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Makrootoczenie firmy należy opisać z uwzględnieniem podziału czynników na 

polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne (PEST). Polityczne uwarunkowania 

prowadzenia działalności przez Danone należy opisywać w ogólnych kategoriach, związanych 

z regulacjami mającymi wpływ  na prowadzenie działalności gospodarczej (obciążenia 

fiskalne, przepisy dotyczące produkcji żywności i przepisy BHP, pozwolenia na budowę). W 

zakresie uwarunkowań politycznych trudno na szczególne zainteresowanie decydentów branżą 

jogurtów czy samą firmą Bakoma. Potencjalne zainteresowanie związane jest tutaj między 

innymi ze skandali żywnościowymi, które do tej pory ominęły branżę mleczarską (znane są 

afery dotyczące wytwarzania proszku jajecznego, oraz soli). Problemy dotykające branżę 

mleczarską w kontekście zaangażowania czynników politycznych widoczne są zagranicą. W 

ostatnich latach były to przypadki celowego zatruwania melaniną przez chińskich producentów 

mleka (w celu jego „wzbogacenia”). Koncern Danone, jak do tej pory uniknął na rynku polskim 

oskarżeń o niedozwolone praktyki marketingowe (musiał zapłacić wysokie kary na rynku 

amerykańskim i kanadyjskim).  

Ekonomiczne uwarunkowania wpływają na prowadzenie działalności przez Bakomę w 

kontekście ogólnej koniunktury gospodarczej, oraz dynamiki handlu detalicznego w Polsce. 

Warto zauważyć, że tempo wzrostu branży jogurtów w Polsce jest zależne od dynamiki 

produktu krajowego brutto.  

 

Tabela 1. Wartość rynku jogurtów w Polsce. 

Rok Wartość w mld 

złotych 

Dynamika Wzrost PKB 

Polski (%) 

2005 1,19* - 3,2% 

2006 1,28 8,4% 6,2% 

2007 1,60 25% 6,7% 

2008 1,82 13,7% 4,8% 

2009 1,96 7,7% 1,8% 

2010 2,10 7,1% 3,8% 

2011 2,30** 9,5% 4,3% 

* za lata 2005-2010 estymacje firmy badawczej AC Nielsen;  

**estymacja firmy badawczej Euromonitor International. 

Źródło: Jogurty: będzie wojna na ceny, 18 luty 2009, źródło: 

http://forsal.pl/grafika/114131,17088,jogurty_bedzie_wojna_na_ceny.html, oraz: Wzrost wartości rynku 

jogurtów, źródło: http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=375  

http://forsal.pl/grafika/114131,17088,jogurty_bedzie_wojna_na_ceny.html
http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=375
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Jogurty należą do jednego z produktów z tzw. sektora FMCG, czyli produktów szybko 

zbywalnych, o niskiej cenie jednostkowej, które stanowią jeden  z wielu produktów, które 

można zaliczać do podstawowych produktów żywnościowych. W związku z tym, jak obrazuje 

powyższa tabela dynamika wzrostu rynku jogurtów jest uzależniona od ogólnej koniunktury 

gospodarczej w Polsce. Wraz z osłabieniem wzrostu branży w latach 2008-2009, obecnie 

branża zaczyna odzyskiwać prędkość wzrostu. Bakoma, jako jeden z graczy na rynku jogurtów 

jest zatem uzależniona od wahań koniunkturalnych.  

Uwarunkowania technologiczne dla branży należy rozpatrywać w technologii produkcji 

pozwalającej zapewnić efektywność kosztową i zapewnienie odpowiednich parametrów 

jakościowych. W zakresie uwarunkowań technologicznych należy pamiętać także o 

konieczności posiadania certyfikatów związanych z bezpieczeństwem produkowanej 

żywności, oraz przestrzeganiem zasad ochrony środowiska (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 

18001). Zapewnieniem jakości w kwestiach technologicznych i procesowych jest także 

przechodzenie audytu firmy AIB, wiodącego gracza w zakresie audytów sektora 

żywnościowego (taki audyt przechodzi Danone). W przygotowaniu technologicznym Bakomy 

ważne jest także przygotowanie pod kątem analizy ryzyka punktów krytycznych w procesie 

produkcji (HACCP).1 

Z punktu widzenia Bakomy ważną częścią technologicznego fragmentu jej 

makrootoczenia jest dostęp do technologii pozwalających na wytwarzanie produktów 

funkcjonalnych, w tym bez tłuszczu, oraz probiotycznych zawierających kultury bakterii o 

pozytywnym wpływie na zdrowie człowieka (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

termophilus).2  

Społeczne makrootoczenie działania firmy Bakoma należy w ogólnym ujęciu 

traktować jako preferencje konsumenckie i popularność jogurtów w polskim społeczeństwie, 

które przekładają się na poziom spożycia. Podstawową przesłanką dla budowy pozytywnych 

trendów w obrębie społecznego otoczenia działania firmy Bakoma są właściwości dietetyczne 

i organoleptyczne jogurtów, które są bogatszym źródłem wapnia i aminokwasów niż mleko.3 

                                                 
1 http://www.bakoma.pl/pl/o_bakomie/historia 
2 Polski rynek jogurtów: dynamiczny rozwój, 15 października 2010, źródło: 

http://www.egospodarka.pl/58032,Polski-rynek-jogurtow-dynamiczny-rozwoj,1,56,1.html 
3 Jerzy Grochulski, Raport – rynek wyrobów mlecznych 2010, źródło: 

http://www.poradnikhandlowca.com.pl/archiwum/01-2010,Raport---Rynek-produktow-mlecznych,Rok-

2010,32,450.html  

http://www.poradnikhandlowca.com.pl/archiwum/01-2010,Raport---Rynek-produktow-mlecznych,Rok-2010,32,450.html
http://www.poradnikhandlowca.com.pl/archiwum/01-2010,Raport---Rynek-produktow-mlecznych,Rok-2010,32,450.html
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Pomimo wzrostu branży wskaźnik średniego spożycia jogurtów w Polsce jest niższy niż w 

Europie (średnio 7,5 kg na osobę rocznie, podczas gdy w Europie jest to 13,8 kg na osobę 

rocznie).4 Ze względu na preferencje klientów należy dokonać segmentacji rynku na jogurty 

pitne, jogurty owocowe, jogurty kremowe, jogurty naturalne, jogurty śniadaniowe, a także 

jogurty funkcjonalne. 5 Według firmy AC Nielsen przeszło 75% rynku stanowiły jogurty do 

jedzenia łyżeczką (wszystkie segmenty oprócz rynku jogurtów pitnych). Wśród konsumentów 

jednak największym wzrostem popularności cieszą się jogurty pitne, ze względu na możliwość 

ich konsumpcji niemal w każdym miejscu (wzrost sprzedaży o 21% w ujęciu 2010/2009).6  

Dystrybucja na całym rynku jogurtów opiera się w ok. 20% o hipermarkety, 40% o 

supermarkety, zaś pozostałe 40% o pozostałe, mniejsze sklepy.7 Struktura dystrybucji na rynku 

jogurtów odzwierciedla nie tylko preferencje konsumentów, ale także siłę sprzedażową 

poszczególnych sprzedawców detalicznych, co wpływa na same strategie dystrybucji 

producentów.  

 

 

                                                 
4 Beata Drewnowska, Polacy będą wydawać coraz więcej na jogurty, Ekonomia 24, 30 marca 2011, źródło: 

http://www.ekonomia24.pl/artykul/634353.html 
5 Joanna Radziewicz, Rośnie spożycie jogurtów w Polsce, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”, listopad-grudzień 

54, źródło: http://rme.cbr.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=125:ronie-spoycie-jogurtow-

w-polsce&catid=51:rolnictwo-w-unii-europejskiej&Itemid=91 
6 Polski rynek jogurtów: dynamiczny rozwój, 15 października 2010, źródło: 

http://www.egospodarka.pl/58032,Polski-rynek-jogurtow-dynamiczny-rozwoj,1,56,1.html 
7 Polski rynek jogurtów: dynamiczny rozwój, 15 października 2010, źródło: 

http://www.egospodarka.pl/58032,Polski-rynek-jogurtow-dynamiczny-rozwoj,1,56,1.html 

http://www.egospodarka.pl/58032,Polski-rynek-jogurtow-dynamiczny-rozwoj,1,56,1.html
http://www.egospodarka.pl/58032,Polski-rynek-jogurtow-dynamiczny-rozwoj,1,56,1.html

