów UE;
 – możliwość nadal stosunkowo taniego zakupu przedsiębiorstw z kapitałem krajowym;
 – występowanie istotnych przewag komparatywnych pomiędzy korporacjami transnarodowymi 

a przedsiębiorstwami krajowymi;
 – wzrost zamożności polskiego społeczeństwa (wzrost konsumpcji, w tym także wyrobów 

wysoko przetworzonych, lepszej jakości);
 – dalsza koncentracja produkcji wśród największych korporacji transnarodowych przemysłu 

spożywczego na rynku krajowym i zagranicznym;
 – wzrost polskiego eksportu artykułami rolno-spożywczymi, konkurencyjnego cenowo a jed-

nocześnie o dobrych parametrach jakościowych. 
Rozwój firm globalnych zbliża nasz przemysł spożywczy do poziomu światowego, ale wiąże 

się również z wieloma różnymi konsekwencjami dla gospodarki. Większość spodziewanych 
przemian strukturalnych w przemyśle spożywczym była i będzie przede wszystkim reakcją na 
wzrastającą konkurencję ze strony firm globalnych. Obecność korporacji transnarodowych w 
gospodarce żywnościowej aktywizuje bowiem podmioty krajowe. Sprzyja to rozwojowi całego 
sektora. W związku z tym można się spodziewać, że najbliższe lata będą okresem dalszego 
znaczącego postępu we wzroście wydajności pracy i efektywności większości przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego, a także wzrostu obrotów w handlu zagranicznym produktami rolno-
-spożywczymi. Z drugiej jednak strony, przewaga konkurencyjna korporacji transnarodowych 
nad mniejszymi i jeszcze mało doświadczonymi na wolnym rynku firmami polskimi spycha je na 
pozycje defensywne, zwłaszcza w działach o bardzo wysokim i wysokim poziomie globalizacji. 
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Summary
The article presents  the impact of transnational corporations on the Polish food industry under the 

globalization process. It also assesses the changes caused by transnational corporations in the structure of 
the food industry in the past decade.

It can be said that the coming years will be a period of further significant progress in the growth of labor 
productivity and the efficiency of the majority of food industry companies, as well as the growth of foreign 
trade in agri-food products.
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