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WSTĘP
Niniejszy raport sporządzono na podstawie wyników badania ankietowego firm prowadzących
działalność na rynku przypraw w Polsce. Bezpośrednią przyczyną wszczęcia postępowania
wyjaśniającego w sprawie badania tego rynku przez Prezesa UOKiK były napływające
informacje sugerujące, iż niektórzy producenci przypraw w Polsce stosują antykonkurencyjne
praktyki. Badanie miało przede wszystkim na celu zweryfikowanie powyższych informacji.
Ponadto przeprowadzono analizę struktury tego rynku oraz określono stopień jego
koncentracji.
Raport składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i podsumowania. Pierwszy rozdział skupia się
na ogólnej charakterystyce rynku przypraw oraz zawiera definicje rynku właściwego, a więc
zarówno oznaczenie rynku w wymiarze produktowym, jak i geograficznym. Zawarto w nim
również informacje na temat systematyki tego rynku stosowanej przez Główny Urząd
Statystyczny. Drugi rozdział raportu dotyczy produkcji przypraw w Polsce, jej wielkości oraz
zmian na przestrzeni lat 2002-2004. Trzeci rozdział obejmuje zagadnienia dotyczące sprzedaży
przypraw w naszym kraju zarówno przez firmy produkujące przyprawy, jak i te, które je
jedynie importują i/lub konfekcjonują. Czwarty rozdział zawiera z kolei dane i informacje na
temat wymiany handlowej na rynku przypraw oraz jej udziału w całkowitej sprzedaży tego
asortymentu. Kolejny rozdział raportu poświęcono zagadnieniom polityki handlowej
przedsiębiorstw, w tym sposobom ustalania cen i rabatów (omówienie najważniejszych
rodzajów rabatów oraz próba ich oceny w świetle prawa antymonopolowego). Wreszcie
w ostatnim rozdziale skupiono się na analizie stopnia koncentracji całego rynku przypraw,
a także poszczególnych jego segmentów.
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I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Firmy działające na rynku przypraw
Na rynku przypraw w Polsce konkuruje ze sobą wiele firm oferujących bardzo szeroki
asortyment przypraw. Można je podzielić na firmy oferujące przyprawy wyłącznie dla
przemysłu spożywczego oraz dla odbiorców detalicznych. W tej drugiej grupie działają polskie
firmy produkujące przyprawy, polskie firmy zajmujące się jedynie konfekcjonowaniem
i sprzedażą przypraw oraz zagraniczne firmy działające w Polsce poprzez swoje
przedstawicielstwa, sprzedające wyroby wyprodukowane w innych krajach.
Największą firmą na rynku przypraw w Polsce jest KAMIS-PRZYPRAWY. Rozpoczęła ona
swoją działalność 12 lat temu. Kamis to główna marka, ale firma posiada jeszcze dwie inne –
aleo i Warzywko. Fabryka w Stefanowie pod Warszawą, należy do jednej z pięciu
najnowocześniejszych w Europie. Zlokalizowana jest na 85 tysiącach metrów kwadratowych.
Obecnie trwa rozbudowa zakładu o nowe powierzchnie produkcyjne i magazynowe. Kamis
zatrudnia 800 osób w kraju i około 60 zagranicą. Firma posiada certyfikat jakości ISO 9001, znak
Q, godło promocyjne „Teraz Polska”, tytuł lidera rynku, znak „Polska Dobra żywność”, system
monitorowania bezpieczeństwa żywności HACCP. Bezpośrednia dystrybucja produktów
zakładu na terenie Polski odbywa się przez 11 centrów dystrybucyjnych oraz wybrane
hurtownie. Przyprawy trafiają do 30 tysięcy punktów sprzedaży w całym kraju, jak również są
eksportowane, poprzez trzy zagraniczne spółki zależne – do Rosji, Ukrainy i Rumunii. Ponadto
produkty firmy oferowane są w hiper- i supermarketach. Są tam eksponowane na specjalnych
regałach Kamisu, nierzadko wraz z materiałami promocyjnymi.
Drugim producentem przypraw w Polsce jest firma Prymat. Firma z Jastrzębia Zdroju działa
w branży spożywczej od 1983 roku, najpierw jako producent koncentratów spożywczych,
później poszerzając swoją ofertę o przyprawy kuchenne i mieszanki przyprawowe. Sukcesem
firmy stało się wprowadzenie na rynek przyprawy do potraw Kucharek, która szybko zdobyła
uznanie klientów. Obecnie Prymat jest znaczącym producentem przypraw, a intensywna
promocja Kucharka spowodowała powstanie nowej marki (Kucharek), silnie konkurującej
z Vegetą, chorwackiej firmy Podravka. Oferta handlowa firmy liczy ponad 80 pozycji. Posiada
ona certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001,
certyfikat systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego HACCP, medal europejski
przyznawany przez BCC i znak jakości Q dla Kucharka.
Trzecim producentem przypraw w Polsce jest firma Ziołopex, która istnieje od 1990 roku.
W pierwszym okresie swojej działalności zajmowała się ona przede wszystkim handlem
herbatą i bakaliami. Dopiero w 2003 r. firma wprowadziła na rynek przypraw nowe marki:
Appetita i Coneser, które są kolejnym etapem ekspansji firmy na rynkach krajowych
i zagranicznych. Rozpoczęła także wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9000 oraz
HACCP.
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Do największych zagranicznych producentów przypraw działających w Polsce należy zaliczyć
firmy Podravka i Kotanyi. Pierwsza z nich jest chorwacką firmą, powstałą jeszcze przed drugą
wojną światową. Po wojnie przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane i otrzymało obecną
nazwę. Wkrótce rozpoczęło produkcję konfitur, a następnie kandyzowanych i suszonych
owoców, cukierków, musztardy, keczupu. W 1959 roku na rynek trafiła Vegeta, która
w krótkim czasie stała się wizytówką Podravki. W latach sześćdziesiątych Vegeta dotarła
również za granicę. Obecnie Podravka sprzedaje swoje produkty w 40 krajach świata
i zatrudnia ponad 7000 pracowników. W Polsce Podravka jako firma istnieje od 1993 roku
i kojarzona jest przede wszystkim ze swoim flagowym produktem – Vegetą.
Z kolei firma Kotanyi jest austriacką firmą, powstałą jeszcze w XIX wieku. Firma
systematycznie rozwijała swoja działalność, przejmując kolejne przedsiębiorstwa. W latach 90tych XX w. rozpoczęła ekspansję w Europie, szczególnie w krajach byłego bloku wschodniego.
Dzisiaj firma Kotanyi zatrudnia około 430 pracowników w różnych krajach Europy. Obrót
w roku 2004 wyniósł 78 mln EURO, przy czym udział w obrocie firm córek wynosi około 40%.
Mówiąc o firmach działających na rynku przypraw należy również wspomnieć o dwóch innych
grupach podmiotów. Pierwsza z nich to małe firmy zajmujące się jedynie konfekcjonowaniem
gotowych już przypraw i ich sprzedażą. Jest to dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach
grupa, należą do nich m.in. takie firmy jak: Danpex, Carum czy Pamir. Drugą grupę stanowią
największe międzynarodowe koncerny działające na rynku dóbr szybkozbywalnych, takie jak:
Unilever (posiadający markę Knorr) oraz Nestle (który kupił kilka lat temu znaną polską firmę
spożywczą – Winiary). Obie te firmy jedynie w ograniczonym zakresie działają na rynku
przypraw, oferując produkty w niektórych segmentach tego rynku – głównie przyprawy
płynne i pewnym stopniu przyprawy uniwersalne.

1.2. Systematyka rynku przypraw
1.2.1. Rynek produktowy
Rynek produktowy najkrócej można określić jako grupę (zbiór) towarów (w rozumieniu art.
4 pkt. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) jednego rodzaju, których właściwości,
przeznaczenie, funkcje użytkowe i cena są na tyle odmienne od pozostałych towarów, że nie
można ich w dowolny sposób zamienić. O tym jednak, czy taka sytuacja rzeczywiście ma
miejsce decydują nabywcy (konsumenci). Podstawowe znaczenie przy wyznaczaniu rynku
produktowego i zaliczeniu do niego tych, a nie innych towarów, ma więc fakt, czy są one
postrzegane przez nabywców za wzajemnie zamienne (substytucyjne). Jest to tzw. substytucja
po stronie popytu (ang. demand side substitution). Z ekonomicznego punktu widzenia, dla
definicji rynku substytucja popytu stanowi najszybszą i jednocześnie najskuteczniejszą siłę
dyscyplinującą producentów bądź dostawców danego towaru, szczególnie w odniesieniu do
ich decyzji cenowych.
Poza substytucją po stronie popytu może również występować w pewnych sytuacjach
substytucja po stronie podaży (ang. supply side substitution). Ten rodzaj substytucji występuje
wtedy, gdy podczas wzrostu cen na analizowany towar, przedsiębiorstwa, które go do tej pory

5

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

nie produkowały i sprzedawały są w stanie zacząć go dostarczać. Muszą jednak zostać przy
tym spełnione pewne warunki. Podobnie jak w przypadku strony popytowej także i tu
substytucja musi nastąpić względnie szybko (generalnie przyjmuje się, że do roku). Ponadto
przedsiębiorstwa, które mają rozpocząć dostarczanie nowego towaru nie mogą być zmuszone
do ponoszenia znacznych nakładów na zwiększenie swoich zdolności produkcyjnych, czy też
na inne działania. Podsumowując, szybkie pojawienie się na rynku nowych produktów i usług
uznaje się za dające podobny skutek co utrata klientów w wyniku wystąpienia substytucji po
stronie popytu1.
Wedle statystyk GUS, sól, pieprz oraz inne suszone i mielone przyprawy są zaliczane do
kategorii "przyprawy i dodatki do żywności". Większą część tego agregatu stanowi jednak ocet,
musztarda, keczup, majonez, gotowe sosy i dressingi. Łączna wielkość tak opisanego rynku
przypraw i dodatków wynosi ok. 1 mld zł, przy czym na same przyprawy przypada ok. 19%.
Firmy doradcze i konsultingowe szacują rynek samych przypraw na kwotę ok. 650 mln zł,
a więc blisko 3,5-krotnie większą niż GUS.
Wykres1. Struktura rynku przypraw i dodatków do żywności (%)

keczup; 16

sosy; 4
ocet i musztarda; 37

przyprawy; 19
majonez i dressingi;
24

Źródło: GUS

Analizując ten agregat z punktu widzenia prawa konkurencji należy jednak stwierdzić, że
wszystkie wymienione towary trudno traktować jako wzajemnie substytucyjne dla nabywców
pod względem ich przeznaczenia, ceny i właściwości. Również od strony podażowej
substytucja w tym wypadku byłaby mocno ograniczona. Jedynie niektórzy producenci
przypraw oferują sosy, majonezy czy keczupy. Produkcja przypraw odbywa się na zupełnie
innych liniach produkcyjnych, przy wykorzystaniu odmiennych technologii. Przestawienie
1

Market definition, Office of Fair Trading, London December 2004, s. 12 i nast. (www.oft.gov.uk)

6

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

zakładu z produkcji sosów czy majonezów na wytwarzanie przypraw byłoby zatem
czasochłonne i wiązało się z konicznością poniesienia znacznych kosztów. Przyprawy
w stosunku do tych towarów można raczej określić jako dobra komplementarne, a nie
substytucyjne. Do produkcji zarówno sosów, majonezów, jak i keczupów używa się bowiem
pewnych przypraw i ziół.
Z tego względu przyprawy należy traktować jako oddzielny rynek. Takie podejście prezentują
także podmioty działające na tym rynku. Przyjmuje się, że w skład rynku przypraw wchodzą
dwie kategorie: przyprawy sypkie oraz przyprawy płynne. Z kolei przyprawy sypkie dzieli się
na: przyprawy jednoskładnikowe (zwane też tradycyjnymi), mieszanki różnych przypraw,
które przygotowywane są dla konkretnych potraw oraz przyprawy uniwersalne (mieszanki
suszonych warzyw, soli oraz substancji wzmacniających zapach i smak – m.in. glutaminian
sodu), które dodawane są do potraw przede wszystkim w celu wzmocnienia i podkreślenia ich
walorów organoleptycznych. Podobne zastosowanie do przypraw uniwersalnych, jeśli chodzi
o rodzaj zaspokajanych potrzeb, posiadają przyprawy płynne. Główna różnica polega na ich
właściwościach fizyko-chemicznych oraz węższych możliwościach zastosowania (głównie zupy
i sosy).
Z punktu widzenia zaspokajanych potrzeb konsumentów wszystkie wymienione powyżej
kategorie przypraw mogą stanowić jeden rynek produktowy – służą wzbogacaniu smaku
potraw i podniesieniu ich walorów smakowych. Z drugie jednak strony należy również
pamiętać, iż poszczególne przyprawy często nie są w ogóle dla siebie substytutem. Jeśli
bowiem ktoś potrzebuje do konkretnego dania, np. pieprzu to nie użyje w zamian bazylii czy
oregano, bowiem może to zupełnie zmienić smak potrawy. Często przygotowanie danej
potrawy jest nierozerwalnie związane z użyciem konkretnej przyprawy/przypraw i nie można
ich po porostu zamienić innymi. Są też i takie dania, gdzie występuje duża dowolność
w doborze przypraw. Podsumowując, aby móc dokładniej ocenić stopień substytucji po stronie
popytu pomiędzy poszczególnymi przyprawami należałoby dokonać analizy krzyżowej
elastyczności cenowej popytu, która mierzy stopień w jakim wielkość sprzedaży jednego
produktu reaguje na zmiany ceny drugiego. Wymagałoby to jednak szczegółowej
i czasochłonnej analizy poziomów cen i sprzedaży poszczególnych rodzajów przypraw
w dłuższym czasie.
Tak jak zostało to już wcześniej stwierdzone do wyznaczania rynku właściwego może zostać
zastosowana pomocniczo analiza substytucji po stronie podaży. W przypadku wszystkich
wymienionych kategorii przypraw mamy do czynienia z bardzo podobnym lub wręcz
identycznym procesem technologicznym. Do produkcji różnych rodzajów przypraw najczęściej
używa się tych samych linii produkcyjnych. Przestawnie z produkcji np. majeranku na
mieszankę przypraw do gulaszu, czy przyprawę uniwersalną jest stosunkowo łatwym
i szybkim procesem i nie pociąga za sobą konieczności poniesienia istotnych kosztów.
Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, iż występuje tu substytucja podaży jest fakt, iż
zdecydowana większość producentów przypraw ma w swojej ofercie jeśli nie wszystkie to
większość z wymienionych kategorii i rodzajów przypraw.
Podsumowując za rynek produktowy należy przyjąć rynek przypraw obejmujący przyprawy
sypkie (jednoskładnikowe, mieszanki, przyprawy uniwersalne) oraz przyprawy płynne.
Niemniej jednak należy pamiętać, iż tak określony rynek produktowy składa się wielu bardzo
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różnorodnych produktów. Dlatego też analizy i porównania przeprowadzono zarówno na
poziomie bardziej ogólnym (kategorie przypraw), jak i na poziomie poszczególnych
segmentów rynku przypraw. Nie można bowiem wykluczyć, że w poszczególnych sprawach to
te „segmenty rynku” będą stanowiły odrębne rynki właściwe.
Wykres 2. Schemat rynku przypraw
Przyprawy

Przyprawy
sypkie

Przyprawy
jednoskładniko
we

Mieszanki
przyprawowe

Przyprawy
płynne

Przyprawy
uniwersalne

Źródło: UOKiK

1.2.2. Rynek geograficzny
Drugim, obok produktowego, elementem rynku właściwego w prawie konkurencji jest rynek
geograficzny. Najogólniej rzecz biorąc jest to obszar, na którym warunki konkurencji, dotyczące
danego towaru (w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) są dla
wszystkich konkurentów zbliżone. Z drugiej strony rynkiem geograficznym jest obszar, na
którym występuje substytucja. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku definiowania rynku
produktowego, także i przy wyznaczaniu rynku geograficznego organ stosujący prawo
konkurencji dokonuje analizy tego rynku od strony popytu i od strony podaży.
Na określenie rynku geograficznego mają przede wszystkim wpływ czynniki leżące
w naturalnych cechach badanego towaru. Te bowiem bezpośrednio oddziałują na możliwość
jego transportu i na to, jak wysoki będzie udział tych kosztów w jego wartości. Na granice
rynku geograficznego mogą mieć również wpływ czynniki natury prawnej. Chodzi tu
w szczególności o wszelkiego rodzaju bariery dostępu do rynku, takie jak: monopol prawny na
prowadzenie określonej działalności gospodarczej, limity ilościowe, cła, istotne różnice
podatkowe czy bariery pozataryfowe w postaci różnego rodzaju atestów lub świadectw
bezpieczeństwa, które mają istotne znaczenie w obrocie międzynarodowym. Tu właśnie
pojawia się bowiem kolejny czynnik jaki jest brany pod uwagę przy określaniu rynku
geograficznego, a mianowicie import.
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Przyprawy z racji swych właściwości fizycznych są towarem stosunkowo łatwym do
transportu. Świadczy o tym choćby fakt, iż znaczna część roślin wykorzystywanych do
produkcji przypraw pochodzi z importu (przede wszystkim z Azji). Jednak wielkość importu
gotowych już przypraw do Polski jest stosunkowo mała. W relacji do całkowitej sprzedaży
w 2004 roku wyniosła ona 8% (wartościowo) i 4% (ilościowo). Również eksport gotowych
przypraw z Polski, choć wyższy niż import, był niewielki i stanowił 12% całkowitej wartości
sprzedaży przypraw sypkich i 18% ilości sprzedanych przypraw tego typu (dla przypraw
płynnych wartości te stanowiły odpowiednio 7% i 12%). Należy jednak zauważyć, że
zdecydowana większość ankietowanych producentów przypraw nie wskazywała na istnienie
żadnych barier w handlu przyprawami, zarówno z krajami Unii Europejskiej, jak i innymi
państwami. Jedynie 3 spośród 18 ankietowanych firm wskazało na istnienie jakichkolwiek
barier w handlu tymi artykułami. Wśród ograniczeń wymieniano najczęściej brak gwarancji
eksportowych, zmieniające się przepisy i niewypłacalność kontrahentów. Sformułowania te
kierowano głównie w odniesieniu do krajów byłego Związku Radzieckiego.
Niska wartość eksportu oraz importu może być spowodowana odmiennymi preferencjami
nabywców przypraw w Polsce, w stosunku do innych państw. Zwyczaje żywieniowe
powodują, że producenci rzadko decydują się na wejście na dany rynek z towarami
oferowanymi już w swoim macierzystym kraju. Najczęściej, jeśli planują rozpoczęcie sprzedaży
w nowym państwie, przenoszą tam też przynajmniej część procesu produkcyjnego
i dostosowują swoja ofertę do lokalnych gustów i preferencji nabywców.
Nie można również zawęzić definicji rynku geograficznego np. do obszaru jednego lub kilku
województw. Większość firm działających na rynku przypraw oferuje swoje produkty w całym
kraju, poziom ich cen jest identyczny lub bardzo zbliżony. Nie ma także żadnych barier
prawnych czy administracyjnych utrudniających handel przyprawami w poszczególnych
rejonach kraju. Wreszcie koszty transportu przypraw wpływają w bardzo nieznaczny sposób
na ich ostateczną cenę.
Podsumowując należy stwierdzić, iż rynkiem właściwym w wymiarze geograficznym jest
rynek krajowy, głównie ze względu na preferencje konsumentów w poszczególnych krajach.
1.2.3. Rynek czasowy (sezonowość rynku przypraw)
Definicja rynku właściwego niekiedy powinna uwzględniać jego aspekt czasowy. Warunki
konkurencyjne mogą się bowiem zmieniać w zależności od pory roku (sezonu), pogody,
sytuacji politycznej lub gospodarcze czy upodobań konsumentów.
Rynek przypraw charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem sprzedaży
w poszczególnych okresach. Wyróżnia się tu w ciągu roku kilka „szczytów sprzedażowych”. Są
to m.in. sezon wielkanocny, bożonarodzeniowy, grillowy i ogórkowy. Każdy z nich rządzi się
innymi prawami. Nakłada to na producentów przypraw konieczność ciągłego monitorowania
sytuacji na rynku i wprowadzania zmian m.in. w ekspozycji produktów. Przedświąteczny
boom na przyprawy rozpoczyna się średnio już na miesiąc przed Wielkanocą czy Bożym
Narodzeniem. Poziom sprzedaży sezonowego asortymentu wzrasta w tym okresie kilkakrotnie
(średnio o 200-300%). Jednak pomimo tego zróżnicowania popytu w różnych okresach nie
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można określić całego rynku przypraw jako rynku czasowego, przede wszystkim dlatego, że
wahania sezonowe dotyczą w jednakowym stopniu wszystkich dostawców przypraw.
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II. PRODUKCJA PRZYPRAW W POLSCE
2.1. Informacje ogólne
Głównym składnikiem przypraw produkowanych w Polsce są rośliny pochodzące z wielu
regionów świata, często bardzo odległych. Producenci przypraw w naszym kraju kupują
surowiec albo w ogóle nie przetworzony, albo poddany jedynie wstępnej obróbce (wstępne
suszenie, selekcja). Po przywiezieniu do fabryki jest on poddawany dalszej obróbce (liofilizacja,
czyli pozbawianie wody, higienizacja, mielenie, mieszanie różnych przypraw i składników,
w celu uzyskania odpowiedniej mieszanki). Polskie fabryki przypraw dysponują obecnie
bardzo nowoczesnymi technologiami, a niektóre z nich należą już w tej chwili do
najnowocześniejszych i największych tego typu zakładów w Europie. Główni producenci
przypraw posiadają także wyspecjalizowane laboratoria, w których pracuje się nad
wzbogacaniem smaku przypraw, a także nad tworzeniem nowych mieszanek. W trakcie
prowadzenia prac badawczych przeprowadza się degustacje, badania i testy konsumenckie.

2.2. Przyprawy sypkie
W latach 2002-2004 w kategorii przypraw sypkich można było zaobserwować bardzo duży
wzrost wolumenu produkcji. W 2004 r. w Polsce wyprodukowano ponad 35 mln kg przypraw
sypkich, wobec ponad 23 mln kg w 2002 r. Stanowi to wzrost o ponad 53%. Największymi
producentami przypraw sypkich w analizowanym okresie były firmy Kamis, Prymat
i Cykoria.
Wykres 3. Zmiana wielkości produkcji przypraw sypkich w latach 2002-2004
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Najszybciej w analizowanym okresie rosła produkcja przypraw jednoskładnikowych. W 2004
roku wyprodukowano ich ponad 5 mln kg wobec prawie 3,2 mln kg w 2002 r., co stanowi
wzrost o ponad 58%. Niewiele wolniej zwiększała produkcja w dwóch pozostałych segmentach
przypraw sypkich. Produkcja przypraw uniwersalnych wzrosła z ponad 15 mln kg w 2002 r. do
ponad 23,6 mln kg w 2004 r. (wzrost o 53%), natomiast mieszanek przyprawowych z prawie 4,1
mln kg w 2002 r. do ponad 5,8 mln kg w 2004 r. (wzrost o 42%).
Największy udział w produkcji przypraw sypkich mają przyprawy uniwersalne (67% w 2004
roku), następnie mieszanki (16%) oraz przyprawy jednoskładnikowe (14%). Pozostałe 3%
stanowią inne przyprawy, głównie panierki.
Wykres 4. Udział poszczególnych segmentów przypraw w ogólnej produkcji przypraw sypkich w 2004
roku
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Źródło: UOKiK na podstawie danych ankietowanych przedsiębiorstw

2.3. Przyprawy płynne
Przyprawy płynne to oddzielna kategoria przypraw. Ich przeznaczenie jest zbliżone do
przypraw uniwersalnych (służą głównie podkreśleniu smaku i aromatu potraw). Jednak
z uwagi na swoje właściwości fizyczne, mają one węższe zastosowanie niż przyprawy
uniwersalne. Są bowiem właściwie wyłącznie stosowane do takich dań jak zupy i sosy.
Produkcja przypraw płynnych, w przeciwieństwie do przypraw sypkich, w latach 2002-2004
zmniejszyła się z 9,97 mln kg do 9,86 mln kg (spadek o ok. 2%). Silny spadek wielkości
produkcji nastąpił głównie w 2003 roku (o ok. 7%), Natomiast w 2004 roku produkcja przypraw
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płynnych już nieznacznie wzrosła (o ok. 5%). Największymi producentami przypraw płynnych
w analizowanym okresie były firmy Winiary, Jamar i Knorr.
Wykres 5. Zmiana wielkości produkcji przypraw płynnych w latach 2002-2004
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Źródło: UOKiK na podstawie danych ankietowanych przedsiębiorstw
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III. SPRZEDAŻ PRZYPRAW
3.1. Informacje ogólne
Sprzedażą przypraw, poza polskimi producentami, zajmuje się także wiele innych firm.
Niektóre z nich to duże zagraniczne przedsiębiorstwa (Podravka, Kotanyi), które część
przypraw produkują w innych krajach europejskich, a do polski importują już gotowe,
zapakowane produkty. Druga grupa to niewielcy polscy przedsiębiorcy, którzy importują
przyprawy, a następnie je konfekcjonują już na terenie Polski. Możemy do niej zaliczyć m.in.
takie firmy jak: Danpex, Carum czy Pamir. Szczególnie ta ostatnia grupa w ostatnich latach
dosyć dynamicznie się rozwija, zwiększając swój udział w rynku. Prowadzenie tego typu
działalności nie wymaga bowiem ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych i jest dosyć
łatwe do zorganizowania. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, iż większość podmiotów
działających na rynku przypraw podkreślała podczas przeprowadzania badania, istniejące już
duże nasycenie rynku oraz bardzo nasiloną walkę konkurencyjną pomiędzy przedsiębiorcami.
Jeśli chodzi o formy sprzedaży przypraw na polskim rynku, praktycznie wszyscy ankietowani
przedsiębiorcy prowadzą dystrybucję swoich towarów stosując dwa podstawowe kanały
dystrybucji:


poprzez własnych przedstawicieli handlowych oferujących produkty bezpośrednio
detalistom,



poprzez zewnętrznych dystrybutorów oferujących produkty detalistom.

Pierwsza z wymienionych form adresowana jest przede wszystkim do dużych odbiorców
detalicznych, którzy jednorazowo zamawiają znaczne ilości towarów (są to duże sieci
handlowe – super i hipermarkety, sieci dyskontowe). Z kolei druga z prezentowanych form
częściej odnosi się do małych odbiorców detalicznych, dokonujących relatywnie niewielkich
zakupów.

3.2. Przyprawy sypkie
Tak jak zostało to już stwierdzone w poprzednim rozdziale, do kategorii przypraw sypkich
zaliczanych jest kilka grup przypraw. Są to przyprawy jednoskładnikowe, mieszanki
przyprawowe oraz przyprawy uniwersalne. Jest to więc dość mocno zróżnicowana grupa
produktów.
W analizowanym okresie sprzedaż przypraw sypkich zarówno w ujęciu ilościowym, jak
i wartościowym wzrosła. W roku 2004 sprzedano łącznie 43,8 mln kg przypraw sypkich, za
ponad 557 mln zł (w 2002 roku było to odpowiednio 32,1 mln kg i 418 mln zł). Stanowi to
wzrost o ponad 36% (ilościowo) i ponad 33% (wartościowo). Największą wartość sprzedaży
przypraw sypkich w analizowanym okresie osiągnęły firmy Kamis i Prymat.
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Wykres 6. Zmiany wartości sprzedaży przypraw sypkich w latach 2002-2004
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Biorąc pod uwagę poszczególne segmenty rynku przypraw, najszybciej w analizowanym
okresie rosła sprzedaż przypraw jednoskładnikowych. W 2002 r. sprzedaż tego typu przypraw
wyniosła niespełna 128,5 mln zł, podczas gdy w 2004 r. już ponad 176,8 mln zł (wzrost o ponad
37%). Z kolei sprzedaż mieszanek przyprawowych zwiększyła się z ponad 87 mln zł w 2002
roku do prawie 119 mln zł w 2004 r. (wzrost o 36%). Natomiast sprzedaż przypraw
uniwersalnych rosła relatywnie najwolniej. W 2002 r. jej wartość wynosiła ponad 220 mln zł,
a w 2004 roku ponad 250 mln zł (wzrost o ponad 13%).
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Wykres 7. Udział poszczególnych segmentów przypraw w ogólnej wartości sprzedaży przypraw sypkich
w 2004 roku
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Największy udział w wartości sprzedaży przypraw sypkich mają przyprawy uniwersalne
(45%), choć jest on mniejszy niż w przypadku wielkości produkcji. Na drugim miejscu znalazły
się przyprawy jednoskładnikowe (32%), a na trzecim mieszanki przyprawowe (21%).
Powyższe dane mogą wskazywać na to, że przyprawy uniwersalne są relatywnie tańsze od
przypraw jednoskładnikowych, czy mieszanek przyprawowych. Wynika to z ich składu
chemicznego (znaczną część ich składu stanowi sól oraz substancje wzmacniające smak
i zapach). Natomiast w przypadku przypraw jednoskładnikowych ich głównym (i często
jedynym składnikiem) są suszone zioła, które są lekkie. Najczęściej są one również relatywnie
drogie, pochodzą bowiem głównie z importu.

3.3. Przyprawy płynne
Sprzedaż przypraw płynnych, w przeciwieństwie do ich produkcji w Polsce w latach 2002-2004
wzrosła z 9, 62 mln kg do 10,1 mln kg (wartościowo: 48 mln zł i 52,1 mln zł). Daje to wzrost
odpowiednio o 4% i 8%. Największą wartość sprzedaży przypraw płynnych w analizowanym
okresie osiągnęły firmy Winiary i Knorr.
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Wykres 8. Zmiana wartości sprzedaży przypraw płynnych w latach 2002-2004
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IV. WYMIANA HANDLOWA
4.1. Eksport przypraw
Tak jak zostało to już powiedziane w części raportu poświęconej określeniu rynku właściwego
firmy działające na rynku przypraw w Polsce generalnie nie wskazywały na istnienie
poważniejszych barier zarówno w eksporcie, jak i imporcie przypraw. Jedynie trzy spośród
osiemnastu ankietowanych firm wskazały na istnienie jakichkolwiek barier w eksporcie bądź
imporcie przypraw. Co więcej wśród wymienianych przez nich ograniczeń nie było barier
prawnych czy administracyjnych (cła, wymogi sanitarne, ograniczenia kwotowe, itp.). Były to
raczej subiektywne odczucia niektórych firm, głównie odnoszące się do handlu z krajami
byłego Związku Radzieckiego.
W analizowanym okresie (lata 2002-2004) eksport przypraw sypkich bardzo szybko rósł.
W 2002 r. wyeksportowano 3,2 mln kg przypraw sypkich o wartości prawie 33 mln zł,
natomiast w 2004 r. wartości te wyniosły odpowiednio 9,4 mln kg i 76,6 mln zł. Stanowi to
wzrost o ponad 290% (ilościowo) i 233% (wartościowo). Wzrost eksportu w ramach
poszczególnych segmentów przypraw sypkich był dosyć mocno zróżnicowany. Najbardziej
zwiększył się eksport przypraw uniwersalnych (z 6,1 mln zł do 33,5 mln zł) co stanowi wzrost
aż o 550%. Eksport przypraw jednoskładnikowych wzrósł z ok. 2,3 mln zł do 8,7 mln zł (wzrost
o 370%), natomiast mieszanek przyprawowych z niewiele ponad 23 mln zł do ok. 31,6 mln zł
(co stanowi wzrost o 30%).
Wśród firm zajmujących się eksportem przypraw z Polski znaleźli się jedynie najwięksi
producenci przypraw. Zaangażowanie w działalność eksportową dużych podmiotów
gospodarczych może wskazywać na trudności mniejszych firm w sprzedaży swoich produktów
na rynkach zagranicznych. Tylko bowiem największe przedsiębiorstwa dysponują
odpowiednim doświadczeniem oraz środkami, aby angażować się w eksport. Z drugiej jednak
strony zwraca uwagę bardzo wysoka dynamika wzrostu eksportu, co pozwala sądzić, iż polskie
przyprawy zyskują coraz większą popularność na rynkach zagranicznych. Ponadto na takie
tempo wzrostu eksportu może mieć również wpływ wejście Polski do Unii Europejskiej w maju
2004 r., a co za tym idzie ułatwienie eksportu naszych produktów na zagraniczne rynki.
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Wykres 9. Zmiany wartości eksportu przypraw sypkich w latach 2002-2004
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Należy jednak również pamiętać, że pomimo wysokiego tempa wzrostu eksportu, jego udział
w całkowitej sprzedaży przypraw sypkich jest nadal stosunkowo niski i wynosi 12% (w ujęciu
wartościowym) oraz 18% (w ujęciu ilościowym). Poniższe wykresy prezentują udział eksportu
w całkowitej sprzedaży przypraw sypkich.
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Wykres 10. Udział eksportu w całkowitej sprzedaży w kategorii przypraw sypkich w 2004 roku
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Wykres 11. Udział eksportu w całkowitej sprzedaży w kategorii przypraw sypkich w 2004 r. (ilościowo)
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Jeśli chodzi o eksport przypraw płynnych to w latach 2002-2004 zanotowano również jego
wzrost, choć dynamika była znacznie niższa niż w przypadku przypraw sypkich. W 2004 roku
wyeksportowano przyprawy płynne o wartości 3,7 mln zł, wobec 2,8 mln zł w 2002 r, co
stanowi wzrost ok. 31%. Wśród eksporterów przypraw płynnych znaleźli się jedynie najwięksi
producenci tego typu przypraw. Udział eksportu przypraw płynnych w całkowitej sprzedaży
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również nie był wysoki i wynosił w 2004 roku 7% (w ujęciu wartościowym) oraz 12% (w ujęciu
ilościowym).
Wykres 12. Zmiana wartości eksportu przypraw płynnych w latach 2002-2004
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Wykres 13. Udział eksportu w całkowitej sprzedaży w kategorii przypraw płynnych w 2004 roku
(wartościowo)
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Wykres 14. Udział eksportu w całkowitej sprzedaży w kategorii przypraw płynnych w 2004 r. (ilościowo)
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4.2. Import przypraw
Dane prezentowane w tym podrozdziale dotyczą importu przypraw przetworzonych,
gotowych do sprzedaży, a nie surowców wykorzystywanych do produkcji przypraw.
W prezentowanych danych nie ma informacji na temat importu przypraw płynnych, ponieważ
jego wartość była symboliczna i miała miejsce jedynie w 2003 r. (10 tys. kg o wartości 183 tys.
zł).
W latach 2002-2004 wartość importu przypraw do Polski wzrosła z 38,1 mln zł do prawie 48
mln zł co stanowi wzrost o ponad 25%. Jak więc widać dynamika zmian importu była dużo
niższa niż w przypadku eksportu. Ponadto Polska osiągnęła dodatnie saldo w handlu
zagranicznym przyprawami. W 2004 r. wyniosło ono ponad 32 mln zł.
Jeśli chodzi o poszczególne rodzaje przypraw to najszybciej w analizowanym okresie wzrósł
import przypraw jednoskładnikowych (ok. 80%). Stosunkowo niewielki wzrost importu
nastąpił natomiast w przypadku mieszanek przyprawowych (ok. 19%) oraz przypraw
uniwersalnych (ok. 10%).
Udział importu w całkowitej sprzedaży przypraw w Polsce był jeszcze niższy niż eksportu
i wynosił 8% (w ujęciu wartościowym) oraz 4 % (w ujęciu ilościowym).

22

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Wykres 15. Zmiana wartości importu przypraw sypkich w latach 2002-2004
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Wykres 16. Udział importu w całkowitej sprzedaży w kategorii przypraw sypkich w 2004 roku
(wartościowo)
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Wykres 17. Udział importu w całkowitej sprzedaży w kategorii przypraw sypkich w 2004 roku
(ilościowo)
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Źródło: UOKiK na podstawie danych ankietowanych przedsiębiorstw
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V. POLITYKA HANDLOWA
5.1. Informacje ogólne
Większość firm modyfikuje swoje ceny, aby nagradzać klientów za wcześniejszą regulację
należności, dużą wielkość zamówienia lub dokonywanie transakcji po sezonie. Oto
najważniejsze rodzaje rabatów (upustów):


rabaty za szybką/terminową płatność – polega na obniżeniu ceny dla nabywców szybko
i terminowo regulujących należności. Takie rabaty są powszechne w wielu branżach i służą
poprawieniu płynności finansowej sprzedających podmiotów oraz zmniejszeniu kosztów
związanych z opóźnieniami w płatnościach i egzekucją należności;



rabaty ilościowe – są to obniżki ceny dla nabywców kupujących większe ilości towarów.
Rabaty ilościowe muszą być na równi dostępne dla wszystkich kupujących i nie mogą
przekraczać poziomu oszczędności sprzedawcy z tytułu sprzedaży w większych ilościach.
Na te oszczędności składają się niższe koszty sprzedaży, magazynowania i transportu.
Mogą być oferowane niekumulatywnie (przy każdym złożonym zamówieniu). Rabaty
zachęcają klientów do zamawiania większej ilości towarów od jednego sprzedawcy;



rabaty funkcjonalne (handlowe) – oferowane są przez producenta dla przedstawicieli
kanału dystrybucji, jeśli wykonują oni pewne funkcje takie jak: sprzedaż, magazynowanie
i prowadzenie dokumentacji. Producenci mogą oferować różne rabaty funkcjonalne różnym
kanałom dystrybucji z powodu różnej wykonywanej przez nie funkcji, lecz producenci
muszą oferować te same rabaty wewnątrz jednego kanału;



rabaty sezonowe – jest to redukcja ceny poza sezonem. Rabaty sezonowe pozwalają
producentowi utrzymać produkcję na zbliżonym poziomie na przestrzeni całego roku;



rabaty lojalnościowe – zgodnie z dokumentem OECD2 dotyczącym upustów oraz rabatów
lojalnościowych: „upusty lojalnościowe można zdefiniować, jako struktury cenowe
przewidujące niższe ceny w zamian za zobowiązanie, umowne lub de facto, kupującego do
zaspokajania w znacznej mierze lub w sposób rosnący swoich potrzeb u przyznającego
upust”.

Z punktu widzenia prawa konkurencji rabaty mogą stanowić praktykę antykonkurencyjną
przede wszystkim, gdy stosuje je firma mająca dominującą pozycję na rynku właściwym.
Rabaty bądź inne upusty mogą jednak zostać uznane za nadużycie pozycji dominującej dopiero
w sytuacji, gdy ich przyznawanie przez dominanta nie jest uzasadnione oszczędnościami
w kosztach, przez co nie stanowi normalnego środka efektywnej konkurencji.
2

Loyalty and Fidelity Discounts and Rebates. OECD DAFFE/COMP (2002)21
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Niedozwolona polityka rabatowa może występować zarówno, jako praktyka mająca efekt
wykluczający (antykonkurencyjny) oraz jako praktyka dyskryminacyjna. Rabaty mogą mieć
efekt wykluczający, jeżeli ich celem jest uniemożliwienie lub utrudnienie klientom korzystania
z innych źródeł zaopatrzenia (przywiązanie kontrahentów) lub uniemożliwienie konkurentom
wejścia na rynek (zamknięcie rynku). Najczęściej spotykanym przykładem takich rabatów są
rabaty lojalnościowe. Z kolei rabaty stanowią praktykę dyskryminacyjną, jeżeli polegają na
stosowaniu w podobnych umowach z kontrahentami niejednolitych warunków3.

5.2. Polityka rabatowa firm działających na rynku przypraw
Praktycznie wszystkie firmy działające na rynku przypraw w Polsce stosowały przynajmniej
niektóre z wymienionych typów rabatów. Oto przykłady najczęściej stosowanych rodzajów
rabatów na rynku przypraw:
-

rabaty za wielkość obrotów, obecną i przewidywaną,

-

rabaty za pozycję klienta na danym rynku,

-

rabaty za przynależność do konkretnego kanału dystrybucji,

-

rabaty za sposób płatności,

-

rabaty za terminowe płatności,

-

rabaty za wyłączność handlu produktami danej firmy,

-

rabaty ad hoc – związane z akcjami promocyjnymi, specjalnymi ofertami np. na koniec
roku/kwartału,

-

rabaty za efektywność operacyjną np. w przypadku zmiany systemu dostaw z wielu
punktów odbioru na jeden magazyn centralny,

-

rabaty w przypadku rozwijania biznesu (np. zakładanie nowego sklepu).

Niektóre firmy, oferujące szeroki asortyment towarów wykraczający poza rynek przypraw, nie
oferują rabatów, które dotyczyłyby tylko tej kategorii produktów. Rabatami objęty jest cały
asortyment produktów sprzedawanych przez firmę. Rabaty udzielane są w zależności od
wielkości zakupów, w związku z wcześniejszymi płatnościami, za zachowanie minimów
logistycznych, oraz za uzyskanie określonych obrotów w danym okresie rozliczeniowym.
Jak zostało to już powyżej stwierdzone, aby można było uznać politykę rabatową danej firmy
za praktykę antykonkurencyjną, firma ją stosująca musi posiadać dominującą pozycję na rynku
właściwym. Zgodnie z art. 4 pkt. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod
pojęciem pozycji dominującej rozumie się pozycje przedsiębiorcy, która umożliwia mu
3

A. Zawłocka, Polityka rabatowa jako nadużycie pozycji dominującej, UOKiK, Warszawa 2005, s. 16
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zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie możliwości
działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz
konsumentów. Domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycje dominującą, jeżeli jego udział
w rynku przekracza 40%.
Odnosząc się do zarzutów stawianych niektórym producentom przypraw, które stanowiły
jedną z przyczyn przeprowadzenia badania tego rynku, należy odnieść się zarówno do kwestii
pozycji tych firm na rynku, jak i ich rzeczywistej polityki handlowej (a w szczególności polityki
rabatowej). W przedmiotowym badaniu rynek właściwy został określony jako rynek przypraw
oferowanych na terytorium Polski (dokładna analiza tego zagadnienia znajduje się w rozdziale
I niniejszego raportu). Na tak wyznaczonym rynku żadna z firm działających w naszym kraju
nie posiada pozycji dominującej. Należy również podkreślić, iż w badanym okresie (lata 20022004) udziały największych firm w większości segmentów tego rynku systematycznie
zmniejszały się.
Tylko jedna firma działająca na rynku przypraw stosowała w badanym okresie rabaty
lojalnościowe, a wiec rabaty, które mogą być uznane za antykonkurencyjne. Jednak udział tego
przedsiębiorstwa zarówno w całym rynku przypraw, jak i w którymkolwiek z jego segmentów
nie przekracza 40%.
W toku prowadzonego badania rozesłano również kwestionariusze badania ankietowego do 23
odbiorców przypraw działających na rynku polskim. W grupie tej znalazły się zarówno duże
sieci handlowe, jak i hurtownie artykułów spożywczych, a także mniejsi odbiorcy
indywidualni. Żadna z ankietowanych firm nie wskazała na stosowanie przez któregokolwiek
z producentów przypraw antykonkurencyjnych praktyk.
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VI. KONCENTRACJA NA RYNKU PRZYPRAW
Do najczęściej stosowanych wskaźników pokazujących stopień koncentracji na danym rynku
należy wskaźnik koncentracji Crk (ang. concentration ratio). Pokazuje on udział największych
k podmiotów działających na danym rynku (mierzony bądź to ilością sprzedanych towarów
czy usług, bądź wartością tych towarów/usług) w całości danej zbiorowości przedsiębiorców.
Wskaźnik ten pokazuje przede wszystkim przewagę największych producentów (lub
uczestników rynku), natomiast nie pokazuje zmian zachodzących wśród mniejszych firm.
W przedmiotowym badaniu posłużono się następującymi wskaźnikami Crk:
Wskaźnik Cr3 – łączny udział rynkowy trzech największych przedsiębiorców działających na
danym rynku (liczony dla wartości sprzedaży),
Wskaźnik Cr5 – łączny udział rynkowy pięciu największych przedsiębiorców działających na
danym rynku (liczony dla wartości sprzedaży).
Wykres 18. Zmiany udziału trzech największych firm w poszczególnych segmentach rynku przypraw
w Polsce w latach 2002-2004 (Cr3)
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Źródło: UOKiK na podstawie danych ankietowanych przedsiębiorstw

W analizowanym okresie udziały trzech największych firm zarówno w kategorii przypraw
sypkich oraz przypraw płynnych, jak i biorąc pod uwagę osobno poszczególne segmenty uległy
zmniejszeniu. Najwyższy poziom koncentracji występował w kategorii przypraw płynnych.
Wskaźnik Cr3 znacznie przekraczał tutaj 90%, choć i on uległ nieznacznemu obniżeniu
(z 98,92% w 2002 r. do 97,83% w 2004 r.). Jeśli chodzi o drugą kategorie przypraw, tzn.
przyprawy sypkie to tutaj wartość wskaźnika Cr3 kształtowała się na znacznie niższym
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poziomie i zmniejszyła się w badanym okresie z niewiele ponad 74% w 2002 roku do 66,66%
w 2004 roku. W przeciwieństwie do całej kategorii przypraw sypkich, udział trzech
największych firm w jej poszczególnych segmentach był znacząco wyższy i wynosił w 2004
roku: dla przypraw jednoskładnikowych 76,16% (w 2002 r. – 79,26%), dla przypraw
uniwersalnych 75,7% (w 2002 roku – 84,83%) oraz dla mieszanek przyprawowych 83,15% (w
2002 r. – 90,30%).
Wykres 19. Zmiany udziału pięciu największych firm w poszczególnych segmentach rynku przypraw
w Polsce w latach 2002-2004 (Cr5)
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W badanym okresie udział pięciu największych firm również w większości przypadków uległ
zmniejszeniu (z wyjątkiem kategorii przypraw płynnych, gdzie na rynku działało w latach
2002-2004 tylko pięciu przedsiębiorców, w związku z czym ich udział pozostawał na
niezmienionym poziomie i wynosił 100%). Jeśli chodzi o drugą kategorie przypraw, tzn.
przyprawy sypkie to tutaj wartość wskaźnika Cr5 kształtowała się (podobnie jak w przypadku
wskaźnika Cr3) na znacznie niższym poziomie i zmniejszyła się w badanym okresie z ponad
91% w 2002 r. do 83,43% w 2004 r. W przeciwieństwie do całej kategorii przypraw sypkich,
udział pięciu największych firm w jej poszczególnych segmentach był wyższy i wynosił w 2004
r.: dla przypraw jednoskładnikowych 91,75% (w 2002 r. – 94,09%), dla przypraw uniwersalnych
93,76% (w 2002 r. – 98,42%) oraz dla mieszanek przyprawowych 98,15% (w 2002 r. – 98,50%).
W przedmiotowym badaniu wykorzystano również inna miarę koncentracji, a mianowicie
Indeks Herfindahla Hirschmana (HHI). Jest to suma kwadratów wielkości udziałów w rynku,
posiadanych przez wszystkich przedsiębiorców działających na danym rynku. Na rynku, na
którym działa tylko jedno przedsiębiorstwo (monopol) wskaźnik HH wynosi 10000, natomiast
w sytuacji konkurencji zmierza do 0. Przypisuje on większą wagę udziałom w rynku większych
firm, co pozostaje w zgodzie z ich relatywnym znaczeniem na rynku. W przeciwieństwie do
wskaźników koncentracji Crk, indeks HH odnosi się do całej populacji firm tworzących dany
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rynek, dlatego też wydaje się być użyteczniejszą miarą koncentracji. Spektrum koncentracji
rynku mierzone indeksem HH dzieli się na trzy zakresy, które mogą zostać scharakteryzowane
jako:


rynek nieskoncentrowany (HHI poniżej 1000), na którym nie istnieje obawa wystąpienia
siły rynkowej,



rynek umiarkowanie skoncentrowany (HHI pomiędzy 1000 a 1800),



rynek wysoce skoncentrowany (HHI powyżej 1800) – istnieje prawdopodobieństwo
tworzenia i umacniania siły rynkowej.

Wykres 20. Zmiany wartości Indeksu Herfindahla Hirschmana w poszczególnych segmentach rynku
przypraw w Polsce w latach 2002-2004 (HHI liczony dla wartości sprzedaży)
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Podobnie jak to miało miejsce w przypadku obu omawianych wcześniej wskaźników
koncentracji Crk, stopień koncentracji mierzony indeksem HH uległ również obniżeniu
(z wyjątkiem kategorii przypraw płynnych, dla której indeks wzrósł z 5624,26 pkt w 2002 r. do
5710,94 pkt w 2004 r.). W kategorii przypraw sypkich wartość wskaźnika zmniejszyła się
z 2092,60 pkt w 2002 r. do nieco ponad 1863 pkt w 2004 r. Natomiast jego wartości
w poszczególnych segmentach przypraw sypkich kształtowały się w 2004 r. na następującym
poziomie: dla przypraw uniwersalnych 2330,10 pkt (w 2002 r. 3182,36 pkt), dla przypraw
jednoskładnikowych 2829,53 pkt. (w 2002 r. 3423,25 pkt) oraz dla mieszanek przyprawowych
3177,37 pkt (w 2002 r. 3449,15 pkt).
Podsumowując należy stwierdzić, iż generalnie rynek przypraw w Polsce jest silnie
skoncentrowany. Najmniejszy stopień koncentracji występuje w kategorii przypraw sypkich,
jednak i tutaj wartość indeksu HH przekracza 1800 pkt, a wskaźniki Cr3 i Cr5 wynoszą
odpowiednio 66,66% oraz 83,43%. Jeszcze wyższą wartość osiągają współczynniki koncentracji
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liczone dla poszczególnych segmentów przypraw sypkich (indeks HH przekracza zawsze 2000
pkt). Najwyższy stopień koncentracji ma miejsce w kategorii przypraw płynnych, gdzie
wartość indeksu HH przekracza 5000 pkt, a Cr5 wynosi 100%. Pozytywnym aspektem wydaję
się być natomiast powolne i systematyczne obniżanie stopnia koncentracji właściwie we
wszystkich segmentach rynku przypraw, mierzonego zarówno wskaźnikiem Crk jak i HHI.
Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest szybszy wzrost wartości sprzedaży mniejszych
firm działających na tym rynku.
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PODSUMOWANIE
Wartość rynku przypraw systematycznie rośnie i jest obecnie wyceniana na ponad 600 mln zł.
Konsumenci podejmujący decyzje zakupowe kierują się najczęściej przywiązaniem do marki
oraz preferują krajowych producentów. Dlatego też zdecydowana większość firm działających
na tym rynku to krajowe podmioty o ugruntowanej już pozycji.
Mocno zróżnicowana jest struktura tego rynku. Najpowszechniejszy obecnie podział to
wyodrębnienie dwóch głównych kategorii przypraw, opierający się na ich właściwościach
fizyko-chemicznych. Pierwsza kategoria to przyprawy sypkie (w skład jej wchodzą przyprawy
jednoskładnikowe, mieszanki, a także przyprawy uniwersalne). Druga natomiast to przyprawy
płynne. Dla potrzeb niniejszego badania rynek produktowy zdefiniowano jako rynek przypraw
(obejmujący wyżej wymienione kategorie). Natomiast rynkiem właściwym w aspekcie
geograficznym jest rynek Polski.
Pozycja poszczególnych firm na tym rynku jest dosyć mocno zróżnicowana. W poszczególnych
segmentach i kategoriach przypraw udział niektórych firm w wartości sprzedaży przekracza co
prawda 40%. Biorąc jednak pod uwagę cały rynek przypraw, należy podkreślić, iż żadna z firm
działających na tym rynku nie posiada pozycji dominującej. Ponadto udziały rynkowe
największych podmiotów systematycznie zmniejszają się, co znajduje również
odzwierciedlenie w poziomie wskaźników koncentracji.
Wymiana handlowa przyprawami systematycznie wzrasta. Szczególnie dynamicznie rośnie
eksport przypraw (ponad dwukrotny wzrost w latach 2002-2004), wolniej zwiększa się import
(o ok. 25%). Polska osiągnęła również w 2004 r. dodatnie saldo w handlu zagranicznym
przyprawami (32 mln zł). Udział eksportu i importu w całkowitej sprzedaży przypraw nadal
pozostaje relatywnie niewielki i wynosi odpowiednio 12% i 7%.
Firmy działające na rynku przypraw stosują wiele różnych rodzajów rabatów. Jednak
przeprowadzona dokładna analiza polityki handlowej poszczególnych podmiotów nie
wskazuje na stosowanie przez któregokolwiek z nich praktyk ograniczających konkurencję.
Jedynie jedna firma stosuje w swoich umowa rabaty lojalnościowe, które mogą być uznane za
antykonkurencyjne. Jednak jej udział w żadnym segmencie rynku przypraw nie przekracza
40%.
Poziom koncentracji na rynku przypraw jest dosyć wysoki. Indeks HH liczony zarówno dla
poszczególnych segmentów, jak i dla całego rynku przekracza 1800 pkt (w przypadku
przypraw płynnych przekracza nawet 5000 pkt). Również wartości wskaźników koncentracji
Crk są wysokie. Należy jednak podkreślić, iż poziom koncentracji na rynku przypraw ulega
w ostatnich latach systematycznemu obniżaniu, głównie za sprawą szybszego rozwoju małych
firm.
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Opracowanie:
Departament Analiz Rynku UOKiK
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