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Czym jest EIT Food?

Naszą misją jest budowanie świata, w którym każdy ma dostęp do 
zrównoważonej, zdrowej i bezpiecznej żywności, produkowanej w 
przejrzysty sposób. 

Wiodąca inicjatywa w obszarze żywności  w 
Europie, w ramach której działamy na rzecz bardziej 
zrównoważonej, zdrowej i godnej zaufania branży 
rolno-spożywczej

NASZA MISJA

NASZA ROLA

NASZA SIŁA

Naszą rolą jest łączenie wszystkich aktorów oraz wsparcie ich w 
działaniach na rzecz wzmocnienia innowacji, które zmienią nasz 
system żywności. 

Nasza siła tkwi w sieci Partnerów, którzy reprezentują ponad 85 
wiodących firm z branży spożywczej, ośrodków badawczych i 
uniwersytetów w Europie.

Wśród nich znajduje się również Stowarzyszenie RisingFoodStars 
zrzeszające najlepsze startupy i scaleupy z obszaru rolno-spożywczego.

Nasza główna siedziba znajduje się w Leuven oraz mamy regionalne 
biura w Warszawie, Freising, Reading, Leuven, Bilbao oraz Madrycie. Gruzja i 
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Islandia
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Partnerzy EIT Food: 

Razem zmieniamy branżę rolno-spożywczą

Przetwarzanie

Produkcja

Dystrybucja

Konsumpcja

Odpady
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TRANSFORMACJA CYFROWA

ALTERNATYWNE 
PROTEINY

ZRÓWNOWAŻONE 
ROLNICTWO

SPERSONALIZOWANA 
ŻYWNOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONA 
AKWAKULTURA

PRZEJRZYSTOŚĆ 
ŁAŃCUCHA

GOSPODARKA 
OBIEGU 

ZAMKNIĘTEGO

KONSUMENT W CENTRUM

Obszary Innowacji EIT Food oraz czynniki horyzontalne 
wpływające na całość łańcucha wartości



Dlaczego foresight strategiczny jest 
ważny dla branży?

Forma odbudowy 
gospodarczej nie 
jest jasna, nadal 

możliwe są kolejne 
wstrząsy związane z 

pandemią 

Kształt odbudowy 
poddany jest 

wpływom 
różnorodnych 

czynników

Odmienne scenariusze 
muszą być brane pod 
uwagę przy tworzeniu 
planów adaptacyjnych 

Jakie czynniki brano pod uwagę przy 
tworzeniu scenariuszy przyszłości?

Popyt krajowy
Uwarunkowania handlu 

zagranicznego 
Zaufanie konsumentów i 

rynku

Restrykcje zapobiegające 
rozprzestrzenianiu wirusa

Wsparcie publiczne

CZYNNIKI EKONOMICZNE CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE



Sytuacja w branży rolno-spożywczej w Polsce przez pandemią
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Kluczowe słabości w skali makro 

− Starzenie się społeczeństwa i spadek 
liczby osób w wieku produkcyjnym 

− Zwiększenie deficytu budżetowego 

− Niedobory siły roboczej 

− Ograniczone zaufanie rynku 
związane z lukami regulacyjnymi



Sytuacja sektora w okresie pandemii w Europie Środkowo-Wschodniej 

Odporna produkcja żywności

Produkcja i przetwarzanie żywności udowodniły 
swoją odporność na wstrząsy ekonomiczne

Produkcja żywności w kwietniu 
2020 spadła tylko o 13%

Podczas gdy produkcja dóbr 
trwałych spadła w tym samym 
okresie o 43% rok do roku

Polska

12% 47%

Spadek w produkcji 
żywności rok do roku

Spadek w produkcji dóbr 
trwałych rok do roku

W kwietniu produkcja dóbr kapitałowych  trwałych spadła 
o około 50% w porównaniu z tym samym miesiącem w 
poprzednim roku. Wszystkim 4 kategoriom udało się 
odrobić straty i – z wyjątkiem dóbr kapitałowych –
osiągnąć wyższe wartości w lipcu niż w ubiegłym roku.

KWIECIEŃ 2020



Sytuacja sektora w okresie pandemii w Europie Środkowo-Wschodniej

Stabilna sprzedaż żywności

Sprzedaż żywności, napojów, tytoniu okazała się być 
bardziej odporna na wstrząs niż produktów 
nieżywnościowych 

Polska

89% 88%

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i tytoniu Sprzedaż detaliczna produktów 
nieżywnościowych (w tym paliwa)

Sprzedaż detaliczna żywności, 
napojów i tytoniu 

Sprzedaż detaliczna produktów 
nieżywnościowych (w tym 
paliwa)

Ogólny handel detaliczny i sprzedaż produktów 
nieżywnościowych odrabiały straty w tempie szybszym od 
przeciętnego, osiągając w lipcu wartości wyższe niż w ubiegłym 
roku. Sprzedaż obejmująca artykuły spożywcze i napoje 
nadrabiała straty w wolniejszym tempie i w okresie od maja do 
lipca osiągała wyniki gorsze od przeciętnych.

KWIECIEŃ 2019KWIECIEŃ 2020



SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI
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Dwa ekstremalne scenariusze

Konserwatywne zachowania 
konsumenckie hamują potencjał 
wzrostu producentów i procesorów 
żywności 

Zakłócenia sezonowych 
przepływów pracowników

Ustanie inwestycji w przetwarzanie 
żywności i infrastrukturę rolniczą

Zwiększenie ruchu w sklepach i 
wzmacnianie potencjału 
zakupowego konsumentów 
oznacza wzrost konsumpcji

Wykorzystanie nadwyżek produkcyjnych 
przy popycie powracającym do poziomów 
sprzed pandemii 

Przepływy pracowników ustabilizowane



Dwa umiarkowane scenariusze

Nowy konsument

Nowe reguły

Większa pojemność e-commerce 
wymagana od sprzedawców by 

odpowiedzieć na potrzeby 
konsumentów

Nowe oczekiwania konsumentów wymagają od 
producentów repozycjonowania swoich produktów

Pozytywny szok popytowy dla 
sektora rolniczego ze względu na:

Preferencje dla 
lokalnych 
produktów

Zwiększenie 
popytu na 
produktu o 
większej 
gęstości 
odżywczej

Zwiększona presja płacowa na rolnikach

Ryzyko komplikacji w handlu 

Gastronomia silnie negatywnie 
dotknięta przez regulacje w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa

Polityki i regulacje zwiększają koszty 
operacyjne prowadzenia działalności 



Przyszłość po pandemii 

Szanse na zrównoważoną 
odbudowę

Potencjalna nowa baza konsumentów 
dzięki większej liczbie osób szukających 
lokalnych produktów 

Bardziej bezpośredni kontakt 
z konsumentami i wyższe 
marże

Wykorzystanie efektu skali 
dzięki zintensyfikowanej 
współpracy regionalnej



Przyszłość po pandemii 

Szanse na zrównoważoną 
odbudowę

Szanse dla lokalnych dostawców na 
popularyzację własnych produktów

Innowacje w procesie produkcyjnym mające na celu 
zwiększenie efektywności wykorzystania surowców i 
zmniejszenie negatywnego  wpływu na środowisko 

Nowe efektywne rozwiązania 
transportowe 

Szanse na zbudowanie 
samowystarczalności na poziomie 
kraju i regionu



Bardziej świadome wybory 
konsumenckie ze względu na rosnący 
trend w przygotowywaniu żywności w 
domu i zwiększanie świadomości 
ekologicznej

Zwiększenie zainteresowania 
lokalnymi sprzedawcami i 
targami które może się 
przełożyć pozytywnie na marże

Zwiększone zainteresowanie 
specjalistycznymi sklepami i 
lokalnymi restauracjami

Szanse dla digitalizacji – zwiększenie zamówień gotowych 
dań online i dowozu zakupów spożywczych 

Przyszłość po pandemii 

Szanse na zrównoważoną 
odbudowę



EU Green Deal jako katalizator dalszych zmian po 2020 

• Presja na dekarbonizację

• Przejście na bardziej zrównoważone metody uprawy i hodowli

• Minimalizacja plastikowych opakowań 

• Zmniejszenie produkcji gazów cieplarnianych 

• Mechanizm opodatkowania emisji dwutlenku węgla



Szanse dla sektora rolno-spożywczego związane z EU Green Deal

• Nakłady finansowe na realizację planu – Horizon Europe (budżet na 
poziomie 95.5 mld euro) 

• Zachowanie przystępności cenowej żywności dzięki wzmacnianiu 
konkurencyjności sektora, promowaniu krótkiego łańcucha dostaw oraz 
wzmacnianiu przedsiębiorczości

• Nacisk na gospodarkę obiegu zamkniętego oraz produkcję organiczną daje 
ogromny potencjał rozwoju nowych źródeł dochodu dla rolników

• Walka z marnowaniem żywności - podejście 3R wymaga zapobiegania 
marnotrawstwu na każdym etapie łańcucha żywności 

• Promocja zdrowego odżywiania oraz zmniejszenia konsumpcji żywności 
wysoko przetworzonej bogatej w konserwanty



http://eitfood.eu/food-foresight

EIT Food Foresight dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
raport poświęcony Polsce dostępny do pobrania!

Zapraszam do kontaktu

aleksandra.nizynska@eitfood.eu

http://eitfood.eu/foodforesight

