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1

Wstęp

J

est nam niezmiernie miło przedstawić Państwu raport o rynku słodyczy w Polsce,
który przygotowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Producentów
Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych Polbisco. Celem raportu jest
zaprezentowanie jak najpełniejszego obrazu tego rynku.
Wartość polskiego rynku słodyczy wynosi ponad 12,7 mld zł. W porównaniu z krajami
Europy Zachodniej ma on wciąż potencjał rozwoju. Konsumpcja wyrobów czekoladowo-cukierniczych w Polsce jest niemal trzykrotnie niższa niż w takich krajach jak Wielka
Brytania, Szwajcaria czy Belgia. Pewną rolę odgrywają odmienne gusta Polaków, ale nie
bez znaczenia jest poziom zamożności naszego społeczeństwa w porównaniu z krajami
tzw. starej UE.

© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
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Czekolada, cukierki, wafle, lizaki i inne słodycze stają się coraz ważniejszą częścią naszego
przemysłu spożywczego. Produkcja słodyczy w Polsce rośnie w stabilnym tempie. Napędza
ją przede wszystkim eksport, który w ciągu ostatnich kilku lat rozwijał się wyjątkowo
dynamicznie. W latach 2009-2013 jego wartość zwiększyła się blisko o trzy czwarte.
Jednocześnie wielu międzynarodowych graczy postrzega Polskę nie tylko jako atrakcyjny
rynek zbytu, ale także jako kraj, w którym warto lokować własne zakłady produkcyjne.
W ramach raportu oprócz całościowej analizy rynku i jego segmentów przeprowadziliśmy
także badania konsumentów oraz producentów i dystrybutorów słodyczy działających
na polskim rynku. Wyniki pozwalają spojrzeć na rynek z różnych perspektyw oraz stwarzają
możliwość konfrontacji wyobrażeń firm z oczekiwaniami i potrzebami konsumentów.
Pragniemy podziękować wszystkim organizacjom, firmom oraz osobom, które
uczestniczyły w przeprowadzonych badaniach i tym samym pomogły w przygotowaniu
niniejszego raportu. Mamy nadzieję, że jego lektura dostarczy Państwu wielu ciekawych
spostrzeżeń na temat rynku słodyczy w Polsce.

Rafał Wiza
Dyrektor
KPMG w Polsce

Piotr Grauer
Dyrektor
KPMG w Polsce
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Przedmowa Polbisco

Okres największych, w ostatnim czasie, przemian w naszej
branży związany jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej
w roku 2004. To między innymi dzięki Polbisco, Stowarzyszeniu
Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych,
organizacji istniejącej od 1996 roku, branża czekoladowo-cukiernicza mogła jeszcze przed akcesją do UE dobrze
przygotować się do nowych wyzwań rynkowych. W tamtym
czasie branża czekoladowo-cukiernicza, jako jedna z niewielu,
mogła pochwalić się wdrożeniem systemów zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności, co też pozwoliło na płynne wejście
na rynek Wspólnoty i skuteczne na nim konkurowanie. Krajowi
producenci zmodernizowali swoje fabryki, a międzynarodowe
firmy zainwestowały w naszym kraju, lokując tu swoje
nowoczesne zakłady produkcyjne, które powstały od podstaw.
Dzięki temu polski przemysł czekoladowo-cukierniczy jest jednym
z najnowocześniejszych w Europie.
Nasi producenci oferują bardzo szeroki asortyment produktów
wysokiej jakości, które zaspokajają gusta wszystkich konsumentów.
Warto też podkreślić walory zdrowotne naszych wyrobów.
Wiele z nich zawiera cenne składniki, takie jak magnez, wapń,
żelazo, witaminy z grupy B czy też naturalne przeciwutleniacze
– flawonoidy. Najnowsze badania naukowe wskazują, że regularne
spożywanie czekolady znacząco obniża ryzyko chorób serca.
Ponadto czekolada należy do produktów o niskim indeksie
glikemicznym, co nie jest bez znaczenia dla osób dbających o linię.

Dzisiaj branża czekoladowo-cukiernicza ma bardzo istotny wkład
w polską gospodarkę. Daje zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom
osób. Wykorzystuje do produkcji krajowe surowce mleczne,
zbożowe i cukrownicze. Skutecznie też konkuruje na rynkach
zagranicznych. Nasze produkty są eksportowane do ponad
60 krajów świata, a wartość eksportu szacuje się na 1 mld euro
rocznie. W eksporcie polskiej żywności wśród produktów
przetworzonych wyroby czekoladowo-cukiernicze zajmują pod
względem wartościowym I miejsce.
Nasze stowarzyszenie zrzesza kilkadziesiąt firm z branży, które
reprezentują 80% rynku. Polbisco reprezentuje szeroko pojęte
interesy branży i uczestniczy w procesie konsultacji nowo
powstających aktów prawnych, zarówno na poziomie unijnym,
jak i krajowym. Dzięki stowarzyszeniu wiele firm, zwłaszcza
średnich i małych, może śledzić zmiany prawa żywnościowego
i z odpowiednim wyprzedzeniem do nich się przygotować.
Polbisco jest pierwszą organizacją z Europy Środkowo-Wschodniej,
która przystąpiła do Caobisco – organizacji zrzeszającej przemysł
czekoladowo-ciastkarsko-cukierniczy na poziomie europejskim.
Mając na uwadze znaczenie i potencjał naszego przemysłu,
z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę opracowania raportu
na temat rynku słodyczy w Polsce. Raport przygotowany przez
niezależną i renomowaną firmę doradczą KPMG przy udziale
naszego stowarzyszenia jest pierwszym kompleksowym
opracowaniem na temat polskiego przemysłu czekoladowo-cukierniczego.
Zachęcamy do jego lektury i mamy nadzieję, że pozwoli on docenić
wagę naszej branży zarówno dla konsumentów, jak i dla całej
gospodarki naszego kraju.

Marek Przeździak
Prezes Zarządu
Polbisco – Stowarzyszenie Polskich Producentów
Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
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Początki polskiego przemysłu czekoladowo-cukierniczego
sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. W 1763 roku powstała
firma cukiernicza Kopernik – jedna z najstarszych na świecie
i najstarsza w Polsce. Produkuje ona do dzisiaj Toruńskie Pierniki.
Druga połowa XIX i początek XX wieku to początki fabryk
wytwarzających do dnia dzisiejszego wyroby czekoladowe
pod markami E. Wedel, Wawel i Goplana.
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Przedmowa Caobisco
Caobisco – Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu
Czekoladowego, Ciastkarskiego i Cukierniczego – reprezentuje
interesy ponad 11 tys. firm, które łącznie zatrudniają więcej niż
300 tys. osób i uzyskują przychody na poziomie 70 mld euro rocznie.
Roczna produkcja gotowych wyrobów wynosi około 11 mln ton,
z czego jedna dziesiąta eksportowana jest poza Unię Europejską.
Wartość produktów eksportowanych to mniej więcej 5 mld euro.
Firmy zrzeszone w Caobisco wykorzystują ponad 50% światowej
produkcji kakao, około 30% cukru wytworzonego w Unii
Europejskiej oraz 35% globalnej produkcji mleka w proszku.
Caobisco skupia 17 stowarzyszeń krajowych, w tym także
Polbisco, 6 członków bezpośrednich (Barilla, Barry Callebaut,
Ferrero, Mondelez International, Mars i Nestlé) oraz 2 członków
stowarzyszonych (Foster Clark i Ion SA).

© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
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Misją Caobisco jest zapewnienie naszym firmom członkowskim
możliwości elastycznego, a zarazem odpowiedzialnego
promowania swoich produktów. Wspieramy rozwój
innowacyjnego, zrównoważonego, konkurencyjnego i kreatywnego
przemysłu czekoladowego, ciastkarskiego i cukierniczego
w Europie, reprezentującego wartości firm, które są jego częścią.

Caobisco i jego członkowie realizują tę wizję, zapewniając:
•

najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości oraz najlepszy
smak swoich produktów, a jednocześnie dbałość o tradycję
związaną z oferowanymi wyrobami;

•

zgodność oferowanych produktów ze wszystkimi wymogami
i normami określonymi zarówno w prawodawstwie krajowym,
jak i europejskim;

•

odpowiedzialny sposób pozyskiwania surowców i produkcji
wyrobów pod względem ekonomicznym, ekologicznym
i społecznym.

Caobisco z satysfakcją przyjmuje inicjatywę przeprowadzenia
szczegółowego badania sektora czekoladowo-cukierniczego
w Polsce. Raport pokazuje poważny wkład tego sektora w całą
polską gospodarkę i kluczową rolę, jaką polski rynek odgrywa
w nowoczesnym europejskim przemyśle spożywczym,
wytwarzającym produkty o wysokiej wartości dodanej.

Wizja, którą się kierujemy, to silny przemysł czekoladowy,
ciastkarski i cukierniczy, szanowany przez interesariuszy i oferujący
produkty, które cieszą się popularnością wśród konsumentów jako
element zrównoważonej diety.

Tobias Bachmüller
Prezydent

Sabine Nafziger
Sekretarz Generalny

Caobisco – Stowarzyszenie Europejskiego
Przemysłu Czekoladowego,
Ciastkarskiego i Cukierniczego

Caobisco – Stowarzyszenie Europejskiego
Przemysłu Czekoladowego,
Ciastkarskiego i Cukierniczego
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Najważniejsze wnioski
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12,7 mld zł

4,1%

Ponad
– tyle jest
wart obecnie rynek słodyczy w Polsce

– tyle wynosi udział
polskiego rynku w sprzedaży słodyczy
na terenie UE

W najbliższych latach należy spodziewać
się systematycznych, ale stosunkowo
niewielkich przyrostów wartości sprzedaży.
Szacuje się, że do 2018 roku wartość rynku
zwiększy się w sumie o 9% i zbliży się
do poziomu 14 mld złotych.

W porównaniu z krajami Europy
Zachodniej polski rynek słodyczy wciąż jest
stosunkowo niewielki, ale posiada potencjał
rozwoju. Natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej Polska należy do największych
rynków zbytu.

50%całkowitej wartości sprzedaży
przypada na wyroby czekoladowe

Wartość eksportu polskich słodyczy
wzrosła o prawie
w latach
2009-2013

Tym samym są one najważniejszym
segmentem polskiego rynku słodyczy.
Co więcej, w przyszłości segment ten
będzie dalej rosnąć – średnio o 3,3% rocznie
do 2018 roku. Na drugim biegunie jest
segment gum do żucia. Obecnie stanowi
on jedynie 6% wartości całego rynku,
a ponadto szacuje się, że w przyszłości
może stracić jeszcze na wartości.

W samym 2013 roku jego wartość zwiększyła
się o 15,6% w porównaniu z rokiem
poprzednim. Polskie wyroby trafiają nie tylko
do krajów Unii Europejskiej, ale także do
takich państw jak Arabia Saudyjska czy Stany
Zjednoczone. Sprzedaż na rynki zagraniczne
jest główną siłą napędzającą produkcję
słodyczy w Polsce, która w 2012 roku
wyniosła już ponad 740 tys. ton.
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Jedna piąta badanych firm ocenia ją źle,
a prawie połowa firm jest zdania, że sytuacja
na rynku nie jest ani pozytywna, ani
negatywna. Wiele z nich uważa ostatnie
dwa lata za nieudane. Mimo to badane
przedsiębiorstwa optymistycznie patrzą
w przyszłość – ponad 50% spodziewa się
poprawy koniunktury na polskim rynku
słodyczy w 2014 roku.

80%badanych firm eksportuje
swoje wyroby bezpośrednio

Dodatkowo w przypadku 13% naszych
respondentów sprzedażą na rynki
zagraniczne zajmują się inne firmy należące
do tego samego właściciela. Tylko 7% firm
skupia się wyłącznie na rynku krajowym.
Aż 64% przedsiębiorstw spodziewa się,
że udział eksportu w całkowitej sprzedaży
zwiększy się w ciągu najbliższych lat.

90%

93%

Jednocześnie
badanych firm
ocenia własną sytuację pozytywnie
Około 79% firm znajduje się w raczej dobrej
sytuacji, a 14% nawet w bardzo dobrej.
Tylko 7% z nich określa swoje położenie
jako raczej złe. Dobrą sytuację większości
badanych producentów i dystrybutorów
słodyczy odzwierciedla także zmiana
wartości sprzedaży w ostatnim czasie.
Blisko trzy czwarte firm zadeklarowało
wzrost sprzedaży w 2013 r. w porównaniu
z rokiem poprzednim.

91%

Polaków kupuje słodycze,
dla większości konsumentów są one
stałym elementem diety
Prawie 40% badanych konsumentów
zjada coś słodkiego co najmniej 5 razy
w tygodniu, a 11% nawet kilka razy dzienne
sięga po słodycze. Wydatki na nie stanowią
ważną pozycję w budżecie konsumentów.
Badani przez nas respondenci przeznaczają
na słodycze średnio 81 zł miesięcznie.

55%

Dla ponad
badanych
konsumentów najważniejsze są smak
i jakość kupowanych słodyczy

badanych konsumentów
jest otwarte na degustowanie nowych
i nietypowych kompozycji smakowych

Istotną rolę odgrywają także marka,
receptura oparta na naturalnych składnikach
oraz cena. Wszystkie wymienione cechy
są bardzo ważne lub raczej ważne dla co
najmniej 70% badanych konsumentów.
Prawie ten sam odsetek respondentów
(68%) zwraca uwagę na kraj pochodzenia
kupowanych słodyczy.

Jednocześnie 90% deklaruje, że na co
dzień preferuje produkty klasyczne – polscy
konsumenci nie boją się eksperymentów,
ale w gruncie rzeczy są tradycjonalistami.
Nowatorskie produkty stanowią ważne
uzupełnienie oferty producentów, ale nie
zastąpią słodyczy tradycyjnych. Otwartość
konsumentów na nowe pomysły nie
dotyczy miejsc sprzedaży. Z naszego
badania wynika, że Internet wciąż pozostaje
marginalnym kanałem dystrybucji słodyczy.
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27%

Tylko
badanych producentów
/dystrybutorów słodyczy pozytywnie
ocenia obecną sytuacją rynkową w Polsce

© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rynek słodyczy w Polsce | 9

© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

10 | Section
Rynek słodyczy
or Brochure
w Polsce
name

Rynek słodyczy w Polsce | 11

3

Rynek słodyczy
w Polsce
W 2013 roku globalny rynek
słodyczy wart był prawie 307 mld
euro. Udział Polski w światowej
sprzedaży to około 1%.
Przewiduje się, że w latach 2013-2018
wartość globalna będzie rosła średnio
o 2,5% rocznie. Wzrost ten będzie
napędzany przede wszystkim przez
coraz większy popyt na słodycze

w krajach takich jak Rosja, Chiny czy
Indie. Jednak obecnie największa część
wartości sprzedaży przypada wciąż
na Stany Zjednoczone i Europę. Sama
Unia Europejska stanowi jedną czwartą
globalnego rynku słodyczy. Polski rynek
osiągnął w 2013 roku wartość ponad
3 mld euro – tym samym odpowiadał
za 4% całej sprzedaży detalicznej słodyczy
na terenie UE i za 1% sprzedaży globalnej.

Wartość sprzedaży detalicznej słodyczy na świecie, w UE oraz w wybranych
krajach (w mln euro), 2013 r.
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306 714
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903

561
702

4 864

74 616
w Unii Europejskiej
Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International
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CAGR: +1,7%
CAGR: +0,5%
13 416 13 638 13 855
12 929 13 181
12 421 12 575 12 735 12 503 12 520 12 711

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p)

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International; (p) – prognoza

Zmiany wartości rynku słodyczy na tle zmian PKB w Polsce

4,3%

3,8%

2,0%

1,8%
1,2%

1,6%*1,5%

1,3%
0,1%

-1,8%
2009

2010
Zmiana PKB r/r

2011

2012

Zmiana wartości rynku słodyczy r/r

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International oraz GUS
*
Wstępny szacunek GUS

2013

Aby pokazać znaczenie polskiego rynku
w skali europejskiej, porównaliśmy go
do rynku niemieckiego oraz do rynku
słodyczy w Hiszpanii, która ma liczbę
ludności porównywalną do Polski.
Zarówno w Niemczech, jak i w Hiszpanii
wartość sprzedaży słodyczy per capita
jest znacznie większa niż w Polsce.
Niższa wartość sprzedaży per capita niż
w starej UE jest typowa dla wszystkich
krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Polska jest największym rynkiem
słodyczy tego regionu – w zeszłym roku
przypadało na nasz kraj 49% sprzedaży
detalicznej na terenie krajów CEE
(zdefiniowanych na potrzeby tego raportu
jako Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria,
Rumunia oraz Polska).
W latach 2008-2013 rynek słodyczy
w Polsce wzrósł jedynie o 2,3%. Dane
wskazują jednak na to, że okres stagnacji
już minął. Szacuje się, że do 2018 roku
wartość rynku zwiększy się w sumie
o 9% i zbliży się do poziomu 14 mld zł.
Sytuacja na polskim rynku słodyczy
zależy przede wszystkim od nastrojów
konsumenckich i innych czynników, mniej
zaś od koniunktury ogólnogospodarczej
w kraju. Nie ma wyraźnego związku
między dynamiką zmian PKB a zmianami
wartości rynku słodyczy. W 2009 roku
– w następstwie kryzysu – doszło do
poważnego zahamowania polskiej
gospodarki. Już w następnym roku rozwój
gospodarczy wyraźnie przyspieszył
(o 2 punkty procentowe w porównaniu
z rokiem poprzednim), ale tempo wzrostu
rynku słodyczy prawie się nie zmieniło.
Jeszcze większe ożywienie gospodarki
w 2011 roku także nie wpłynęło
pozytywnie na rynek słodyczy. Właśnie
wtedy skończył się okres wzrostu
wartości sprzedaży, rynek skurczył
się o 1,8%. Z kolei w 2013 roku, kiedy
przyrost PKB był najmniejszy od kilku lat,
rynek słodyczy wyszedł z okresu stagnacji
i wrócił na ścieżkę wzrostu.
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Zmianom ulega nie tylko wartość rynku,
ale również struktura kanałów dystrybucji.
Coraz większa rola dyskontów na rynku
artykułów spożywczych jest widoczna
także w wypadku słodyczy. Tego typu
sklepy są najważniejszym kanałem
dystrybucji słodyczy – w 2013 roku
przypadało na nie 37% całkowitej
wartości sprzedaży. Ważną rolę
odgrywają też hiper- i supermarkety
(w obu przypadkach po 20%). Łącznie,
sklepy średnio- i wielkopowierzchniowe
odpowiadają za ponad trzy czwarte
całej sprzedaży słodyczy. Udział małych
sklepów spożywczych i sklepów
wielobranżowych w zeszłym roku wynosił
20%. Inne kanały sprzedaży (takie jak
Internet) odgrywają tylko marginalną rolę.

Kanały dystrybucji słodyczy w Polsce, 2013 r.

3%
20%

20%
Hipermarkety
Supermarkety
Dyskonty
20%

Małe sklepy detaliczne
Pozostałe

37%

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GfK Polonia
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Przeżywamy hegemonię jakościowych dyskontów, w wyniku której najbardziej ucierpiały supermarkety. Sądzę,
że w przyszłości supermarkety nieco się otrząsną i odbiją, a jakościowe dyskonty będą podgryzane przez
hard-dyskonty (stawiające przede wszystkim na jak najniższą cenę). Myślę, że pozycja sklepów typu convenience
się umocni. Jesteśmy przyzwyczajeni do częstych zakupów w sklepie „za rogiem”, przy małych zakupach nie
zwracamy już tak dużej uwagi na cenę. Małe sklepy są skazane na jakąś formę usieciowienia, franczyzę miękką bądź
twardą. W ten sposób będą mogły zbliżyć się cenowo do dużych organizacji.
Konrad Mickiewicz
Wiceprezes Zarządu, ZPC Bałtyk Sp. z o.o.

Nie oczekuję dalszych, gwałtownych zmian wobec tego, co nastąpiło w ciągu ostatnich 3-4 lat. Na znaczeniu
mogą trochę zyskać supermarkety działające jako franczyza, ale tylko tych sieci, które będą w stanie przełożyć
na poszczególnych franczyzobiorców ustalenia dokonywane z producentami w centralach. Producenci na pewno
będą chętniej inwestowali w te sieci, w których obietnice dawane w centrali przełożą się na rzeczywistość
widoczną na półkach poszczególnych sklepów.
Maciej Dąbrowiecki
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Storck Sp. z o.o.
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6 372

+3,3%

+17,4%
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Wyroby czekoladowe

Słodkie i słone przekąski

Wyroby cukiernicze

Gumy do żucia

7 479

2018 (p)
Herbatniki i ciastka

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International; (p) – prognoza

Największym segmentem polskiego
rynku słodyczy są wyroby czekoladowe.
W 2013 roku segment ten stanowił 50%
wartości całego rynku, a perspektywy
jego rozwoju są wyjątkowo obiecujące.
Przewiduje się, że jego wartość zwiększy
się o ponad 17% do 2018 roku, podczas gdy
w tym samym okresie rynek słodyczy jako
całość wzrośnie o 9%.
Drugim co do wielkości segmentem są
słodkie i słone przekąski (19% rynku).
W ich przypadku wartość sprzedaży
pozostaje od kilku lat na podobnym
poziomie, chociaż jej wolumen wzrasta.
Spadek średnich cen w tym segmencie
jest w dużym stopniu spowodowany coraz
większym znaczeniem produktów typu
„private label”. W związku z tym również
w przyszłości można się spodziewać
jedynie nieznacznego wzrostu wartości
sprzedaży (w sumie o 3,3% do 2018 roku).
Szybciej będzie się rozwijać segment
herbatników i ciastek. W 2013 roku stanowił
on 14% całej wartości rynku. Podczas gdy
moda na zdrową żywność negatywnie
wpływa na sprzedaż wielu kategorii
słodyczy, dla segmentu herbatników
i ciastek jest ona szansą rozwoju. Większa
oferta pełnoziarnistych, niskokalorycznych
herbatników przyczyni się do dalszego
wzrostu wartości sprzedaży w tym
segmencie. Według prognoz w latach
2013- 2018 wyniesie on w sumie 6%.
Tak samo jak w poprzednich latach spadek
wartości sprzedaży dotknie segmenty
wyrobów cukierniczych oraz gum do żucia.
Ten pierwszy odpowiadał w 2013 roku za
11% rynku. Przewiduje się, że do 2018
roku wartość tego segmentu zmniejszy się
o prawie 7%. Jednak spadek ten nie będzie
dotyczył wszystkich kategorii wyrobów
cukierniczych. Bardzo dobre perspektywy
rozwoju mają pastylki, gumy rozpuszczalne
oraz żelki. W stosunkowo trudnej sytuacji
jest segment gum do żucia. Stanowi
on najmniejszą część polskiego rynku
słodyczy (6% całej wartości). Co więcej,
segment ten skurczył się w ciągu ostatnich
5 lat o prawie jedną czwartą. Szacuje
się, że także w przyszłości będzie tracił
na wartości, jednak znacznie wolniej niż
dotychczas. W sumie spadek wyniesie
prawie 7% do 2018 roku.
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4
Segmenty rynku
słodyczy w Polsce

Wyroby czekoladowe

Słodkie i słone przekąski

Herbatniki i ciastka

Wyroby cukiernicze

Gumy do żucia
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4.1 Wyroby
czekoladowe

Wartość sprzedaży detalicznej wyrobów czekoladowych w Polsce
(w mln zł)
CAGR: +3,3%

W 2013 roku wartość globalnego rynku
wyrobów czekoladowych zbliżyła się
do poziomu 84 mld euro. Przyczynił
się do tego zwłaszcza popyt rosnącej
klasy średniej w krajach Ameryki
Łacińskiej, Europy Wschodniej oraz
Azji. Nadal jednak prawie 35% wartości
globalnej sprzedaży przypada na
Unię Europejską. W Polsce wyroby
czekoladowe są najpopularniejszą
kategorią słodyczy. Udział polskiego
rynku w sprzedaży na terenie całej
UE wynosi ponad 5% – w wypadku
żadnego innego segmentu znaczenie
Polski nie jest aż tak duże.
Mimo to dystans do wielu krajów Europy
Zachodniej wciąż pozostaje stosunkowo
wyraźny. W Niemczech na przykład
wartość sprzedaży per capita jest prawie
dwa razy większa niż w Polsce.

CAGR: +2,0%
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International; (p) – prognoza

Wartość sprzedaży detalicznej wyrobów czekoladowych na świecie,
w UE oraz w wybranych krajach (w mln euro), 2013 r.
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International
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Polski rynek odpowiada za 54% sprzedaży
na terenie krajów CEE. Pod względem
wartości sprzedaży per capita Polska
zajmuje drugie miejsce w regionie
– na pierwszym plasuje się Słowacja.
W latach 2008-2013 wartość sprzedaży
wyrobów czekoladowych w Polsce
wzrastała średnio o 2% rocznie, osiągając
ostatecznie poziom około 6,4 mld zł.
Przewiduje się, że w okresie 2013-2018
średnie roczne tempo wzrostu zwiększy
się do 3,3%. Będzie ono znacznie wyższe
od prognozowanej średniej unijnej (1,0%).

© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Z szerokiej gamy czekolad największą
popularnością wśród polskich
konsumentów cieszą się czekolady
mleczne i nadziewane. Coraz więcej osób
sięga także po gorzką czekoladę – jej
sprzedaż wzrasta ze względu na rosnące
zainteresowanie zdrowym odżywianiem.
Zwolennicy gorzkiej czekolady cenią
nie tylko jej walory smakowe, ale uznają
ją także za bogate źródło magnezu
i antyoksydantów.

Marki/producenci wyrobów czekoladowych najczęściej wymieniani
przez konsumentów

Snickers Prince Polo
Milka Solidarność
Jutrzenka Wedel
Goplana Grześki
Lion Wawel Mars

Źródło: Badanie KPMG w Polsce
Badani zostali poproszeni o spontaniczne wymienienie marek/producentów

Jedną z najważniejszych kategorii wyrobów
czekoladowych są praliny/bombonierki.
Jednak według prognoz w najbliższej
przyszłości wartość sprzedaży tej kategorii
będzie nieznacznie spadać.
Nieco słabszą dynamikę niż cały segment
wykazuje w ostatnim czasie także kategoria
batonów czekoladowych. Prognozy na
następne miesiące przewidują raczej
umiarkowane tempo wzrostu. Co ciekawe,
zupełnie inaczej wygląda sytuacja
w przypadku wafli pakowanych pojedynczo
(impulsowych). W ostatnich miesiącach
2013 roku wartość ich sprzedaży
zwiększyła się wyraźnie, a trend ten
utrzyma się także w 2014 roku. Zarówno
batony czekoladowe, jak i wafle impulsowe
coraz częściej są oferowane w formacie
powiększonym, który przez konsumentów
jest postrzegany jako bardziej atrakcyjny
cenowo. Rosnącą popularnością cieszą się
też opakowania zbiorcze.
Na polskim rynku wyrobów czekoladowych
istnieje wiele marek. Wśród powszechnie
kojarzonych przez konsumentów marek
/producentów są Wedel, Wawel, Milka,
Solidarność, Goplana, Jutrzenka, Mars,
Snickers, Prince Polo, Grześki oraz Lion.

Świat się zmienia, ale ludzie zawsze będą kochać czekoladę.
Ponieważ Polacy spożywają zdecydowanie mniej słodyczy niż
mieszkańcy innych krajów europejskich, takich jak Austria, Holandia,
Niemcy, Szwajcaria czy Wielka Brytania, oznacza to, że w polskim rynku
słodyczy drzemie duży potencjał. Zwiększona konsumpcja w naturalny sposób
zwiększy wartość rynku i przyczyni się do jego rozwoju.
Jan Kolański
Prezes Zarządu, Colian SA
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4.2 Słodkie i słone
przekąski
Najważniejszym segmentem
globalnego rynku słodyczy są słodkie
i słone przekąski – wyprzedzają
nawet cieszące się wyjątkowo dużą
popularnością wyroby czekoladowe.
W 2013 roku globalna wartość tego
segmentu przekroczyła poziom
93 mld euro. Udział Unii Europejskiej
w światowym rynku wynosi około 18%.
Na polski rynek przypada 3,4% unijnej
sprzedaży.
Polska pozostaje w tyle za Europą
Zachodnią, ale pozytywnie wyróżnia się
na tle Europy Środkowo-Wschodniej.
Polski rynek odpowiada za 49% sprzedaży
w krajach CEE. Drugie miejsce w tej grupie
państw zajmuje Rumunia, która jako jedyny
kraj poza Polską posiada udział w unijnej
sprzedaży przekraczający 1%.

Wartość sprzedaży detalicznej słodkich i słonych przekąsek w Polsce
(w mln zł)
CAGR: +0,7%
CAGR: -0,3%
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International; (p) – prognoza

Wartość sprzedaży detalicznej słodkich i słonych przekąsek na świecie,
w UE oraz w wybranych krajach (w mln euro), 2013 r.
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International
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Według prognoz wolumen sprzedaży
słodkich i słonych przekąsek w Polsce
wzrośnie w ciągu najbliższych lat,
jednocześnie wartość sprzedaży pozostanie
na podobnym poziomie jak dotychczas.
Przyczyną tego może być spadek
cen spowodowany coraz większym
znaczeniem produktów typu „private
label”. Natomiast dla całego rynku UE
przewiduje się wzrost wartości segmentu
średnio o 1,8% rocznie w latach
2013-2018.
Chipsy stanowią największą kategorię
zarówno pod względem wartości,
jak i wolumenu sprzedaży. Cieszą się
dużą popularnością jako przystępne
cenowo produkty i idealna przekąska
podczas oglądania telewizji czy spotkań
z przyjaciółmi.

© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W segmencie słodkich i słonych przekąsek
działa wiele marek, do najbardziej
rozpoznawalnych należą: Lay’s, Lajkonik
Krakersy, Felix, Crunchips, Star, Bakalland,
Chio Chips oraz Cheetos.

Marki/producenci słodkich i słonych przekąsek najczęściej wymieniani
przez konsumentów

Bakalland Felix Lay’s
Cheetos Crunchips
Lajkonik Krakersy
Chio Chips Star

Źródło: Badanie KPMG w Polsce
Badani zostali poproszeni o spontaniczne wymienienie marek/producentów
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4.3 Herbatniki
i ciastka

Wartość sprzedaży detalicznej herbatników i ciastek w Polsce
(w mln zł)
CAGR: +1,1%

Trzecim co do wielkości segmentem
globalnego rynku słodyczy są
herbatniki i ciastka. W ciągu
ostatnich lat ich światowa sprzedaż
zwiększała się w stabilnym tempie,
osiągając w 2013 roku wartość ponad
63 mld euro. Więcej niż 20% globalnego
rynku stanowi Unia Europejska. Z kolei
udział Polski w całkowitej sprzedaży na
terenie UE wynosi 3,2%.
Polska jest liderem wśród krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, chociaż jej
przewaga nie jest aż tak wyraźna jak
w innych segmentach. Na nasz kraj
przypada 39% sprzedaży herbatników
i ciastek w państwach CEE. Drugim co
do wielkości rynkiem w tym regionie są
Czechy, za nimi plasuje się Rumunia.

CAGR: +1,3%
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Wartość sprzedaży detalicznej herbatników i ciastek na świecie,
w UE oraz w wybranych krajach (w mln euro), 2013 r.
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Państwa CEE wypadają słabiej
w porównaniu z krajami starej UE,
pod względem zarówno całkowitej
wartości sprzedaży, jak i wartości
sprzedaży per capita.
Wartość sprzedaży herbatników i ciastek
w Polsce wykazuje stabilną tendencję
wzrostową – z poziomu 1,7 mld zł w 2008
do 1,8 mld zł w 2013 roku. Przewiduje
się nieznaczny wzrost tego segmentu
przez kolejne 5 lat. Średnie roczne tempo
wzrostu wyniesie 1,1%, czyli nieco więcej
niż średnia unijna (0,8%).
Wzrost będzie dotyczyć prawie
wszystkich produktów w tym segmencie,
ale szczególnie dużą szansę na rozwój
mają herbatniki i ciastka kojarzone
ze zdrową żywnością. W odpowiedzi
na nowe trendy producenci zareagują
szerszą ofertą pełnoziarnistych,
niskokalorycznych herbatników.
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Klasyczne herbatniki stanowią
największą kategorię w tym segmencie,
pod względem zarówno wartości,
jaki wielkości produkcji.
Jak wynika z przeprowadzonego
przez KPMG badania wśród polskich
konsumentów, do najbardziej
rozpoznawalnych marek/producentów
herbatników i ciastek należą: Pieguski,
Delicje, Krakuski, LU, Łakotki oraz
należące do firmy Bahlsen HIT i Leibniz.

Marki/producenci herbatników i ciastek najczęściej wymieniani
przez konsumentów

Delicje HIT Łakotki
Leibniz Pieguski
Krakuski LU

Źródło: Badanie KPMG w Polsce
Badani zostali poproszeni o spontaniczne wymienienie marek/producentów

Rynek słodyczy, w tym rynek ciastek w Polsce, to duży rynek,
który rozwija się stabilnie i który na tle innych krajów stanowi
długoterminowo znaczny potencjał. Bahlsen jako jeden z czołowych
graczy w Europie inwestuje w budowę silnej pozycji swoich marek (Krakuski, Hit
i Leibniz) oraz w rozwój swoich możliwości produkcyjnych w Polsce.
Scott Brankin
Country Manager, Bahlsen Polska
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4.4 Wyroby
cukiernicze

Wartość sprzedaży detalicznej wyrobów cukierniczych w Polsce
(w mln zł)
CAGR: -1,4%

Segment wyrobów cukierniczych
stanowi około 15% całego światowego
rynku słodyczy. W 2013 r. na Unię
Europejską przypadało 24% globalnej
sprzedaży w tym segmencie.
Polska ma trzyprocentowy udział
w całkowitej sprzedaży detalicznej
wyrobów cukierniczych w Unii
Europejskiej. Podobnie jak w przypadku
pozostałych segmentów polski rynek
zajmuje dominującą pozycję wśród krajów
CEE – przypada na niego 52% całkowitej
sprzedaży w tej części Europy. W stosunku
do Europy Zachodniej pozostaje jednak
w tyle. W Niemczech na przykład sprzedaż
tej kategorii słodyczy w przeliczeniu na
jednego mieszkańca jest trzy razy większa
niż w przypadku Polski.

CAGR: -2,0%
1 554

2008

1 545

2009

1 555

2010

1 523

2011

1 449

2012

1 402

1 380

1 361

1 343

1 324

1 306

2013 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p)

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International; (p) – prognoza

Wartość sprzedaży detalicznej wyrobów cukierniczych na świecie,
w UE oraz w wybranych krajach (w mln euro), 2013 r.

45 862

338

2 369
113

62
90
45

741

11 053
w Unii Europejskiej
Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International
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W latach 2008-2013 segment wyrobów
cukierniczych walczył ze spadkiem
wartości (średnio o 2% rocznie).
Na najbliższe lata nie przewiduje
się odwrócenia dotychczasowego
trendu – wartość sprzedaży wyrobów
cukierniczych zmniejszy się w sumie
o około 7% do 2018 roku. W latach
2013-2018 średnie roczne tempo wzrostu
wartości tego segmentu wyniesie zatem
-1,4%. W tym samym okresie także rynek
unijny jako całość będzie się zmniejszać
średnio o 0,3% rocznie.
Spadek wartości nie dotyczy wszystkich
wyrobów cukierniczych. Dobre
perspektywy rozwoju mają pastylki, gumy
rozpuszczalne oraz żelki. Słodycze te
są przeznaczone szczególnie dla dzieci,
które najchętniej sięgają po produkty
o wyjątkowych smakach i kształtach.
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Zwłaszcza producenci żelków będą
korzystać z mody na zdrową żywność.
Producenci coraz częściej wzbogacają
je wartościowymi składnikami,
np. witaminami.
Żelki już teraz stanowią dużą część rynku
wyrobów cukierniczych, a pod względem
tempa wzrostu będą wyprzedzać pozostałe
słodycze w tym segmencie.
Z przeprowadzonego badania
konsumenckiego wynika, że do grona
najbardziej rozpoznawalnych marek
w segmencie wyrobów cukierniczych
należą: Haribo, Kukułki, Mamba, Nimm2,
Chupa Chups, Tic Tac, Jojo, Raffaello
oraz Halls.

Marki/producenci wyrobów cukierniczych najczęściej wymieniani
przez konsumentów

Haribo Chupa Chups
Mamba Halls Jojo
Kukułki Tic Tac
Raffaello Nimm2

Źródło: Badanie KPMG w Polsce
Badani zostali poproszeni o spontaniczne wymienienie marek/producentów
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4.5 Gumy do żucia
Gumy do żucia są najmniejszym
segmentem globalnego rynku słodyczy.
W 2013 roku stanowił on 7% wartości
całego rynku. Wartość sprzedaży tej
kategorii słodyczy w Unii Europejskiej
kształtuje się na poziomie 4 mld euro.
Udział Polski w unijnej sprzedaży
to około 4%.

Wartość sprzedaży detalicznej gum do żucia w Polsce
(w mln zł)
CAGR: -1,4%
CAGR: -5,1%
970

963

928

852

785

745

721

710

704

699

694

Polski rynek gum do żucia jest relatywnie
niewielki w porównaniu z krajami Europy
Zachodniej. Jednak na tle państw CEE jego
znaczenie jest bardzo istotne. Odpowiada
on za 42,5% sprzedaży w tym regionie.
W Polsce segment gum do żucia zmaga
się od kilku lat ze spadkiem wartości
sprzedaży – średnio o 5,1% rocznie
w okresie 2008-2013. Prognozy przewidują,
że w przyszłości spadek będzie znacznie
wolniejszy – w latach 2013-2018 wyniesie
przeciętnie 1,4% rocznie.

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p)

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International; (p) – prognoza

Wartość sprzedaży detalicznej gum do żucia na świecie,
w UE oraz w wybranych krajach (w mln euro), 2013 r.

20 478

180

650
58

24
64
76

335

4 063
w Unii Europejskiej
Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International
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Polski rynek nie jest wyjątkiem, będzie
się kurczył także rynek unijny jako całość,
chociaż w wolniejszym tempie (-0,3%).

Marki/producenci gum do żucia najczęściej wymieniani
przez konsumentów

Jedną z przyczyn stosunkowo złych
perspektyw rozwoju może być fakt,
że konsumenci poszukują nowych
doświadczeń smakowych i coraz częściej
decydują się na alternatywne lub bardziej
oryginalne produkty.
Gumy o smaku miętowym ze względu
na swoje walory odświeżające należą do
najczęściej wybieranych przez Polaków
produktów z segmentu gum do żucia.
Jednak wielu konsumentów sięga również
po inne smaki, np. owocowe.
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Do najbardziej rozpoznawalnych marek
w segmencie gum do żucia należą Orbit,
Winterfresh, Airwaves oraz Mentos.
Segment ten charakteryzuje się dużym
stopniem koncentracji. Na cztery
wymienione marki przypada w sumie
ponad 90% wartości sprzedaży. Co więcej,
trzy największe z nich (Orbit, Winterfresh
i Airwaves) należą do tego samego
producenta – firmy Wrigley.

Airwaves
Mentos Orbit
Winterfresh

Źródło: Badanie KPMG w Polsce
Badani zostali poproszeni o spontaniczne wymienienie marek/producentów
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Polski przemysł
cukierniczy
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Wielkość produkcji słodyczy w Polsce rośnie. Według danych
Eurostatu w 2012 roku wyniosła już 741 tys. ton (bez uwzględnienia
świeżych wyrobów ciastkarskich). To oznacza wzrost o 1,6%
w stosunku do roku poprzedniego.
W okresie 2009-2012 wolumen produkcji
słodyczy w Polsce rósł średnio o 1%
rocznie. Spadek wielkości produkcji
odnotowano w 2010 roku, ale już
w następnym roku wzrosła ona do
poziomu wyższego niż w 2009 roku.
W strukturze produkcji największy
udział mają suchary, herbatniki oraz
konserwowane wyroby ciastkarskie
i ciastka (czyli produkty pakowane, a nie
świeże wyroby piekarskie, ciastkarskie
i ciasta). W ubiegłym roku kategoria
ta stanowiła 46% całkowitej wielkości
produkcji. Mniej wytworzono wyrobów
czekoladowych (ok. 32%). Ostatnie
miejsce zajmują wyroby cukiernicze
niezawierające kakao. Stanowiły one

nieco więcej niż jedną piątą całkowitego
wolumenu wyprodukowanych słodyczy.
Chociaż z roku na rok wytwarza się
w Polsce coraz więcej słodyczy, nasz
kraj nie dorównuje jeszcze ważnym
producentom w Unii Europejskiej. Potęgą
cukierniczą pozostają nasi sąsiedzi zza
Odry – w 2012 roku wyprodukowano
tam ponad 2,5 mln ton słodyczy. Daleko
nam też do Wielkiej Brytanii i Włoch
(1,9 i 1,5 mln ton), o wiele bliżej natomiast
do Francji i Hiszpanii. W obu tych krajach
produkcja słodyczy w ubiegłym roku
wyniosła mniej więcej 900 tys. ton, czyli
około jedną piątą więcej niż w Polsce.

Wielkość produkcji słodyczy w Polsce (w tys. ton)
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Suchary, herbatniki,
konserwowane wyroby
ciastkarskie i ciastka
Wyroby czekoladowe

141

153

157

164

2009
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2011
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Wyroby cukiernicze
niezawierające kakao

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostatu – „Statistics on the production of manufactured goods”
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Wielkość produkcji słodyczy w Polsce i wybranych krajach Europy
Zachodniej (w tys. ton), 2012 r.

W 2013 roku sprzedano za granicę
ok. 420 tys. ton słodyczy o łącznej wartości
ponad 6,3 mld zł. W porównaniu z rokiem
poprzednim oznacza to wzrost o 12,9%
pod względem wolumenu eksportu,
natomiast pod względem wartości aż
o 15,6%. W latach 2009-2013 wartość
eksportu słodyczy zwiększyła się łącznie
o prawie trzy czwarte (72,1%), jego
wolumen zaś wzrósł o ponad połowę
(53,8%).

741

903
1 504
878

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostatu – „Statistics on the production of manufactured goods”

Wartość importu i eksportu słodyczy w Polsce (w mln zł)
CAGR: 10,5% / 14,5%
6 317
5 465
4 664
4 089
3 670
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1 641
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2 268

Import
Eksport
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostatu

2012

2013

W okresie 2009-2013 import był o ponad
połowę mniejszy od eksportu – dotyczy
to zarówno wartości, jak i wolumenu.
W 2013 roku sprowadzono do Polski
ok. 170 ton słodyczy o łącznej wartości
ponad 2,2 mld zł. Także średnia roczna
stopa wzrostu importu była mniejsza
niż w przypadku eksportu (8,6% – dla
wolumenu, 10,5% – dla wartości). Łączny
wzrost importu w latach 2009-2013 wyniósł
dla wartości i wolumenu odpowiednio
49,3% i 39,3%.
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1 899
2 578

Kołem zamachowym polskiego przemysłu
cukierniczego i jego największą szansą
rozwoju jest eksport, który od kilku lat
odnotowuje szybki, nieprzerwany wzrost.
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W rezultacie przez ostatnie lata
utrzymywało się wysokie dodatnie saldo
w zagranicznym handlu słodyczami.
W 2013 roku wyniosło ono ponad 4 mld zł.
Pod względem wolumenu eksport
przewyższał import o 250 tys. ton.
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Głównymi odbiorcami słodyczy znad Wisły
pozostają kraje Unii Europejskiej, ale nasz
eksport trafia również do Rosji, Ameryki
Północnej, Turcji oraz na Bliski Wschód.
W przypadku wyrobów czekoladowych
dominującą pozycję wśród zagranicznych
rynków zbytu zajmuje Wielka Brytania.
Jak podaje GUS, w 2012 roku Brytyjczycy
kupili polskie wyroby czekoladowe za
prawie miliard złotych – jest to więcej niż
łączna wartość eksportu tych produktów
do Niemiec i Rosji, które zajmują
drugie i trzecie miejsce. Na zwiększony
popyt na polskie towary w Wielkiej
Brytanii mogła mieć wpływ duża liczba
emigrantów z Polski. Wydaje się jednak,
że ważniejszy jest szybko rosnący import
polskiej żywności (w tym słodyczy) przez
niektóre brytyjskie sieci dyskontów
i supermarketów.

Wolumen importu i eksportu słodyczy w Polsce (w tys. ton)
CAGR: 8,6% / 11,4%
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostatu

Najważniejsze kierunki eksportu czekolady i innych przetworów
zawierających kakao (w mln zł), 2012 r.
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90
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS – „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013”
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Najważniejsze kierunki eksportu wyrobów cukierniczych
niezawierających kakao (w mln zł), 2012 r.
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32

52
161
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34
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W przypadku wyrobów cukierniczych
niezawierających kakao, takich jak
gumy do żucia, żelki czy biała czekolada,
zdecydowanie najważniejszym kierunkiem
eksportu są Niemcy. W 2012 roku za
Odrę sprzedano towary o wartości
przekraczającej 160 mln zł. Znaczna część
produkcji trafia także poza Europę – drugie
miejsce w rankingu zajmuje Arabia
Saudyjska (55 mln zł). Wśród dziewięciu
najważniejszych odbiorców wyrobów
cukierniczych niezawierających kakao
znajdują się także Stany Zjednoczone
(21 mln zł).

24

Arabia
Saudyjska
55

Polski przemysł cukierniczy w liczbach
Z aktualnie dostępnych danych Eurostatu wynika, że w 2011 roku w polskim
przemyśle cukierniczym działało 585 podmiotów, z czego 281
specjalizowało się w produkcji wyrobów czekoladowych i innych wyrobów
cukierniczych, a 304 działało w segmencie sucharów i herbatników.
W całym przemyśle cukierniczym pracowało w tym okresie około
30 tys. osób. Producenci wyrobów czekoladowych i pozostałych
wyrobów cukierniczych zatrudniali nieco ponad 20 tys. osób, producenci
sucharów i herbatników natomiast prawie 10 tys.
Według danych Eurostatu przychody firm produkujących słodycze
wynosiły w 2011 roku w sumie 13,6 mld zł. Z tego 18% (2,4 mld zł)
stanowiły przychody firm z segmentu sucharów i herbatników, reszta
obrotów przypadała na firmy specjalizujące się w produkcji wyrobów
czekoladach i innych wyrobów cukierniczych (11,2 mld zł).
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS – „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013”
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Zwyczaje zakupowe
polskich konsumentów
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Polacy lubią i kupują słodycze. Dla większości z nich są one
stałym elementem diety i są spożywane co najmniej kilka razy
w tygodniu. Wydatki na nie stanowią ważną pozycję w budżecie
konsumentów. Badani przez nas respondenci przeznaczają
na słodycze średnio 81 zł miesięcznie.
Aby poznać zwyczaje zakupowe i gusta
Polaków, przeprowadziliśmy badanie
na reprezentatywnej próbie ponad
1000 respondentów. Odpowiedzi
respondentów dotyczą słodyczy
w ogóle i mogą obejmować także
słodycze niepakowane, świeże wyroby
ciastkarskie i lody. Zdecydowana
większość Polaków, bo aż 84%, lubi
słodycze. Tylko co dziesiąty respondent
ich nie lubi, a reszta ankietowanych ma
do nich stosunek obojętny.

Płeć nie miała większego wpływu na
odpowiedzi ankietowanych, po słodycze
sięga podobny odsetek kobiet i mężczyzn.
Największą popularnością słodycze cieszą
się wśród młodych osób do 24 roku
życia, z których prawie 90% przyznało
się, że je lubi. W grupie najstarszych
respondentów (powyżej 65 roku życia)
udział osób, którym smakują słodycze, był
najmniejszy – 78%.

Czy lubi Pan/Pani słodycze?

84%
Tak

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

10%
Nie

6%

Ani tak, ani nie
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Dla jednej trzeciej respondentów
słodycze stanowią element codziennej
diety, przy czym 11% nawet kilka razy
dzienne zjada coś słodkiego. Wśród
ankietowanych 35% sięga po słodycze
kilka razy w tygodniu. Spora jest też
grupa osób, które ulegają tej pokusie raz
w tygodniu (18%). Mniej niż co dziesiąty
badany podaje, że zjada słodycze nie
więcej niż 3 razy w miesiącu. Tylko
około 5% respondentów twierdzi, że po
słodycze sięga jeszcze rzadziej albo nie
robi tego wcale.

Jak często je Pan/Pani słodycze?
Kilka razy dziennie
Raz dziennie
5-6 razy w tygodniu
2-4 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
18%

1-3 razy w miesiącu

22%

Rzadziej
Nigdy

6%
29%

Kim jest konsument, który sięga po
słodycze co najmniej raz dziennie?
Najczęściej jest to osoba w średnim wieku
– pomiędzy 35 a 54 rokiem życia. Raczej
mieszka na wsi lub w małej miejscowości
liczącej do 50 tysięcy mieszkańców, rzadziej
zaś w dużych i średnich miastach. Płeć
nie odgrywa bardzo dużej roli, ale w grupie
konsumentów, którzy najczęściej sięgają po
słodycze, drobną przewagę mają kobiety.

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Dlaczego nie je Pan/Pani słodyczy?

29%

Ze względów
zdrowotnych

14%

Tak zadecydowałem/am,
ze względu na prowadzony
tryb życia

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Czy kupuje Pan/Pani słodycze?

91%
Tak

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

9%
Nie

57%
Nie lubię
słodyczy

Wśród nielicznej grupy osób, które nie jedzą
słodyczy, większość po prostu nie lubi tego
typu przekąsek. Jedna trzecia zmuszona
jest zrezygnować ze słodyczy ze względu
na przeciwwskazania zdrowotne
(np. cukrzycę). Natomiast 14% dobrowolnie
ogranicza ich spożycie, ponieważ chce
przestrzegać zasad zdrowej diety.
Słodycze kupują właściwie wszyscy, tylko
niecałe 10% respondentów się do tego nie
przyznało. Największy odsetek takich osób
jest w najstarszej grupie wiekowej (65 lat
i więcej). Aż 18% seniorów twierdzi, że nie
kupuje słodyczy. W młodszych przedziałach
wiekowych (od 18 do 45 lat) odsetek ten
nie przekracza 10%.
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9%

1%
4%
11%
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Badanie pokazuje, że Polacy lubią wiele
rodzajów słodyczy. Spośród 16 badanych
kategorii 9 kupowanych jest przez co
najmniej połowę ankietowanych, a 14
– przez ponad 40%. Najmniej popularne są
draże i lizaki – mniej niż 30% ankietowanych
zadeklarowało, że po nie sięga. Może
wynikać to z faktu, że są to produkty lubiane
głównie przez dzieci i niewpisujące się
w gusta dorosłych. Do najpopularniejszych
słodyczy należą cukierki czekoladowe,
batony, czekolady i ciastka.
Płeć respondentów nie ma większego
wpływu na preferencje zakupowe, ale
w przypadku niektórych kategorii słodyczy
dużą rolę odgrywa wiek kupujących.
Na przykład, im starsza osoba, tym częściej
sięga po gorzką czekoladę. W grupie
powyżej 65 roku życia kupuje ją prawie
90% badanych, podczas gdy wśród
młodych osób (do 24 lat) odsetek ten
wynosi ok. 50%.
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Z kolei batony znajdują amatorów głównie
wśród osób młodych. Sięga po nie ponad
trzy czwarte respondentów poniżej 45
roku życia, natomiast w najstarszej grupie
wiekowej (powyżej 65 lat) przekąski te są
kupowane tylko przez 33% osób.

Jakie słodycze Pan/Pani kupuje?

68%

Cukierki czekoladowe

66%

Batony

64%

Czekolada mleczna
Czekolada gorzka

62%

Ciastka pakowane suche

61%

Ciastka pakowane z czekoladą

60%

Czekolada nadziewana

57%

Waﬂe pakowane pojedynczo

56%
53%

Ciastka na wagę
Gumy do żucia

49%

Cukierki pozostałe

49%

Waﬂe w większych opakowaniach

42%

Żelki

42%

Pralinki

41%

Podobny trend jak w przypadku batonów,
choć nie aż tak wyraźny, jest zauważalny
również w innych kategoriach słodyczy,
takich jak czekolada nadziewana, lizaki czy
guma do żucia.

Draże
Lizaki

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

27%
25%
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Ile miesięcznie wydaje Pan/Pani na słodycze?
0-20 PLN
8%
6%

21-40 PLN
41-60 PLN

18%

61-80 PLN
81-100 PLN

10%

101-120 PLN
ponad 120 PLN

5%

Polacy nie oszczędzają na słodyczach.
Konsumenci wydają na nie średnio 81 zł
miesięcznie. Największa jest grupa
ankietowanych, którzy na słodycze
przeznaczają od 21 do 40 zł miesięcznie.
Trochę mniej osób deklaruje, że wydaje
na nie od 41 do 60 zł lub mniej niż 20 zł
(odpowiednio 23% i 18%). Prawie co
dziesiąty respondent (8%) przeznacza na
słodycze nawet ponad 120 zł miesięcznie.
Średni wydatek gospodarstw domowych
na słodycze wynosi 116 zł miesięcznie.
Najwięcej gospodarstw domowych (32%)
przeznacza na słodycze od 31 do 60 zł na
miesiąc. Duży odsetek (22%) ogranicza
takie wydatki do 30 zł. Ponad jedna
dziesiąta ankietowanych podała, że w ciągu
miesiąca ich gospodarstwo domowe
wydaje na słodycze więcej niż 150 zł.

30%
23%

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Ile miesięcznie Pana/Pani gospodarstwo domowe wydaje na słodycze?

0-30 PLN
11%

31-60 PLN
22%

7%

61-90 PLN
91-120 PLN
121-150 PLN

16%

12%

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

32%
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Jak często kupuje Pan/Pani poszczególne rodzaje słodyczy?

Codziennie
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Gumy do żucia

4-6 razy w tygodniu

12%

Lizaki

7%

Batony

6%

1-3 razy w tygodniu

15%

42%

14%

33%

11%

37%

Żelki

3%

5%

Wafle pakowane
pojedynczo

2%

5%

Czekolada
mleczna

2%

4%

Draże

2%

4%

Ciastka na wagę

1%

3%

25%

Ciastka
pakowane
z czekoladą

1%

3%

26%

Cukierki
czekoladowe

1%

4%

Cukierki
pozostałe

1%

3%

26%

Czekolada
nadziewana

1%

3%

27%

Wafle
w większych
opakowaniach

0%

1%

Czekolada gorzka

0%

3%

Ciastka
pakowane
suche

0%

3%

Pralinki

0%

1%

28%

32%

36%

28%

22%

22%

27%

24%

9%

Źródło: Badanie KPMG w Polsce
Pod uwagę brano odpowiedzi tylko tych respondentów, którzy zadeklarowali, że kupują słodycze

2-3 razy w miesiącu
14%

Raz w miesiącu
lub rzadziej
17%

17%
22%
24%

28%

32%
23%
27%

30%

29%
24%
40%

33%

26%
43%
44%

40%

29%

44%

28%

42%

31%

30%

38%

47%

30%

40%

31%

42%

17%

73%
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Na ostatnim miejscu plasują się praliny.
Są one zazwyczaj kupowane w większych
opakowaniach, co powoduje, że w sklepie
konsumenci nie sięgają po nie aż tak
często. Ponadto niektóre słodycze w tej
kategorii ze względu na swoją cenę
zaliczane są raczej do kategorii produktów
okolicznościowych, nabywanych przez
wielu konsumentów tylko na specjalne
okazje (np. jako poczęstunek dla gości lub
prezent). Natomiast 31% ankietowanych
podało, że kupuje praliny nie częściej niż
raz w miesiącu. Aż 43% kupuje je jeszcze
rzadziej. Sporadycznie konsumenci
decydują się także na zakup wafli w dużych
opakowaniach, cukierków czekoladowych
czy ciastek na wagę.
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Do codziennie zjadanych słodyczy
należą przede wszystkim produkty
impulsowe, kupowane pod wpływem
chwilowej zachcianki i spożywane
przeważnie zaraz po zakupie. Do tej
kategorii należą też gumy do żucia, które
zajmują pierwsze miejsce w rankingu
najczęściej nabywanych słodyczy. Około
12% konsumentów kupuje je co najmniej
raz dziennie, a 15% – od 4 do 6 razy
w tygodniu. Kolejne typowe produkty
impulsowe – batony i lizaki – uplasowały
się na drugim i trzecim miejscu.
Stosunkowo często respondenci sięgają
również po czekoladę mleczną, wafle
pakowane pojedynczo, żelki i draże.
W wypadku każdej z tych kategorii ponad
jedna trzecia respondentów podała,
że kupuje je przynajmniej raz w tygodniu.
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Wśród respondentów najczęściej
wymienianymi miejscami zakupu słodyczy
były dyskonty (64%), hiper- i supermarkety
(razem 64%) oraz sklepy osiedlowe
z obsługą zza lady (43%). Wyniki badania
potwierdzają coraz większe znaczenie
dyskontów jako kanału sprzedaży słodyczy.
Stają się one poważną konkurencją
dla hiper- i supermarketów, zwłaszcza
w wypadku konsumentów zwracających
uwagę na cenę. Bardzo małe znaczenie
odgrywają wyspecjalizowane sklepy
oferujące często słodycze z wyższej półki.
Tylko 13% respondentów decyduje się
na zakup słodyczy w takich miejscach.
Z badania wynika, że respondenci nie
kupują słodyczy przez Internet, małą
popularnością cieszą się też stacje
benzynowe, kioski oraz automaty.

Gdzie Pan/Pani najczęściej kupuje słodycze?

Hipermarket/supermarket

64%

Dyskont

64%
43%

Sklep z obsługą zza lady
Wyspecjalizowany sklep
ze słodyczami/cukierkami
Stacja benzynowa

13%
9%

Kiosk

4%

Automat

3%

Sklep internetowy
Inne

0%
6%
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Źródło: Badanie KPMG w Polsce
Ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Na rynku słodyczy, podobnie jak na całym rynku FMCG, następuje przesunięcie sprzedaży w kierunku
tzw. nowoczesnych kanałów sprzedaży. Proces ten nadal będzie trwał, nie zakładam jednak, że w perspektywie
najbliższych lat w Polsce przyjmie się model francuski – polegający na dominacji hipermarketów – lub niemiecki,
z przewagą dyskontów. Polski rynek jest bardziej zróżnicowany – małe sklepy też walczą o utrzymanie się na
rynku i coraz częściej wchodzą w mniej lub bardziej twarde formy franczyzy. Oznacza to, że dobrze zarządzane małe
sklepy osiedlowe, będące w silnych grupach franczyzowych, mają szanse przetrwania, choć nieraz za cenę uzależnienia
się od większego gracza i utraty części samodzielności. Również hipermarkety, dla zrównoważenia słabszych wyników
w ostatnich latach, wprowadzają nowe modele sklepów (często franczyzowych) lub dążą do rozwoju poprzez akwizycje.
Niewątpliwie ostatnie lata należały do dyskontów, lecz z każdym rokiem będzie im coraz trudniej znaleźć atrakcyjne lokalizacje
pod nowe sklepy i utrzymać tak wysoką dynamikę rozwoju, jak w ostatnich latach. W przypadku ewentualnych akwizycji
coraz istotniejsze będą decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o konieczności sprzedaży części placówek
z powodu ograniczenia konkurencji na danym terenie. Takie decyzje, choć kłopotliwe dla danego podmiotu, z perspektywy
producentów i konsumentów są korzystne, bo zapobiegają zdominowaniu rynku przez kilka sieci handlowych.
Tomasz Grzybowski
Prezes Zarządu, DELICPOL Sp. z o.o.
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Jakość

2% 2% 18%

78%

Smak

2% 3% 17%

78%

Cena

5% 12%

Naturalność składników

42%

41%

8% 15% 27%

Marka

8% 16%

Kraj pochodzenia

13%

Kaloryczność

50%

39%

19% 31%

19% 24% 23%

37%

37%

34%

Wygląd opakowania

13% 40%

35% 12%

Wielkość opakowania

15% 41%

33% 11%

Zupełnie nieważne

Raczej nieważne

Raczej ważne

Bardzo ważne

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Przy wyborze słodyczy nasi respondenci
zwracają przede wszystkim uwagę na
jakość i smak. Aż 78% ankietowanych
podało, że cechy są dla nich „bardzo
ważne”, a ok. 20% uważa je za „raczej
ważne”. Istotną rolę odgrywają także
cena, receptura oparta na naturalnych
składnikach oraz marka. Wszystkie
wymienione czynniki są „bardzo” lub
„raczej ważne” dla co najmniej 70%
ankietowanych. Prawie ten sam odsetek
respondentów (68%) zwraca także
uwagę na kraj pochodzenia kupowanych
słodyczy. Z przeprowadzonego badania
wynika, że większość respondentów
preferuje produkty krajowe. Należy jednak
pamiętać, że konsumenci do produktów
krajowych mogą zaliczać także tradycyjne
polskie marki, należące obecnie
do zagranicznych koncernów.
Dla prawie 60% ankietowanych istotna jest
też kaloryczność kupowanych słodyczy.
Na końcu rankingu plasują się wielkość oraz
wygląd opakowania. W obu przypadkach
ponad połowa ankietowanych podała, że te
kryteria nie są dla nich istotne, a tylko nieco
ponad 10% uważa je za „bardzo ważne”.
Prawie połowa ankietowanych twierdzi,
że kupuje tyle samo słodyczy co rok temu.
Zbliżony odsetek uważa, że nabywa
obecnie mniej słodyczy, jedynie co dziesiąty
deklaruje, że kupuje ich więcej niż
w ubiegłym roku.

Podobnie jak w przypadku jogurtów czy przekąsek, również w kategorii słodyczy widoczna jest moda na zdrową
żywność – wynika to z rosnącej świadomości konsumentów, powolnego jeszcze, lecz systematycznego wzrostu
zamożności oraz – niestety – coraz większej liczby ludzi chorych (celiakia, alergie), dla których produkowane są
m.in. wyroby bezglutenowe czy też bezcukrowe. Pomimo tego, że nie stanowi to jeszcze podstawy biznesu, każdy
z liczących się producentów stara się produkować takie wyroby i umieścić je w swojej ofercie.
Istotną role zaczynają odgrywać wyroby z zawartością zbóż – w ofercie producentów ciastek można znaleźć coraz więcej
produktów z otrębami, płatkami czy nawet zarodkami. To wszystko jest wzbogacane jeszcze czekoladą czy miodem.
Popularne są ciastka z żurawiną, orzechami laskowymi lub bakaliami. Na przestrzeni lat widać ewolucję produktów
zarówno w kierunku zdrowych, jak i pełnowartościowych składników.
Tomasz Grzybowski
Prezes Zarządu, DELICPOL Sp. z o.o.
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Jak ważne są poniższe cechy produktów?
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Około 38% ankietowanych chce
w ciągu najbliższych dwóch, trzech
lat kupować mniej słodyczy. Jednakże
zdecydowana większość nie planuje
zmieniać swoich dotychczasowych
przyzwyczajeń. Jedynie 2% przewiduje
zwiększenie konsumpcji. Wyniki badania
potwierdzają, że w najbliższej przyszłości
nie należy spodziewać się gwałtownego
wzrostu popytu na słodycze. Wartość
sprzedaży zwiększy się raczej w wyniku
podwyżek cen, a nie dzięki rosnącemu
wolumenowi sprzedaży.
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Jak pokazano wcześniej, dla prawie
60% ankietowanych kaloryczność jest
ważnym kryterium przy zakupie słodyczy.
Jednak nie dla wszystkich troska o własne
zdrowie i sylwetkę jest równoznaczna
z konsumpcją produktów typu light.
Tylko jedna czwarta ankietowanych sięga
po przekąski niskokaloryczne. Możliwe
jest, że Polacy wolą w inny sposób
ograniczać liczbę spożywanych kalorii,
np. jedząc mniejsze porcje zwykłych
słodyczy. Być może również konsumenci
nie są całkowicie przekonani o mniejszej
szkodliwości produktów typu light.
Odsetek kobiet, które decydują się na
słodycze o mniejszej zawartości kalorii, jest
nieco większy niż mężczyzn (odpowiednio
28% i 22%). Największą popularnością
słodycze typu light cieszą się wśród
ankietowanych do 24 roku życia (34%).

Proszę ocenić, czy obecnie kupuje Pan/Pani

9%

Więcej słodyczy
niż rok temu

46%

Tyle samo słodyczy co
rok temu

45%

Mniej słodyczy niż
rok temu

Źródło: KPMG w Polsce

Czy w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat planuje Pan/Pani kupować

2%

Więcej słodyczy

60%

Tyle samo słodyczy

38%

Mniej słodyczy

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Czy kupuje Pan/Pani słodycze typu light (z obniżoną liczbą kalorii)?

25%
Tak

75%
Nie

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Nie sądzę, że segment słodyczy prozdrowotnych będzie się gwałtownie rozwijał w następnych latach. Zapewne
będzie rósł, ale nie w zawrotnym tempie. W wielu wypadkach cena jest głównym czynnikiem wpływającym na
decyzję zakupową, a produkty prozdrowotne muszą być droższe od standardowych. W naszej firmie mamy gotową
całą gamę produktów prozdrowotnych, ale zapotrzebowanie rynku nie daje nam argumentu do jej uruchomienia.
Technologię produkcji karmelków bezcukrowych mamy bardzo dobrze opanowaną, wyroby te produkujemy jednak przede
wszystkim na eksport. Obserwujemy rynki zagraniczne, na których się eksperymentuje. Przykładowo, Lidl w Wielkiej Brytanii
wycofał wszystkie słodycze z obszaru przykasowego, pozostały w nim jedynie produkty bezcukrowe. Myślę, że nasz rynek
jeszcze nie dojrzał do takich eksperymentów.
Konrad Mickiewicz
Wiceprezes Zarządu, ZPC Bałtyk Sp. z o.o.
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8%

Więcej słodyczy
typu light

75%

Taką samą liczbę
słodyczy typu light

17%

Mniej słodyczy
typu light

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Czy jest Pan/ Pani zainteresowany/-a próbowaniem nowych
nietypowych smaków?

55%
Tak

45%
Nie

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Jakie smaki Pan/Pani woli na co dzień?

90%

Smaki tradycyjne
dla danego typu
słodyczy

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

10%

Smaki nietypowe
dla danego typu
słodyczy

Nasi respondenci nie zamierzają
zmieniać swoich nawyków – tylko 8%
chce w przyszłości częściej sięgać po
smakołyki o obniżonej zawartości cukru
lub tłuszczu. Zadeklarował tak zbliżony
odsetek kobiet i mężczyzn, podobnie
wiek nie miał istotnego wpływu na
udzielone odpowiedzi. Wydaje się, że
również w przyszłości słodycze będą
traktowane jako przyjemność, dla której
można od czasu do czasu złamać zasady
zdrowej diety.
W walce o konsumenta producenci
stawiają nie tylko na zdrowsze produkty,
ale także na słodycze o nowych
i nietypowych smakach. Czekolada
z papryką chilli już dawno przestała być
rzadkością, jednak na tym pomysły
producentów się nie kończą. Pieprz,
sól morska, a nawet bazylia – to tylko
niektóre z przypraw i dodatków,
które mają zachęcić miłośników
nietypowych słodyczy. Ponad połowa
badanych respondentów jest otwarta
na degustowanie nowych smaków,
ale na co dzień 90% preferuje smaki
tradycyjne. Wyniki badania sugerują,
że większość konsumentów traktuje
nietypowe smaki jako ciekawostkę,
ale nie kupuje ich regularnie.
Stosunkowo najwięcej zagorzałych
zwolenników nowych receptur jest wśród
osób do 24 roku życia. Prawie jedna
piąta ankietowanych w tej grupie (18%)
twierdzi, że preferuje smaki nietypowe.
Natomiast tylko 3% respondentów
w wieku powyżej 65 roku życia i więcej
zadeklarowało, że woli takie smaki
od słodyczy tradycyjnych. Co ciekawe,
płeć respondentów nie miała większego
wpływu na udzielone odpowiedzi.
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Polski konsument jest raczej konserwatywny, sięga po nowości z dużą rezerwą. Jednak sytuacja na rynku,
chęć rozszerzenia sprzedaży i ciągła presja ze strony dystrybutorów na „nowości” powodują powstawanie
nowych smaków i wariantów obecnych produktów. Nasz gust też ulega pewnym modom, za którymi
producenci próbują nadążać. Uważam jednak, że niekonwencjonalne smaki pozostaną niszą dla koneserów,
akceptujących też wyższą cenę.
Konrad Mickiewicz
Wiceprezes Zarządu, ZPC Bałtyk Sp. z o.o.

Polski konsument jest dosyć tradycyjny – sięga po nowości, lecz z uwagi na sprzedaż najważniejsze są tradycyjne
smaki. Przykładowo, w kategorii czekolady największą popularnością wśród konsumentów cieszą się czekolada
deserowa, mleczna, mleczna z orzechami, gorzka oraz nadziewana o smaku truskawkowym. Wszystkie inne
odgrywają tylko marginalną rolę. Wyroby o bardzo egzotycznych i nietypowych smakach sprzedawane są najczęściej
tylko w wersjach limitowanych i nie wchodzą do stałej oferty. W przypadku słodyczy bardzo ważne jest, żeby zachowany
był pewien kanon wyrobów. Jak wskazuje sama ich nazwa, słodycze – poza innymi walorami – muszą mieć przyjemny
smak. Dla niektórych taką przyjemnością jest połączenie alkoholu ze słodyczami – dlatego popularne są czekoladowe praliny
zawierające różne rodzaje alkoholu.
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Tomasz Grzybowski,
Prezes Zarządu, DELICPOL Sp. z o.o.
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7

Polski rynek słodyczy
w oczach producentów
i dystrybutorów
Uzupełnieniem ankiety konsumenckiej jest badanie przeprowadzone
wśród producentów i dystrybutorów słodyczy działających na polskim
rynku. Badaniem objęto firmy, których łączne obroty stanowią prawie
połowę całkowitej wartości sprzedaży słodyczy w Polsce. Uzyskane
odpowiedzi dostarczają cennych informacji o tym, w jaki sposób
producenci i dystrybutorzy oceniają obecną sytuację rynkową,
możliwości rozwoju oraz trendy konsumenckie, które w najbliższych
latach będą odgrywać główną rolę na polskim rynku.
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7.1 Sytuacja
rynkowa w ocenie
badanych firm
Obecna sytuacja jest oceniana jako
ani dobra, ani zła, ale w przyszłości
będzie lepiej – tak można podsumować
nastroje panujące wśród producentów
i dystrybutorów słodyczy w Polsce.
Jedna piąta firm negatywnie ocenia
kondycję rynkową, a wiele z nich
uważa ostatnie lata za nieudane.
Mimo to badane przedsiębiorstwa
optymistycznie patrzą w przyszłość
– ponad 50% spodziewa się poprawy
koniunktury na polskim rynku słodyczy
w 2014 roku.
Obecna sytuacja na polskim rynku słodyczy
została przez respondentów oceniona jako
przeciętna. Prawie połowa z nich (47%)
uważa, że nie jest ona ani dobra, ani zła,
a jedna piąta firm przychyla się ku raczej
negatywnej ocenie polskiego rynku. Tylko
jedna czwarta badanych firm określiła
sytuację jako „raczej dobrą”, natomiast

żaden z respondentów nie stwierdził,
że Polski rynek zasługuje obecnie na ocenę
„zdecydowanie dobrą”.
Z wyników badania można wyciągnąć
wniosek, że to, w jaki sposób firmy
oceniają ogólną sytuację panującą na rynku
słodyczy, przynajmniej częściowo może
zależeć od ich asortymentu. Pozytywnie
postrzegają ją głównie podmioty, które
wśród swoich kluczowych produktów
posiadają czekolady lub praliny. Połowa firm
w tej grupie wyraziła zadowolenie z obecnej
kondycji rynku – stanowi to prawie dwa
razy większy odsetek niż w przypadku
wszystkich badanych podmiotów (27%).
Ponadto, choć grupa ta stanowi aż połowę
badanych przedsiębiorstw, odpowiada ona
tylko za 6% wszystkich negatywnych ocen.
Podobnie jak w przypadku rynku krajowego,
najwięcej ankietowanych określiło kondycję
rynku słodyczy w Unii Europejskiej jako
„ani dobrą, ani złą” (60%). Jedynie 13%
respondentów negatywnie oceniło realia
panujące w tej branży. Tyle samo uznało
je za raczej dobre.
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Znaczna część ankietowanych firm
w ostatnich latach zaobserwowała
negatywne zmiany na rynku słodyczy
w Polsce. W sumie prawie połowa
ankietowanych uważa, że w 2013 roku
sytuacja pogarszyła się w porównaniu
z rokiem poprzednim. Jest jednak także
sporo respondentów, którzy widzą
poprawę koniunktury (40%). Tylko 13%
badanych uznało, że sytuacja nie zmieniła
się. Około 40% respondentów zauważyło
także negatywne zmiany w 2012 roku.

Jak oceniają Państwo obecną sytuacje rynkową w Polsce?

27%

Bardzo dobra

Raczej dobra

20%

0%

Raczej zła

47%

Ani dobra, ani zła

Mimo że ostatnie 2 lata są postrzegane
przez znaczną część respondentów
jako dość nieudane, ponad połowa
ankietowanych (53%) patrzy
optymistycznie w przyszłość i wierzy,
że w 2014 roku sytuacja na polskim rynku
się poprawi. Pesymiści są w mniejszości
– tylko co piąty ankietowany jest
zdania, że kondycja rynku w 2014 roku
pogorszy się. Optymizm w postrzeganiu
przyszłości cechuje jednak przede
wszystkim tych respondentów, którzy
już teraz są zadowoleni z sytuacji
rynkowej lub przynajmniej uznają ją
za „ani dobrą, ani złą”.

6%

Bardzo zła

Nie wiem/nie mam
zdania

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Jak zmieni/ła się sytuacja na rynku słodyczy...
...w 2013 r. w stosunku do 2012 r.?

0%
Zdecydowanie się
poprawiła

40%

Raczej się
poprawiła

13%

Pozostała
bez zmian

40%

7%

20%

0%

Raczej się
pogorszyła

Zdecydowanie się
pogorszyła

...w 2014 r. w stosunku do 2013 r.?

0%

Zdecydowanie się
poprawi

53%

Raczej się
poprawi

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

27%

Pozostanie
bez zmian

Raczej się
pogorszy

Zdecydowanie się
pogorszy
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7.2 Firmy o własnej
sytuacji
Choć podmioty działające w Polsce
nie są szczególnie zadowolone
z sytuacji na rynku krajowym, własną
kondycję oceniają niemal bez wyjątku
pozytywnie. Największa ich część
deklaruje stabilny wzrost sprzedaży
w ostatnich latach, a w przyszłości
spodziewa się jeszcze większych
przychodów. Coraz ważniejszym
źródłem przychodów i szansą
rozwoju dla działających w Polsce
producentów staje się eksport. Tylko
nieznaczny odsetek firm nie sprzedaje
swoich produktów na zagranicznych
rynkach zbytu.
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Firmy objęte naszym badaniem są
w dobrej kondycji finansowej. Tylko
7% z nich określa swoje położenie jako
raczej złe. Prawie 80% firm znajduje się
w raczej dobrej sytuacji, a 14% nawet
w bardzo dobrej.
Dobrą sytuację większości badanych
producentów i dystrybutorów słodyczy
odzwierciedla także zmiana wartości
sprzedaży w ostatnim czasie. Odsetek
firm, które zadeklarowały wzrost
w sprzedaży w 2013 roku wynosi aż
72%. Jednak stosunkowo duży jest
także udział firm, które zmagały się ze
spadkiem obrotów (28%). Jeszcze lepiej
jest oceniany 2012 rok. Tylko 8% firm
zanotowało spadek obrotów w porównaniu
z rokiem poprzednim, przy czym straty
te były stosunkowo małe i mieściły się
w przedziale 1-5%.

Proszę ocenić obecną sytuację finansową Państwa firmy

14%

Bardzo dobra

79%

Raczej dobra

0%

Ani dobra, ani zła

7%

Raczej zła

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Jak zmieniła się wartość sprzedaży Państwa firmy w 2013 r.
w stosunku do 2012 r.?

21%
Wzrosła
o 11-15%

0%

Pozostała bez
zmian

22%

Wzrosła
o 6-10%

14%

Spadła
o 6-10%

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

29%

Wzrosła
o 1-5%

14%

Spadła
o 11-16%

0%

Bardzo zła
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8%

69%

23%

Wzrośnie
o >20%

Wzrośnie
o 6-10%

Wzrośnie
o 1-5%
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0%

Pozostanie
bez zmian

0%
Spadnie

Duże nadzieje respondenci wiążą
z 2014 rokiem. Żadna z firm nie liczy się
ze spadkiem sprzedaży w tym okresie.
Aż 92% wszystkich ankietowanych
spodziewa się wzrostu sprzedaży
o 1-10% w porównaniu z 2013 rokiem.
Mały odsetek (8%) stwierdził nawet,
że przychody zwiększą się o ponad jedną
piątą. Można przypuszczać, że powodem
tego optymizmu jest w dużej mierze
dynamicznie rozwijający się eksport, który
stanowi szansę zwiększenia sprzedaży,
nawet w sytuacji, kiedy rynek Polski będzie
notował stosunkowo małe przyrosty.
Jednak wzrost sprzedaży niekoniecznie
idzie w parze z większymi zyskami.
Jak wynika z naszego badania,
w 2012 roku połowa badanych
producentów i dystrybutorów
odnotowała spadek marż brutto,
tylko nieco ponad jedna trzecia
respondentów zadeklarowała wzrost
zyskowności sprzedaży. Wyniki analizy
sugerują, że problem malejących marż
w mniejszym stopniu dotyczył wtedy
firm produkujących wyłącznie pod marką
własną, natomiast w większym stopniu
podmiotów, które dodatkowo zajmują się
także produkcją pod markami obcymi,
np. sieci handlowych (ok. połowa
badanych firm).
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Jak zmieni się wartość sprzedaży Państwa firmy w 2014 r.
w stosunku do 2013 r.?
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Co ciekawe, w 2013 roku marże zaczęły
znowu rosnąć. Aż 64% badanych firm
podało, że marże brutto w 2013 roku się
zwiększyły, ale tylko 14% skarżyło się na
ich spadek.
Nieco mniej optymistyczne są
prognozy na przyszły rok. Wśród
badanych podmiotów 43% szacuje,
że marże wzrosną w 2014 roku. Spadku
zyskowności spodziewa się tylko 7%
respondentów. Połowa firm spodziewa
się, że marże pozostaną na podobnym
poziome jak dotychczas.
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Coraz ważniejszym czynnikiem rozwoju
branży słodyczy staje się eksport, który
jest główną siłą napędzającą sprzedaż
słodyczy produkowanych w Polsce.
Niemal wszystkie firmy, które wzięły
udział w przeprowadzonym badaniu,
eksportują swoje wyroby za granicę.
Największa część producentów czyni to
bezpośrednio, w przypadku 13% naszych
respondentów odpowiedzialne za sprzedaż
na rynki zagraniczne są działające tam firmy
należące do tego samego właściciela. Tylko
7% badanych firm skupia się wyłącznie na
rynku krajowym.

Proszę oszacować, jak zmieniła się zyskowność sprzedaży (marża brutto)
Państwa firmy w 2013 r. w stosunku do 2012 r.

64%

22%

14%

Wzrosła

Nie zmieniła się

Spadła
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Proszę oszacować, jak zmieni się zyskowność sprzedaży (marża brutto)
Państwa firmy w 2014 r. w stosunku do 2013 r.

43%

50%

7%

Wzrośnie

Nie zmieni się

Spadnie
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Czy Państwa firma (lub jej polski oddział) wraz ze spółkami zależnymi
sprzedaje swoje produkty na rynkach zagranicznych?
80%
13%
7%

Tak
Nie, ale robią to zagraniczne
ﬁrmy należące do tego samego
właściciela
Nie

Źródło: Badanie KPMG w Polsce
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Jakie kategorie słodyczy sprzedają Państwo na rynkach zagranicznych?

Ciastka

40%

Pralinki

40%

Batony

27%

Tabliczki czekoladowe

27%
20%

Inne
Cukierki pozostałe (karmelki)

20%

Cukierki czekoladowe

20%

Waﬂe

13%

Lizaki

13%

Żelki

7%

Gumy

7%

Nasi respondenci, zapytani o rodzaj
eksportowanych słodyczy, wymieniali
najczęściej ciastka oraz praliny – 40%
badanych firm sprzedaje ten rodzaj
słodyczy poza granicami Polski. Co piąta
badana firma eksportuje także cukierki
(zarówno czekoladowe, jak i karmelki).
Ostatnie miejsce w rankingu produktów
eksportowych zajmują wafle, lizaki, żelki,
gumy i draże. Jedynie nieznaczna część
badanych firm (13%) zadeklarowała,
że produkuje te kategorie słodyczy
na eksport.
Dla większości producentów eksport
stanowi ważną, chociaż nie dominującą
część ich przychodów. Jedna trzecia
eksporterów zadeklarowała, że sprzedaż
na rynki zagraniczne odpowiada
za 20-30% ich obrotów. Tyle samo
badanych firm czerpie 10-20% swoich
przychodów ze sprzedaży zagranicznej.
Firmy o większym udziale eksportu
w całkowitych obrotach należą
do wyjątków.

Draże 7%

Jaki jest udział wartości eksportu w stosunku do całości przychodów
ze sprzedaży słodyczy w Państwa firmie?
Udział eksportu w całości
przychodów ze sprzedaży
11%

12%

0-10%
10-20%

11%

20-30%
40-60%
60-80%
33%

33%

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Polski rynek słodyczy
będzie rósł, ale nie będzie
to bardzo dynamiczny
wzrost. Znacznie szybciej
rosną i będą rosnąć ogromne
w swoim potencjale rynki,
chociażby Rosji, Kazachstanu czy
też w trochę mniejszym stopniu
Chin. Europejskie słodycze szybko
stają się też bardzo popularne na
rynkach Bliskiego Wschodu.
Maciej Dąbrowiecki
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny,
Storck Sp. z o.o.
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Objęte badaniem przedsiębiorstwa
spodziewają się dalszego wzrostu eksportu.
64% szacuje, że jego udział w całkowitej
sprzedaży zwiększy się w ciągu najbliższych
lat. Nieco więcej niż jedna trzecia uważa,
że rola eksportu pozostanie bez zmian,
żadna z firm nie przewiduje spadku udziału
eksportu w całkowitych przychodach.

Jak zmieni się w ciągu najbliższych 2 lat wartość eksportu w stosunku
do całości przychodów ze sprzedaży słodyczy w Państwa firmie?

64%

Zwiększy się
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7.3 Bariery i strategie
rozwoju
Jakie są największy problemy,
z którymi walczą podmioty działające
na polskim rynku słodyczy? W jaki
sposób producenci i dystrybutorzy
chcą zapewnić sobie sukces rynkowy?
Zapytaliśmy wszystkich ankietowanych
o problemy hamujące rozwój ich firm
oraz o plany strategiczne na najbliższe
dwa lata. Silna konkurencja, rosnąca
presja cenowa i wysokie koszty
produkcji to główne przeszkody,
z którymi zmagają się przedsiębiorstwa
działające na polskim rynku. Aby
zapewnić sobie rozwój, firmy
stawiają przede wszystkim na nowe
odmiany produktów oraz na większą
obecność zarówno w tradycyjnych, jak
i innowacyjnych kanałach dystrybucji.
Wszyscy respondenci wskazali
jednomyślnie na presję cenową ze strony
sieci handlowych i hurtowników jako
na poważną barierę rozwoju. Wynika to
między innymi z rosnącej roli dyskontów,
których polityka cenowa wymusza redukcję
marż. Znacznym utrudnieniem jest także
silna konkurencja, na którą skarży się około
dwie trzecie badanych. Ponad połowa
dotkliwie odczuwa wysokie koszty reklamy.
Ten sam odsetek boryka się ze zbyt małym
i/lub niestabilnym popytem na słodycze
oraz z trudnym lub kosztownym dostępem
do właściwych kanałów dystrybucji.

36%

Pozostanie
na podobnym
poziomie

0%

Zmniejszy się
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Jednym z problemów rynku słodyczy w Polsce jest presja cenowa
wywierana przez sieci handlowe, a przede wszystkim dyskonty, które
w swoim portfolio posiadają konkurencyjne marki własne. Presja
cenowa powoduje, że firmom jest bardzo ciężko sprostać oczekiwaniom
konsumenta, dla którego liczy się przede wszystkim cena. Kolejnym problemem
są zawyżone ceny surowców wynikające z obowiązujących w UE regulacji,
np. kwoty cukrowe, które w znaczącym stopniu determinują koszty produkcji
słodyczy oraz ograniczają możliwości obniżania cen finalnych produktów przez
ich producentów. Obniża to konkurencyjność firm produkujących
słodycze w UE.
Jan Kolański
Prezes Zarządu, Colian SA

W naszej strategii rozwoju najważniejsze są innowacyjność,
efektywność oraz dywersyfikacja sprzedaży. Dlatego eksport jest
bardzo istotny – w warunkach ograniczonej konsumpcji w Polsce
dążymy do zdobywania coraz większej liczby klientów poza naszymi
granicami. W Polsce rok 2013 był dla branży stosunkowo trudny. Osłabienie
popytu zwłaszcza w pierwszym półroczu było mocno odczuwalne. Naturalną
konsekwencją tego było poszukiwanie możliwości sprzedaży w innych krajach.
Nasz kraj dysponuje dużą i coraz nowocześniejszą bazą produkcyjną oraz jeszcze
stosunkowo niskimi kosztami pracy, co na wielu rynkach (nie tylko europejskich)
pozwala nam konkurować z lokalnymi producentami.
Tomasz Grzybowski
Prezes Zarządu, DELICPOL Sp. z o.o.
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Bariery rozwoju wskazane przez badane firmy
Sprzedaż i marketing

Presja cenowa ze strony
kluczowych odbiorców

100%

Silna konkurencja na rynku

67%

Wysokie koszty reklamy

53%

Niedostateczny/niestabilny popyt

53%

Trudny/kosztowny dostęp
do właściwych kanałów dystrybucji

53%

Niewłaściwe rozpoznanie potrzeb
konsumentów i trendów

Rozwój jest ograniczony w sferze
nie tylko sprzedaży i marketingu, ale
i organizacji produkcji. Prawie wszystkie
badane firmy przyznały, że zmagają się
z wysokim poziomem i zmiennością
cen surowców. Rozwój hamują również
nieefektywne planowanie procesów
produkcyjnych oraz wysokie koszty
utrzymania parku maszynowego,
które stanowią problem dla 40%
ankietowanych firm. Niemal co trzeci
badany jako przeszkodę postrzega
też działalność państwa w postaci
nadmiernej kontroli i regulacji działalności
przedsiębiorstw.

33%

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Produkcja
100%

Zmienność cen surowców

Nieefektywne planowanie
procesów produkcyjnych

40%

Wysokie koszty utrzymania
parku maszynowego

40%

Nadmierny poziom regulacji i kontroli
Brak odpowiednich dostawców/trudności
we współpracy z obecnymi

27%
20%

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Ceny surowców i ich niestabilność to przyczyna bólu głowy wszystkich producentów z branży. Rynek
kluczowych surowców (produkty kakaowe, cukier, syrop, mleko) został praktycznie zmonopolizowany przez kilku
dużych graczy, negocjacje cenowe bywają bardzo trudne. Na drugim końcu, po stronie odbiorców, też musimy
współpracować z wielkimi firmami, które również wywierają dużą presję na cenę. Producenci często znajdują
się pomiędzy przysłowiowym młotem a kowadłem. Tak duża presja z obu stron wpływa na rentowność firm. Im niższa
rentowność, tym mniejsza skłonność do rozwoju i innowacji, co w dłuższym okresie może stać się niebezpieczne. Jednak
mimo tych problemów patrzymy w przyszłość pozytywnie. Uważam, że rok 2014 będzie dobrym rokiem dla naszej firmy
i całej branży.
Konrad Mickiewicz,
Wiceprezes Zarządu, ZPC Bałtyk Sp. z o.o.

© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

93%

Wysoki poziom cen surowców
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Ceny surowców
Duży wpływ na sytuację producentów słodyczy mają ceny surowców, takich jak kakao, cukier i mleko.
W latach 2010-2012 cena producentów za kilogram cukru białego wzrosła o ponad połowę. Chociaż w pierwszej połowie 2013 roku
nastąpił lekki spadek, pozostała ona na wysokim poziomie – ponad 3 zł. Dopiero w drugiej połowie 2013 r. cena cukru spadła znowu
poniżej trzech złotych za kilogram. Na rynku mleka od trzech lat jest obserwowany stały wzrost cen. W drugiej połowie 2013 r. ceny
skupu mleka wynosiły średnio 140,98 zł za hektolitr, co oznacza wzrost o 52% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku.
Cena kakao od końca 2009 roku do połowy 2011 utrzymywała się na wysokim poziomie (ponad 3000 dolarów za tonę). Krótko potem
nastąpił jednak spadek, a w lutym 2013 r. cena należała do najniższych od czterech lat (2197 dolarów za tonę). Jednak od tego czasu
cena zaczęła znowu rosnąć, a w lutym 2014 r. zbliżyła się do poziomu 3000 dolarów za tonę.
Średnie ceny za tonę kakao (dol.)
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Międzynarodowej Organizacji Kakao (ICCO)
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Kwoty cukrowe
Kwoty cukrowe to unijne regulacje, których głównym
założeniem jest zapewnienie zaopatrzenia i stabilizacji cen
cukru w UE. W Polsce, w sezonie 2013/2014, produkcja
cukru zmniejszy się z 1,8 mln ton do 1,6 mln ton.
Z punktu widzenia przedsiębiorstw działających na
rynku słodyczy w Polsce istnienie kwot cukrowych
powoduje wzrost kosztów zakupu surowca, a tym samym
spadek rentowności podstawowej działalności firmy.
Gdyby unijne ceny cukru zostały zrównane z cenami
światowymi, w portfelach konsumentów indywidualnych
oraz przedsiębiorstw pozostałoby blisko 2 mld zł.
Według analiz stowarzyszenia Polbisco obecna sytuacja
negatywnie wpływa na rentowność przedsiębiorstw.
Wysokie ceny cukru pokrywane są przez wytwórców,
którzy obawiają się spadku popytu. Z kolei niższa cena
cukru mogłaby podnieść rentowność o 1-2 pkt proc.
W ramach szerszych reform wspólnej polityki rolnej
Unii Europejskiej kwoty cukrowe mają zostać zniesione
w 2017 roku.
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Kolejną barierą wymienianą przez
przedsiębiorców są koszty związane
z procesami logistycznymi. Na zbyt wysokie
koszty transportu skarży się ponad 30%
firm, a 13% zmaga się z nadmiernymi
kosztami magazynowania. Problemem
dla producentów i dystrybutorów słodyczy
jest także mało efektywne planowanie
procesów logistycznych.

Bariery rozwoju wskazane przez badane firmy
Logistyka wewnętrzna i zewnętrzna

33%

Nieefektywne planowanie
procesów logistycznych

27%

Nadmierne koszty magazynowania

13%

Wysokie koszty pracy i mała dostępność
wykwalifikowanych kadr utrudniają
działalność co piątemu badanemu.
Relatywnie niewiele przedsiębiorstw
skarży się na nieefektywne funkcjonowanie
systemów IT czy ograniczony dostęp do
finansowania zewnętrznego. Zdaniem
respondentów czynniki te nie stanowią
poważnej bariery dla rozwoju branży.

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

Finanse, HR, IT
Mała dostępność
wykwaliﬁkowanych kadr

20%

Wysokie koszty pracy

20%

Niedostateczny poziom wsparcia
przez posiadane systemy IT

7%

Utrudniony dostęp do ﬁnansowania
zewnętrznego

7%

Odpowiedzią na istniejące bariery rozwoju
są obierane przez firmy strategie, które
dotyczą prawie wszystkich obszarów
ich działalności. Wśród najczęściej
wymienianych planów są działania związane
ze sprzedażą i marketingiem. Wszystkie
badane firmy stawiają na zwiększoną
obecność w dotychczasowych kanałach
dystrybucji, a 87% planuje dodatkowo
wejść w nowe kanały dystrybucji. Nie dziwi
też, że w obliczu coraz większego znaczenia
eksportu ponad połowa badanych firm chce
w przyszłości poszukiwać nowych rynków
zbytu. Badane przez nas firmy stawiają
raczej na reorganizację sił sprzedaży (67%),
niż na zatrudnienie nowych pracowników
w tym obszarze (27%).
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Strategiczne plany firm na najbliższe 2 lata
Sprzedaż
Zwiększenie obecności
w aktualnych kanałach dystrybucji

100%

Wejście w nowe
kanały dystrybucji

87%

Reorganizacja sił sprzedaży

67%

Poszukiwanie rynków
zbytu poza Polską
Rozbudowa sił sprzedaży

Źródło: Badanie KPMG w Polsce

53%
27%
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Nadmierne koszty transportu
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W opinii badanych firm kluczem
do sukcesu jest rozwój produktów
i istniejących marek. Znacząca większość
pragnie zdobyć klientów nowymi
odmianami i modyfikacjami obecnych
produktów (93%) oraz odświeżeniem
posiadanych marek (87%). Wyniki
badania sugerują, że większość firm
uznaje rozwijanie własnych marek za
bardziej obiecującą strategię niż przejęcie
marek obcych – tylko 7% ankietowanych
przedsiębiorstw rozważa taką
możliwość. Dwie trzecie chce natomiast
zwiększyć swoje udziały rynkowe
poprzez wprowadzenie zupełnie nowych
produktów. Trochę mniej niż połowa firm
planuje inne działania marketingowe,
takie jak rebranding, wprowadzenie
nowych marek czy szeroko zakrojone
kampanie reklamowe.

Strategiczne plany firm na najbliższe 2 lata
Marketing

Wprowadzenie nowych
odmian obecnych produktów

93%

Modyﬁkacja obecnych produktów

93%

Odświeżenie posiadanych marek
Wprowadzenie zupełnie nowych produktów

67%

Szeroko zakrojone kampanie marketingowe

47%

Wprowadzenie na rynek nowej marki

47%

Rebranding

47%

Przejęcie innych marek 7%

Źródło: Badanie KPMG w Polsce
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87%

Obecnie społeczeństwo polskie zdecydowanie różni się od tego
sprzed 20 lat. Dawniej w dotarciu do konsumenta wystarczyła reklama
telewizyjna. Dziś działania reklamowe muszą być dostosowane do
współczesnego konsumenta, liczą się przede wszystkim Internet, media
społecznościowe, a także promocja bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Rynek
słodyczy w Polsce jest zdominowany głównie przez zagraniczne koncerny,
których obecność w znacznym stopniu utrudnia rozwój i wybicie się polskich
przedsiębiorstw działających na tym rynku. Dlatego też tak ważna jest dla nas
jakość naszych produktów. Chcemy, aby nasze produkty były popularne nie tylko
na rynku polskim, ale również za jego granicami.
Jan Kolański
Prezes Zarządu, Colian SA
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Produkcja

Inwestycje w park maszynowy/nowe
zakłady produkcyjne

93%

Wdrożenie nowych technologii
produkcji

80%

Optymalizacja procesów
produkcyjnych

80%

Nawiązanie strategicznej współpracy
z nowymi dostawcami
Przejęcie ﬁrmy produkcyjnej

67%
20%
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Logistyka wewnętrzna i zewnętrzna

Optymalizacja procesów logistycznych

80%

Nawiązanie strategicznej współpracy
z dostawcami usług logistycznych
i transportowych

47%

Inwestycje we własną powierzchnię
magazynową

33%

Finanse, HR, IT
Optymalizacja zarządzania ﬁnansami

73%
60%

Optymalizacja podatkowa

47%

Wdrożenia nowych systemów IT

40%

Podjęcie działań CSR

40%

Zwiększenie zatrudnienia
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20%

Znaczna część ankietowanych firm
przewiduje też zmiany w zakresie logistyki.
Aż 80% chce pracować nad optymalizacją
procesów logistycznych. Trochę mniej niż
połowa zamierza nawiązać strategiczną
współpracę z dostawcami usług
logistycznych i transportowych. Jedna
trzecia firm planuje zainwestować we
własną powierzchnię magazynową.
Prawie trzy czwarte firm chce usprawnić
zarządzanie finansami, a około 50% planuje
optymalizację podatkową. Ważne miejsce
w strategii rozwoju zajmują też zmiany
dotyczące zarządzania kadrami. Producenci
i dystrybutorzy słodyczy skłaniają się
bardziej ku usprawnieniu zarządzania
dotychczasowymi zasobami ludzkimi (60%)
niż ku zwiększeniu zatrudnienia (20%).
Ważnym elementem reorganizacji
wewnętrznej jest również wdrożenie
nowych systemów IT, co planuje 40%
ankietowanych przedsiębiorstw.
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Optymalizacja zarządzania
zasobami ludzkimi

Niemal wszystkie firmy zamierzają
w najbliższym czasie zainwestować w park
maszynowy lub nowe zakłady produkcyjne.
Aż 80% ankietowanych przymierza się do
optymalizacji procesów produkcyjnych
i zastosowania nowych technologii. Ponad
dwie trzecie pragnie nawiązać strategiczną
współpracę z nowymi dostawcami, a co
piąty badany podmiot planuje przejęcie
firmy produkcyjnej.
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Strategiczne plany firm na najbliższe 2 lata
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7.4 Firmy o trendach
rynkowych
Czekolada, pralinki, żelki – według
znacznej części producentów
i dystrybutorów słodyczy w Polsce
kategorie te odnotują w najbliższym
czasie wzrost sprzedaży. Badane
firmy pozytywnie oceniają także
perspektywy rozwoju produktów light,
nietypowych smaków oraz sprzedaży
słodyczy przez Internet. Za najbardziej
rozwojowy kanał dystrybucji wszystkie
firmy uznały dyskonty. Według naszych
respondentów polscy konsumenci są
oszczędni i jednocześnie wymagający.
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Prawie wszyscy ankietowani (93%)
uważają, że „bardzo ważnym”
czynnikiem branym pod uwagę przez
konsumentów podczas zakupu słodyczy
jest cena. Zdaniem ankietowanych
oszczędność Polaków nie oznacza jednak,
że zadawalają się oni produktami gorszej
jakości. Ponad 90% respondentów sądzi,
że jakość i smak są „bardzo” lub „raczej
ważnymi” czynnikami.
Wysoko plasują się także marka oraz
wygląd i wielkość opakowania. Aż 80-93%
badanych uważa każdy z tych czynników za
„bardzo” lub „raczej ważny”.
Za najmniej istotny czynnik uznany został
wpływ słodyczy na zdrowie i sylwetkę
(ok. 60% uważa, że to kryterium nie ma
większego znaczenia dla konsumentów)
oraz kraj pochodzenia. W sumie tylko około
jedna piąta ankietowanych firm sądzi,
że Polacy zwracają uwagę na to kryterium.

Proszę ocenić znaczenie wymienionych czynników dla decyzji
zakupu słodyczy przez polskich konsumentów

Cena

0% 7%

Wygląd opakowania

7%

Marka

6%

Smak

0%

Jakość

7%

Wielkość opakowania

93%

7%

Kaloryczność

7%

Kraj pochodzenia 7%

40%

53%

73%

47%

47%

53%

40%

53%

40%

20%

Naturalne składniki

53%

40%

60%

20%

33% 13%

27%

7%

13% 7%

Zupełnie nieważne

Raczej nieważne

Raczej ważne

Bardzo ważne
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Czekolada nadziewana

7%

47%

Czekolada gorzka

13%

Żelki

0%

Pralinki

0%

33%

Czekolada mleczna

13%

33%

Ciastka pakowane z czekoladą

0%

Draże

47%

40%

27%

20%

Waﬂe pakowane pojedynczo

0%

Ciastka paczkowane suche

7%

Cukierki czekoladowe

13%

27%

20%

20%

20%

Batony

0% 13%

Waﬂe w większych opakowaniach

0% 13%

Gumy

7%

13%

Lizaki

20%

13%

Cukierki pozostałe (karmelki)

Ciastka na wagę

Spadnie

33%

13%

7%

7%

Wzrośnie
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Badane firmy zostały zapytane o to, jak
oceniają perspektywy dla określonych
kategorii słodyczy w okresie najbliższych
2 lat. Za najbardziej obiecujące uznali
czekolady nadziewane oraz gorzkie. W obu
przypadkach prawie połowa ankietowanych
była zdania, że sprzedaż tych produktów
wzrośnie. Wysoką pozycję zajmują też
żelki – około 40% respondentów uważa,
że ich popularność się zwiększy. Co więcej,
nikt z ankietowanych nie przewiduje
spadku sprzedaży tego rodzaju słodyczy.
W przypadku czekolady gorzkiej taką
opinię wyraziło 13% ankietowanych,
a w przypadku czekolady nadziewanej
– 7%. Jedna trzecia badanych firm dobrze
wróży też czekoladzie mlecznej i pralinkom.
Bardzo słabo wypadają cukierki
nieczekoladowe (karmelki) – w ich
przypadku jedna trzecia respondentów
uważa, że sprzedaż spadnie.
Pesymistycznie oceniana jest również
przyszłość lizaków – 20% ankietowanych
prognozuje zmniejszenie się sprzedaży
tego rodzaju słodyczy, tylko 13% widzi
w nich potencjał wzrostowy.
W przypadku pozostałych kategorii
słodyczy przeważa odsetek ankietowanych,
którzy uważają, że ich sprzedaż nie ulegnie
większym zmianom.
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Jak zmieni się sprzedaż wymienionych kategorii słodyczy
na Polskim rynku w ciągu najbliższych 2 lat?
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Rynek słodyczy staje się coraz bardziej
zróżnicowany pod względem cen i jakości
oferowanych produktów. Obojętnie, czy
konsumenci pragną odrobiny luksusu
w postaci wykwintnych pralin lub
ekskluzywnej czekolady, czy też po prostu
szukają słodkiej przekąski w przystępnej
cenie – w sklepach znajdą szeroką ofertę
produktów. Ankietowani przez nas
producenci widzą perspektywy rozwoju
dla wszystkich kategorii cenowych. Ponad
połowa respondentów uważa, że sprzedaż
produktów ekonomicznych i premium
wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch lat.
Nieco mniej (47%) przewiduje wzrost
sprzedaży słodyczy ze średniej półki
(produkty masowe). Mniejszą popularność
produktów ekonomicznych i masowych
przewiduje jedna piąta badanych.
Wyróżniają się produkty premium,
którym zaledwie 7% ankietowanych
wróży spadek popularności.
Na półkach sklepowych coraz częściej
możemy znaleźć słodycze o egzotycznych
i nietypowych smakach czy aromatach.
Jak pokazują wyniki naszych badań, polski
przemysł cukierniczy pokłada dość duże
nadzieje w innowacyjnych produktach.
Ponad dwie trzecie ankietowanych wyraziło
przekonanie, że sprzedaż tego typu
słodyczy wzrośnie w ciągu najbliższych
dwóch lat. W przypadku smaków
tradycyjnych odsetek ten jest znacznie
mniejszy – wynosi 40%.

Na polskim rynku niezmiennie od kliku lat najlepiej rozwijają się
kategorie ciastek (zarówno suchych, jak i w czekoladzie), pralin oraz
czekolad – wśród polskich konsumentów właśnie te produkty cieszą
się największą popularnością. Potwierdzają to również inwestycje
producentów w nowe linie technologiczne – coraz częściej mówią o tym
w bezpośrednich rozmowach przedstawiciele różnych firm sprzedających
urządzenia. Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie dużych inwestycji w linie
dokonało kilku producentów ciastek, zaś inni zapowiadają takie inwestycje.
Wszystko to przekłada się w konsekwencji na oferowanie klientom coraz bardziej
złożonych w swojej formie i wyszukanych w smaku wyrobów.
Na przeciwnym biegunie są wyroby proste, nisko przetworzone, często
kojarzące się z dawnymi czasami. Dlatego takie kategorie jak karmelki, lizaki
czy tzw. „wyroby wschodnie” (chałwa) wśród konsumentów tracą
na popularności.
Tomasz Grzybowski,
Prezes Zarządu, DELICPOL Sp. z o.o.

Jak zmieni się sprzedaż wymienionych kategorii słodyczy
na Polskim rynku w ciągu najbliższych 2 lat?

Produkty premium

7%

53%

Produkty ekonomiczne

20%

53%

Produkty masowe

20%

Spadnie

47%

Wzrośnie
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Jak zmieni się popularność wymienionych typów smaków
słodyczy w ciągu najbliższych 2 lat?

Smaki innowacyjne
dla danej kategorii

20%

Smaki tradycyjne
dla danej kategorii

7%

40%

Spadnie

Wzrośnie

67%
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Dyskonty
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Sklepy z obsługą zza lady
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40%
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100%
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Jak zmieni się popularność słodyczy typu light w ciągu najbliższych 2 lat?

0%
Spadnie

60%
Wzrośnie
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Nasi respondenci widzą potencjał
wzrostowy nie tylko w nietypowych
smakach, ale także w nowych kanałach
dystrybucji. Aż 80% jest przekonanych,
że w ciągu najbliższych 2 lat zwiększy
się sprzedaż słodyczy poprzez Internet.
Na pierwszym miejscu najbardziej
przyszłościowych form dystrybucji
pozycjonują się dyskonty – przedstawiciele
wszystkich badanych firm są przekonani,
że dyskonty będą się stawać coraz
ważniejszym miejscem sprzedaży
słodyczy. Na samym końcu rankingu
znajdują się małe sklepy z obsługą
zza lady. Ponad 70% ankietowanych
spodziewa się, że sprzedaż słodyczy
w tych sklepach spadnie.
W ostatnich latach pojawiła się w Polsce
moda na zdrową i niskokaloryczną
żywność. Duża część konsumentów
świadomie wybiera artykuły spożywcze,
kierując się jakością składników, wartością
odżywczą i liczbą kalorii. Jak wynika
z naszych badań, 60% producentów
i dystrybutorów słodyczy w Polsce
sądzi, że w ciągu kolejnych dwóch lat
popularność produktów light wzrośnie.
Według 40% ankietowanych ich sprzedaż
pozostanie na podobnym poziomie.
Żaden z respondentów nie spodziewa się
w najbliższym czasie spadku popytu
na produkty o obniżonej kaloryczności.
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Jak zmieni się sprzedaż słodyczy w wymienionych typach kanałów
dystrybucji w ciągu najbliższych 2 lat?
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Sadzę, że powoli moda na zdrowsze i bardziej świadome odżywianie dotrze także do kategorii słodyczy.
Oczywiście nadal będą dominować słodycze oparte na standardowych recepturach, ale zwiększy się udział
słodyczy bezcukrowych, jak i tych, których składniki użyte do produkcji pochodzą z tzw. „fairtrade”. Musimy
pamiętać, że w Polsce ponad 3 miliony osób choruje na cukrzycę, a świadomość ekologiczna – szczególnie wśród
dwudziesto- i trzydziestolatków, których siła nabywcza będzie rosła – jest coraz większa.
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Maciej Dąbrowiecki
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Storck Sp. z o.o.
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Porównanie perspektyw
konsumentów
i producentów
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Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają spojrzeć na polski
rynek słodyczy zarówno oczami konsumentów, jak i producentów
/dystrybutorów. Postanowiliśmy skonfrontować obie perspektywy,
żeby pokazać, gdzie wyobrażenia i prognozy firm działających
na polskim rynku pokrywają się z oczekiwaniami i potrzebami
nabywców, a gdzie występują między nimi rozbieżności.
Według badanych firm polscy
konsumenci zwracają uwagę przede
wszystkim na smak, jakość i cenę
kupowanych produktów. Ocena ta
pokrywa się z opinią badanych przez
nas konsumentów – właśnie te trzy
cechy określili oni jako najważniejsze.
Większe rozbieżności między opinią
producentów a wyobrażeniami
konsumentów dotyczą takich kwestii jak
kraj pochodzenia słodyczy, popularności
słodyczy typu light oraz znaczenia
naturalnych składników i opakowania.
W przypadku wszystkich tych kategorii

różnica pomiędzy odpowiedziami firm
i konsumentów wynosi co najmniej
30%. Największa różnica dotyczy
popularności słodyczy typu light – 60%
badanych firm uważa, że sprzedaż tych
produktów wzrośnie w najbliższych
latach. Badanie konsumentów sugeruje,
że te prognozy nie do końca muszą
się sprawdzić. Obecnie tylko jedna
czwarta konsumentów kupuje słodycze
o obniżonej liczbie kalorii, a tylko
8% planuje częściej po nie sięgać
w przyszłości.
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Zgodność
Firmy

Konsumenci

93%

jakość

96%

93%

smak

95%

100%

cena

83%

94%

marka

76%

firm twierdzi, że smak jest ważną
kwestią dla konsumentów

firm twierdzi, że przy wyborze słodyczy
konsumenci kierują się ceną

firm sądzi, że marka słodyczy jest istotna
dla konsumentów

konsumentów twierdzi, że zwraca
uwagę na jakość

konsumentów podało, że smak jest dla
nich ważny

konsumentów podało, że cena jest dla
nich istotnym kryterium

konsumentów twierdzi, że zwraca
uwagę na markę słodyczy
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firm jest przekonanych, że jakość jest
ważna dla konsumentów
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Rozbieżność
Firmy

93%

opakowanie

47%

20%

kraj
pochodzenia

68%

60%

słodycze
typu light

8%

46%

naturalne
składniki

77%

firm sądzi, że odpowiedni wygląd opakowania
może zachęcić konsumentów do zakupu

firm twierdzi, że konsumenci zwracają
uwagę na kraj pochodzenia słodyczy
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Konsumenci

firm spodziewa się, że sprzedaż
słodyczy typu light wzrośnie

firm wierzy, że receptura oparta
na naturalnych składnikach jest ważna
dla konsumentów

konsumentów twierdzi, że przy
wyborze słodyczy kieruje się wyglądem
opakowania

konsumentów podało, że bierze pod
uwagę kraj pochodzenia słodyczy

konsumentów twierdzi, że chce
zwiększyć konsumpcję słodyczy typu light

konsumentów utrzymuje, że preferuje
słodycze z naturalnych składników
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Rynek przyszłości
Przeprowadzone przez nas badania konsumentów i producentów
dają wyobrażenie o tym, w jaki sposób polski rynek słodyczy
będzie się rozwijał w ciągu najbliższych 2-3 lat. Co będzie później?
Jak będzie wyglądała sytuacja rynkowa za 10 lub 15 lat?
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Preferencje konsumentów w różnych
krajach oraz strategie globalnych graczy
już dziś wiele mówią o tym, jakie trendy
i innowacje będą odgrywać kluczową
rolę w przyszłości. Dla polskiego
przemysłu cukierniczego jest to istotne
z dwóch względów.

Po pierwsze, będzie musiał reagować
na zmieniające się preferencje
zagranicznych konsumentów, aby
dalej zwiększać zyski z eksportu.
Po drugie, światowe trendy z biegiem
czasu wpłyną zapewne na preferencje
polskich konsumentów.

Zdrowie przede wszystkim

Czasem mniej znaczy więcej

Polacy przejmują się wpływem słodyczy
na zdrowie. Nasze badanie sugeruje
jednak, że najważniejszym kryterium dla
konsumentów nie jest kaloryczność, lecz
jakość składników i wartość odżywcza
kupowanych słodyczy. Tym samym
Polacy wpisują się w światowy trend.
Aby w przyszłości przekonać coraz
bardziej wymagających i świadomych
konsumentów, jeszcze ważniejsza niż
dotychczas będzie promocja zdrowotnych
właściwości niektórych słodyczy
(czekolada gorzka, batony śniadaniowe).

Wraz z pojawieniem się mody na zdrowy
styl życia nagłaśniania jest walka z otyłością.
Specjalne podatki od „niezdrowej
żywności” zostały wprowadzone już
w Danii i na Węgrzech, a w innych krajach
(np. w Wielkiej Brytanii czy Japonii)
regularnie pojawia się ten temat.

Niektóre firmy już od kilku lat inwestują
w badania nad nutraceutykami
– produktami spożywczymi, które oprócz
wartości żywieniowych mają działanie
zbliżone do środków farmaceutycznych.
Niewykluczone, że w przyszłości na liście
zdrowych składników słodyczy obok
orzechów i płatków owsianych znajdą się
np. zioła lecznicze.

W Polsce nie planuje się obecnie
podobnych działań, ale rodzimi eksporterzy
będą musieli uważnie śledzić zmiany
regulacji prawnych na zagranicznych
rynkach zbytu.
Jedną z odpowiedzi na powszechny
strach przed otyłością mogą być mniejsze
opakowania. W Wielkiej Brytanii, Australii
oraz Stanach Zjednoczonych firma Mars
już kilka lat temu ograniczyła wielkość
swoich batonów tak, aby liczba kalorii
nie przekraczała 250. W zeszłym roku ta
sama zasada została także wprowadzona
na polskim rynku. Coraz popularniejsze
staną się opakowania zbiorcze, zawierające
mniejsze porcje słodyczy, np. minibatony.
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Walka z otyłością dzieci
Moda na zdrową żywność wpłynie nie
tylko na dorosłych, ale pośrednio także
na najmłodszych konsumentów. Według
badań KPMG coraz większy odsetek
rodziców w różnych krajach deklaruje,
że stara się kupować swoim dzieciom
zdrowe przekąski.

Odpowiedzialna konsumpcja

Słodycze na miarę

Rosnące znaczenie dla konsumentów
ma nie tylko jakość składników, ale
także sposób ich uzyskania. W takich
krajach jak Stany Zjednoczone czy Wielka
Brytania przybywa miłośników słodyczy,
którzy świadomie wybierają produkty
pochodzące z upraw organicznych i handlu
„fairtrade”. Dotyczy to w szczególności
czekolady, ponieważ jej najważniejszy
składnik – kakao – jest uprawiany
najczęściej w krajach rozwijających się.

Jednym z najbardziej obiecujących
trendów jest personalizacja słodyczy.
Przykładowo sklep internetowy
hiszpańskiej marki Diselo con
Chocolate oferuje klientom możliwość
skomponowania własnego zestawu
słodyczy w ciekawym opakowaniu.
Niektórzy producenci gum do żucia
i wyrobów cukierniczych, jak np. Wrigley,
wprowadzili możliwość personalizacji
opakowań poprzez umieszczenie
własnych napisów, z czego szczególnie
chętnie korzystają osoby kupujące
słodycze w prezencie.

Producenci starają się sprostać
oczekiwaniom konsumentów. Brytyjska
firma Cadbury w ostatnich latach
kilkakrotnie zwiększyła w swoich
wyrobach ilość kakao pochodzącego
ze źródeł fairtrade. Mars i Nestle
wprowadziły specjalne linie produktów
oparte na systemie sprawiedliwego
handlu.

W Polsce działa już obecnie kilka sklepów
internetowych, które umożliwiają swoim
klientom skomponowanie własnych
tabliczek czekoladowych lub pralin.
Konsumenci mogą wybrać nie tylko smak
i rodzaj zamawianej czekolady, ale także
dodatki, kształt oraz opakowanie.
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Ponadto polski przemysł cukierniczy
zobowiązał się dobrowolnie, że nie będzie
kierował reklam swoich produktów do
dzieci poniżej 12 roku życia.
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Nowe kanały dystrybucji

2030?
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Egzotyczne smaki

Coraz więcej światowych graczy
dostrzega rosnące znaczenie
alternatywnych kanałów dystrybucji
słodyczy. Supermarkety, hipermarkety
i dyskonty wciąż będą dominować,
zwłaszcza wśród klientów zwracających
uwagę na cenę. Jednak rosnące grono
bardziej wymagających konsumentów
coraz częściej będzie kupować słodycze
w miejscach ze zdrową żywnością,
kawiarniach lub wyspecjalizowanych
sklepach.
Dobrą strategią podniesienia prestiżu
produktów może okazać się otwarcie
sklepów flagowych, tak jak zrobiła firma
Mars dla marki M&M’s. Sklepy M&M’s
World są ulokowane w prestiżowych
miejscach takich miast jak Nowy Jork,
Las Vegas czy Londyn. Klienci mogą
kupić w nich nie tylko spersonalizowane
cukierki z własnymi napisami, ale także
odzież, zabawki, gadżety i inne akcesoria
oznaczone marką M&M’s.

Przeprowadzone przez nas badanie
konsumenckie sugeruje, że Polacy są
bardzo przywiązani do tradycyjnych
słodyczy. Jednak w wielu innych krajach
rośnie popularność nietypowych
smaków, przede wszystkim w segmencie
czekolady.
Czekolada połączona z takimi dodatkami
jak bekon, wasabi, sól lub zioła zyskuje
coraz większe grono zwolenników,
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
Niewykluczone, że w dłuższej
perspektywie zmienią się także gusta
polskich konsumentów, a egzotyczne
smaki będą stanowić poważną
konkurencję dla bardziej tradycyjnych
słodyczy.

Nowa receptura
Zwłaszcza dla producentów czekolady
wyzwaniem w przyszłości może okazać
się wzrost cen kakao, spowodowany
gwałtownie rosnącym popytem
globalnym na czekoladę. Według
niektórych ekspertów wzrost konsumpcji
czekolady w Indiach i Chinach o 1 kg na
osobę wystarczy, żeby obecny model
produkcji stał się nieopłacalny.
Wprowadzenie nowoczesnych i bardziej
wydajnych metod uprawy może
złagodzić presję cenową. Nie jest jednak
wykluczone, że producenci będą musieli
zmniejszyć zawartość kakao w swoich
słodyczach.
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Podsumowanie
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Branża cukiernicza stanowi bardzo ważną część przemysłu
spożywczego w Polsce. O jej znaczeniu świadczą zarówno duży
rynek wewnętrzny o wartości prawie 13 miliardów złotych,
jak i coraz silniejszy eksport, który już 2 lata temu przekroczył
miliard euro i obecnie stanowi około jednej trzeciej całej produkcji
sprzedanej tego przemysłu.
Polacy uwielbiają słodycze, które stanowią
stały element ich żywienia. Zdecydowana
większość konsumentów spożywa
tego typu produkty przynajmniej kilka
razy w tygodniu. Co więcej, niemal
połowa gospodarstw domowych
wydaje na słodycze więcej niż 60 złotych
miesięcznie, co stanowi niemałą pozycję
w ich budżetach. Jednocześnie Polacy są
tradycjonalistami – są otwarci na nowinki,
ale na co dzień wolą produkty klasyczne.
Z punktu widzenia przedsiębiorców
krajowy rynek słodyczy był w ostatnim
okresie dość wymagający. Niewielki
wzrost całkowitej wartości rynku
w ostatnich paru latach oraz duże
wahania cen surowców spowodowały
trudności w planowaniu działalności
i ogólną presję na koszty. Jednocześnie
gwałtowny rozwój sieci handlowych
– szczególnie dyskontów – przyczynił
się do znaczącego wzrostu pozycji
negocjacyjnej dystrybutorów
detalicznych i w efekcie wywołał presję
na ceny produktów i na marże. Wzrost
znaczenia handlu sieciowego widać
zresztą wyraźne w badaniu preferencji
zakupowych konsumentów – już dwie
trzecie z nich zaopatruje się w słodycze
w sklepach dyskontowych albo
w wielkoformatowych.

Wraz z rozwojem tych kanałów
dystrybucji zwiększają się też udział
i znaczenie marek własnych należących
do sieci handlowych, w przypadku
których to nie producent, ale detalista
dyktuje cenę produktu.
Unikalnym zjawiskiem, jakie miało
miejsce w ostatnich latach w całej
branży spożywczej w Polsce, był
niezwykle szybki wzrost eksportu. Gdy
10 lat temu Polska wchodziła do Unii
Europejskiej, eksport całego polskiego
sektora spożywczego miał wartość
4-5 miliardów euro, obecnie jego wartość
wynosi niespełna 20 miliardów euro.
W tym trendzie swój udział ma również
przemysł cukierniczy. Znaczenie i skala
tego zjawiska są nie do przecenienia
– przyczyniają się one nie tylko do wzrostu
dochodów firm, ale też do podnoszenia
standardów produktów, optymalizacji
procesów produkcyjnych i popularyzacji
polskich artykułów wśród zagranicznych
kontrahentów. Wydaje się zatem, że to
właśnie wzrost sprzedaży zagranicznej
z nawiązką zamortyzował stagnację
na rynku krajowym i pozwala dziś
producentom z optymizmem patrzeć
w przyszłość.
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Metodyka badania

Do analizy rynku słodyczy w Polsce zastosowane zostały trzy
metody badawcze:

Analiza danych wtórnych
Na potrzeby analiz rynek słodyczy
podzielony został na następujące
kategorie:

© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

•

Wyroby czekoladowe – tabliczki
czekoladowe, batony, wafle, praliny,
cukierki czekoladowe, słodycze
pakowane w pudełkach, słodycze
sezonowe (np. świąteczne),
słodycze z zabawkami, (kruche)
ciastka i inne wyroby czekoladowe.
Wyroby czekoladowe służące do
wypieków nie są ujęte w danych
Euromonitora.

•

Słodkie i słone przekąski
– krakersy, owocowe przekąski,
chipsy, chipsy kukurydziane,
nachosy, popcorn, precle, orzechy
i inne słodkie i słone przekąski

•

Herbatniki i ciastka – słodkie
herbatniki i ciastka, pikantne
ciasteczka i krakersy, substytuty
chleba

•

Wyroby cukiernicze – miętówki,
słodycze twarde, pastylki, gumy
rozpuszczalne, żelki, toffi, karmelki,
nugat, słodycze lecznicze, lizaki,
lukrecja i inne wyroby cukiernicze

•

Gumy – gumy do żucia i gumy
balonowe

Analizy dotyczące sprzedaży słodyczy
w Polsce zostały opracowane na
podstawie danych firmy Euromonitor
International.
Dane dotyczące produkcji, importu
/eksportu słodyczy w Polsce oraz
produkcji w wybranych krajach UE
pochodzą bezpośrednio ze statystki
PRODCOM oraz ze statystyk
dotyczących handlu międzynarodowego,
które są publikowane przez Eurostat.
Słodycze zdefiniowano jako gotowe
produkty przeznaczone do konsumpcji,
z wyłączeniem półproduktów
wykorzystywanych w przemyśle
cukierniczym/spożywczym. Brakujące
lub nieujawnione przez Eurostat dane
uzupełniono w miarę możliwości
własnymi szacunkami.
W raporcie podano także najważniejsze
kierunki eksportu produktów
wytworzonych przez przemysł
cukierniczy w Polsce. Dane te pochodzą
z publikacji „Rocznik Statystyczny Handlu
Zagranicznego 2013” wydanej przez
Główny Urząd Statystyczny. Kategorie
słodyczy zastosowane w tejże publikacji
zawierają częściowo półprodukty
przemysłowe. Dane dotyczące eksportu
pochodzące z GUS nie są zatem
bezpośrednio porównywalne z danymi
zaczerpniętymi z Eurostatu.
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Badanie konsumentów słodyczy w Polsce
Badanie konsumenckie zostało
zrealizowane z udziałem firmy badawczej
Norstat na reprezentatywnej próbie 1012
dorosłych Polaków. Respondenci zostali
zapytani między innymi o swoje zwyczaje
zakupowe, wysokość wydatków
ponoszonych na słodycze oraz ich
preferencje konsumpcyjne. Badanie
zostało przeprowadzone w drugiej
połowie 2013 roku.
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Badanie przedsiębiorstw działających na rynku słodyczy w Polsce
Kolejna część raportu została
przygotowana na podstawie badania
ankietowego przedsiębiorstw
przeprowadzonego przez firmę doradczą
KPMG przy wsparciu Stowarzyszenia
Polskich Producentów Wyrobów
Czekoladowych i Cukierniczych
POLBISCO. W badaniu wzięły udział firmy
odpowiedzialne za blisko połowę wartości
przychodów sektora. Respondentami
były osoby ze ścisłego kierownictwa
firm. Badanie przeprowadzono w drugiej
połowie 2013 roku.

Wielkość przedsiębiorstwa

53%

Powyżej 250 osób

Rodzaj przedsiębiorstwa

33%
Producent
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