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Czy kryzys zagraĪaá wynikom spóáek notowanych w WIG
SpoĪywczy?
Was the crisis a threat to the performance results of companies
noted in the WIG Food Industry index?
Synopsis. Celem napisania artykuáu byáa odpowiedĨ na pytanie postawione w jego tytule, czy kryzys
zagraĪaá spóákom wáączonym do indeksu WIG SpoĪywczy. Analiza wyników ekonomicznofinansowych wykazaáa, Īe przedsiĊbiorstwa przemysáu rolno-spoĪywczego wykorzystaáy sprzyjające
warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej, a nastĊpnie dobrze poradziáy sobie z trudnym okresem
kryzysu. Analizie poddano oddziaáywanie koniunktury gospodarczej na dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstw
naleĪących do indeksu WIG SpoĪywczy w okresie ostatnich lat. Stwierdzono, Īe spóáki spoĪywcze
dobrze funkcjonowaáy w okresie Ğwiatowego kryzysu finansowego i gospodarczego, jednak indeks
WIG SpoĪywczy zawsze byá i jest zaleĪny od ogólnoĞwiatowej koniunktury gospodarczej
i panującego ogólnego klimatu gieádowego.
Sáowa kluczowe: kryzys gospodarczy i finansowy, WIG SpoĪywczy, przemysá spoĪywczy.
Abstract. The aim of the article was to answer the question asked in its title, if the crisis was a threat
to the companies noted in the WIG Food Industry index. An analysis of their economic and financial
results has showed that Agriculture and Food Industry companies had taken advantage of the
favourable circumstances accompanying the Polish accession to the European Union and then coped
well with the difficult period of crisis. The subject of analysis was the impact of this economic
situation on functioning of WIG Food Industry companies in recent years. It was found that Food
Industry companies functioned well during the global financial and economic crisis. However, the
WIG Food Industry index has always depended on the global economic situation and the general stock
exchange climate.
Key words: financial and economic crisis, WIG Food Industry index, food industry.

Wprowadzenie
W okresie ostatnich dwóch dekad polski przemysá spoĪywczy zostaá wáączony do
czynnego uczestnictwa w miĊdzynarodowej wymianie gospodarczej, która zapewniáa jego
przedsiĊbiorstwom moĪliwoĞü konkurowania na szerokim europejskim rynku. Byá to okres
zarówno przeksztaáceĔ transformacyjnych wzmacnianych przez procesy globalizacji, jak
równieĪ faza przystĊpowania do struktur unijnych i pozycjonowania siĊ przedsiĊbiorstw
w europejskim systemie gospodarczym. Zmiany nie ominĊáy przedsiĊbiorstw przemysáu
spoĪywczego, które dokonaáy w tym czasie przeksztaáceĔ prywatyzacyjnych,
modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych, w wyniku czego zostaáy zauwaĪone jako
konkurencyjne podmioty o prorynkowych zachowaniach.
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Za gáówne wyzwanie dla polskich przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego naleĪy
uznaü funkcjonowanie w gospodarce Ğwiatowej, poddawanej ciągáym procesom
globalizacyjnym. Pozycja przedsiĊbiorstwa przemysáu spoĪywczego jest zaleĪna od jego
konkurencyjnoĞci, czyli zdolnoĞci do funkcjonowania w branĪy, moĪliwoĞci
przezwyciĊĪenia niepowodzeĔ i wykorzystania pojawiających siĊ szans. Przewagi
konkurencyjne wypracowywane przez wáaĞciwe zarządzanie mają zasadnicze znaczenie
w rynkowym pozycjonowaniu przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego w warunkach
globalizacji. Jednym z najwaĪniejszych Ĩródeá przewagi konkurencyjnej jest dynamiczna
zmiennoĞü otoczenia, w którym funkcjonują wspóáczesne przedsiĊbiorstwa, a wáaĞciwe
zarządzanie zmianami i dopasowanie do istniejących warunków stwarza moĪliwoĞü
wykorzystywania pojawiających siĊ szans.
Po siedmiu latach peánego uczestnictwa w strukturach unijnych przedsiĊbiorstwa
przemysáu rolno-spoĪywczego poznaáy swe moĪliwoĞci eksportowe, wciąĪ próbują
pozyskiwaü nowych sojuszników handlowych, tworzą koncepcje efektywnych inwestycji
zagranicznych oraz wzmacniają posiadany kapitaá ludzki. Przeprowadzenie analizy
funkcjonowania przedsiĊbiorstw spoĪywczych umoĪliwiáo zbadanie czynników
o charakterze makro- i mikroekonomicznym, determinujących ich prawidáowe
funkcjonowanie oraz trafnoĞü stosowanej strategii, jak równieĪ umoĪliwiáo udzielenie
odpowiedzi na pytanie, czy kryzys zagraĪaá wynikom spóáek naleĪących do indeksu WIG
SpoĪywczy. Uczestnictwo tych przedsiĊbiorstw w rynku kapitaáowym wymusza w ich
dziaáaniach transparentnoĞü w zakresie podejmowanych decyzji, skáadanie okresowych
sprawozdaĔ finansowych oraz stosowanie zasad áadu korporacyjnego. Z tego wzglĊdu
podatnoĞü na wszelkiego rodzaju wahania koniunkturalne powinna byü ograniczona
i w odpowiednim momencie niwelowana. WiĊkszoĞü spóáek naleĪących do indeksu WIG
SpoĪywczy prowadzi swoją dziaáalnoĞü na miĊdzynarodowych rynkach, co wynika
z postĊpującej ich internacjonalizacji, koniecznoĞci penetracji i zdobywania nowych ich
czĊĞci oraz wymusza staáą modernizacjĊ i profesjonalizacjĊ dziaáaĔ [Firlej 2012]. Ponadto
przedsiĊbiorstwa wáączone do indeksu WIG SpoĪywczy, jako podmioty notowane na rynku
akcji są zmuszone do prowadzenia swej dziaáalnoĞci gospodarczej na podstawie
wytyczonej i przyjĊtej strategii dziaáania. Przeprowadzona we wczeĞniejszych badaniach
autora analiza wyników ekonomiczno-finansowych wykazaáa, Īe przedsiĊbiorstwa
przemysáu rolno-spoĪywczego wykorzystaáy sprzyjające warunki akcesji Polski do Unii
Europejskiej w celu podniesienia swej konkurencyjnoĞci i odnotowaáy spektakularny
wzrost aktywnoĞci eksportowej.

Cel, faktografia i metodyka badaĔ
Celem opracowania jest zaprezentowanie zachowaĔ przedsiĊbiorstw spoĪywczych
w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego, który zapoczątkowany w Stanach
Zjednoczonych wywiera swe piĊtno na europejskiej gospodarce. Analizie poddano
oddziaáywanie koniunktury gospodarczej na dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstw naleĪących do
indeksu WIG SpoĪywczy w okresie ostatnich lat. Próba badawcza wykorzystana
w badaniach objĊáa 24 przedsiĊbiorstwa notowane na Gieádzie Papierów WartoĞciowych
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w Warszawie . W przeprowadzonych badaniach posáuĪono siĊ metodą wywiadu oraz
analizy sprawozdaĔ finansowych w latach 2004-2011. Wymóg skáadania okresowych
sprawozdaĔ finansowych, zachowania transparentnoĞci dziaáania oraz stosowania zasad
áadu korporacyjnego przez podmioty notowane na rynku akcji niewątpliwie przyczynia siĊ
do prowadzenia w nich starannego i szczegóáowego przeglądu poziomu oddziaáywania
czynników makroekonomicznych [Firlej 2012]. KaĪde z przedsiĊbiorstw przemysáu rolnospoĪywczego funkcjonuje w kilkunastu branĪach sektora agrobiznesu, gdzie szanse ich
rozwoju są róĪne i zaleĪne od ogólnego stanu gospodarki [Firlej 2012; Firlej 2011B].
MoĪna postawiü teĪ tezĊ, Īe spóáki przemysáu spoĪywczego notowane w indeksie WIG
SpoĪywczy na Gieádzie Papierów WartoĞciowych w Warszawie osiągają jedne
z najlepszych wyników ekonomicznych w kraju, co legitymuje je do uznania za najbardziej
konkurencyjne w sektorze agrobiznesu [Firlej i SzymaĔski 2011]. Badania zostaáy
przeprowadzone w ujĊciu retrospektywnym metodą analizy ekonomicznej, z naciskiem na
analizĊ finansową i wskaĨnikową. Dane statystyczne i niezbĊdne informacje pozyskano
bezpoĞrednio z Gáównego UrzĊdu Statystycznego i ze sprawozdaĔ finansowych
publikowanych w Monitorze Polskim B. Na bazie uzyskanych danych empirycznych
przeprowadzono analizĊ elementarną, przyczynową i logiczną. Analiza wskaĨnikowa
zostaáa potraktowana priorytetowo, gdyĪ wskaĨniki finansowe są narzĊdziem
interpretowania sprawozdaĔ finansowych, pozwalając syntetycznie oceniü kondycjĊ
finansową przedsiĊbiorstw i umoĪliwiając ocenĊ minionej, teraĨniejszej oraz
antycypowanie przyszáej jego dziaáalnoĞci [Kotowska 2011].

Przemysá spoĪywczy, a kryzys gospodarczy i finansowy
Faza kryzysu zapoczątkowana w 2007 roku nie wywaráa dotychczas spektakularnego
znaczenia w funkcjonowaniu gáównych podmiotów przemysáu rolno-spoĪywczego
w Polsce, pomimo tego, Īe przedsiĊbiorcy funkcjonujący w naszej gospodarce,
niejednokrotnie z dnia na dzieĔ, zmuszeni byli juĪ w 2008 roku zweryfikowaü swoje
prognozy sprzedaĪy ze wzglĊdu na zmieniające siĊ warunki importu i eksportu, zaáamanie
rynków zbytu, gwaátowne osáabienie záotówki oraz zmiany kursów walut i ich opcji.
Obecnie trudno jest okreĞliü, jak dáugo kryzys moĪe jeszcze potrwaü i w jakim stopniu
wpáynie na powstanie nowego áadu gospodarczego, ale moĪna przychyliü siĊ do opinii
wielu ekonomistów wyraĪających pogląd, Īe jest to jeden z wielkich kryzysów i spowoduje
koniecznoĞü powstania nowego ustroju, który bĊdzie bardziej efektywny i dostosowany do
wspóáczesnych wyzwaĔ [Firlej 2009]. Jak oceniają eksperci z Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej wyniki produkcyjne przemysáu spoĪywczego
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w 2008 r. oraz w pierwszych miesiącach 2009 r. pokazaáy, Īe skoĔczyáo siĊ w tym sektorze
oĪywienie produkcyjne wywoáane wejĞciem Polski do UE, a coraz bardziej widoczne staáy
siĊ skutki Ğwiatowego kryzysu gospodarczego. Lata 2008 i 2009, powszechnie uwaĪane za
okres Ğwiatowego kryzysu w najlepiej rozwiniĊtych gospodarkach Ğwiata, byáy interwaáem
czasowym, w którym wystąpiáo jedynie spowolnienie polskiej gospodarki ĪywnoĞciowej
i wykorzystanie osiągniĊü z początkowej fazy peánego czáonkostwa naszego kraju w Unii
Europejskiej, jako najbardziej sprzyjającej w jej rozwoju w okresie ostatniej dekady [Firlej
2012; Firlej 2011A]. Pomimo ogólnoĞwiatowego spowolnienia gospodarczego, przemysá
spoĪywczy w ostatnich latach wykazuje jedynie osáabienie tendencji wzrostowych i osiąga
rekordowe wyniki finansowe, pomimo niesprzyjających uwarunkowaĔ, wynikających
z niestabilnego i niepewnego otoczenia rynkowego [Urban 2010]. DróĪdĪ i Szczepaniak
[2010] są zdania, Īe przemysá spoĪywczy, który zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe
ludnoĞci, odczuá znamiona kryzysowe znacznie lĪej niĪ inne dziaáy polskiej gospodarki.
Podpierają swoją opiniĊ wynikami II póárocza 2009 r., gdy okazaáo siĊ, Īe spadek produkcji
sprzedanej i pogorszenie wyników finansowych byáy tylko przejĞciowe. Autorki tej tezy
twierdzą, Īe do 2008 r. zjawiska kryzysowe nie oddziaáywaáy na aktywnoĞü inwestycyjną
przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego, a obniĪenie nastąpiáo dopiero w 2009 r.,
i zapoczątkowaáo postĊpujący spadek inwestycji. Jak zauwaĪa Urban [2012], zarówno
sektor ĪywnoĞciowy jak i przemysá spoĪywczy byáy dotychczas odporne na Ğwiatowy
kryzys ekonomiczno-finansowy, co wynikaáo z trwaáoĞci procesów rozwojowych, poprawy
efektywnoĞci i duĪej moĪliwoĞci reagowania gospodarki, jakie stwarza páynny kurs
záotego, którego osáabianie w okresach kryzysu áagodzi skutki malejącego popytu na
zagranicznych rynkach zbytu. Autor tej tezy jest równieĪ zdania, Īe w drugiej fazie kryzysu
odpornoĞü naszej gospodarki moĪe ulec zmianie, gdyĪ permanentne osáabianie naszej
waluty moĪe prowadziü do spadku eksportu i spadkowej tendencji sprzedaĪy detalicznej
ĪywnoĞci, napojów i wyrobów tytoniowych. Nieuchronnie spodziewaü siĊ moĪna spadków
w wielkoĞci popytu i podaĪy produktów ĪywnoĞciowych, co bĊdzie spowodowane
zmniejszaniem poziomu wolumenu produkcyjnego w wypadku wystąpienia recesji
w naszym kraju. Osiągane wyniki finansowe przez przedsiĊbiorstwa muszą byü na bieĪąco
monitorowane, gdyĪ kaĪda firma jako uczestnik rynku musi rozpoznaü czynniki
wpáywające na jej konkurencyjnoĞü oraz porównywaü wyniki wáasnej dziaáalnoĞci
z wynikami podmiotów osiągających najlepsze [Firlej i SzymaĔski 2011]. PowaĪne
wyzwanie czeka podmioty przemysáu spoĪywczego, które dla zachowania dotychczasowej
dynamiki rozwojowej muszą zmierzyü siĊ z powstającymi trudnoĞciami wynikającymi
z zawirowaĔ koniunkturalnych. SkutecznoĞü i efektywnoĞü dziaáaĔ w tym zakresie
mogliĞmy zaobserwowaü w okresie ostatnich lat, gdyĪ w przemyĞle spoĪywczym nie byáo
dotychczas znaczących upadáoĞci, producenci z reguáy unikali powaĪnych problemów,
a swoją uwagĊ koncentrowali na eksporcie, którego wyniki ogóáem w skali kraju moĪna
uznaü za wysoce spektakularne. PrzedsiĊbiorcy w przemyĞle spoĪywczym coraz czĊĞciej
zaczynają racjonalnie reagowaü na objawy kryzysu poprzez takie dziaáania, jak redukcja
kosztów, minimalizacja wydatków związanych z promocją oraz weryfikacja stanu
zatrudnienia. Efektem tego jest niewielka odczuwalnoĞü skutków kryzysu w Polsce,
a szczególnie dla producentów artykuáów spoĪywczych ich dotkliwoĞü nie jest zbyt
znacząca. NaleĪy teĪ pamiĊtaü, Īe ĪywnoĞü to towar pierwszej potrzeby i zarówno jej
producenci, rządzący, jak i sieci handlowe muszą dostosowaü swoje dziaáania do nowych
warunków w istniejącym klimacie gospodarczym. Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na
zmieniające siĊ postawy konsumenckie, wynikające z ograniczonej podaĪy udzielanych
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kredytów oraz nastroje spoáeczne powodujące ostroĪne wydawanie pieniĊdzy i dokáadne
sprawdzanie poziomu cen. Niektóre z dziaáaĔ politycznych teĪ negatywnie wpáynĊáy na
rozwój rynku spoĪywczego, pomimo przypadkowego związku z kryzysem. Przykáadem
moĪe byü wzrost poziomu akcyzy na paliwa i alkohole, który spowodowaá wzrost cen
detalicznych i w konsekwencji spadek sprzedaĪy. Jednak wciąĪ funkcjonują branĪe,
w których nie zauwaĪono wpáywu zjawisk kryzysowych, a naleĪą do nich branĪe
cukiernicza i bezalkoholowa, co wciąĪ przyczynia siĊ do plasowania naszego rynku
spoĪywczego jako jednego z najlepiej rozwijających siĊ w czoáówce paĔstw europejskich.
Warto jednak zastanowiü siĊ nad wykorzystaniem szansy inwestycyjnej w przemyĞle
spoĪywczym, która zrodziáa siĊ w momencie wstąpienia naszego kraju w struktury unijne,
a obecnie nie w peáni jest uwzglĊdniana.

Wyniki finansowe spóáek wáączonych do indeksu WIG SpoĪywczy
a dynamika zmian PKB w Polsce i PKB EU-27
O pozycji spóáki gieádowej i jej pozycji w branĪy Ğwiadczy czĊsto dynamika zmian
wyników finansowych w poszczególnych latach. KaĪda ze spóáek funkcjonujących na
rynkach finansowych jest analizowana przez inwestorów w aspekcie zmiennoĞci kursu
akcji i jego amplitudy wahaĔ, a przecieĪ niejednokrotnie wartoĞci te ksztaátowane są
przypadkowo, wynikają z ogólnoĞwiatowej koniunktury gospodarczej lub innych zdarzeĔ
o charakterze manipulacyjnym lub spekulacyjnym. Poziom kursów akcji moĪe wynikaü
z emocji i chwilowej koniunktury rynkowej w krótkim okresie czasu, niemniej jednak
szczegóáowa i dáugookresowa analiza ekonomiczna potwierdza, Īe niektóre dane dotyczące
funkcjonowania gospodarki wpáywają systematycznie na wyniki finansowe spóáek [Firlej
2012]. Pomimo tego, Īe w okresie dáugim zauwaĪa siĊ przeáoĪenie wyników finansowych
na poziom kursu akcji, czĊsto na rynkach wystĊpują zawirowania polityczne, które nie
sprzyjają stabilizacji i jasno wytyczonemu kierunkowi rozwoju spóáek. Analizując
dynamikĊ zmian wyników finansowych spóáek naleĪących do indeksu WIG SpoĪywczy
w latach 2004-2010 (tab. 1) odnosi siĊ wraĪenie, Īe są one wyraĨnie przypadkowe, a kaĪda
ze spóáek dla uchwycenia aktualnego poziomu rozwoju powinna byü rozpatrzona
indywidualnie, aby moĪliwe byáo uwzglĊdnienie wszystkich uwarunkowaĔ wpáywających
na nie. CzĊĞü z nich osiągnĊáa wyraĨny wzrost wyników finansowych na przestrzeni
badanego okresu (Astarta S.A., Kernel S.A., Mieszko S.A., Wawel S.A.), czĊĞü
charakteryzuje siĊ duĪą amplitudą wahaĔ w tym zakresie (PKM Duda S.A., Inykpol S.A.,
Kofola S.A., Kruszwica S.A., Milkiland S.A., Pamapol S.A., Pepees S.A.), a pewna grupa
poniosáa duĪe straty (Kofola S.A., PBS Finanse S.A.). DuĪa rozpiĊtoĞü w osiąganych
wynikach finansowych Ğwiadczy o niejednakowym przechodzeniu spóáek przez okres
kryzysu, róĪnym reagowaniu na warunki kryzysowe, trwającym wciąĪ w przemyĞle
procesie restrukturyzacji, ale teĪ o umacnianiu poziomu jego konkurencyjnoĞci. CzĊĞü ze
spóáek osiągnĊáa spektakularne wyniki finansowe, poszerzyáa swoją dziaáalnoĞü dokonując
fuzji i przejĊü, a czĊĞü z nich znajduje siĊ w permanentnym stadium inwestowania
i wprowadzania dziaáaĔ o charakterze innowacyjnym, co wiąĪe siĊ z wydatkowaniem na
realizacjĊ tych celów znacznej czĊĞci wypracowanych zysków.
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Tabela 1. Wyniki finansowe spóáek naleĪących do indeksu WIG SpoĪywczy w latach 2004-2010, tys. zá
Table 1. Financial results of the companies noted in the WIG Food Industry index in 2004-2010, PLN thousand
Rok
Instrument
2004

2005

2006

AGROTON
AGROWILL

10 964

AMBRA

2007

2008

2009

2010

35 478

- 55 948

14 397

45 872

3 847 33 178

- 42 128

- 64 335

8 369

19 766 26 008 28 480

- 9 493

8 145

21 157

5 041

ASTARTA

21 513

37 259 22 079 71 742

- 33 290

117 384

310 708

COLIAN

26 597

15 048 20 008 77 377

- 34 607

32 776

31 238

DUDA

23 287

26 950 50 871 40 346

- 16 335

- 330 462

32 393

GRAAL

3 850

8 577 10 626 14 905

8 920

7 323

6 614

39 567

4 586

43 789

25 811 11 154 23 611

- 29 017

12 430

4 733

45 281

243 469

376 188

449 657

- 16 134

11 444 23 669 19 608

12 443

72 621

- 28 592

37 535

21 976 37 623 33 158

132 234

142 754

40 078

- 2 707

7 200

29 780

IMCOMPANY
INDYKPOL

16 158

KERNEL
KOFOLA
KRUSZWICA
KSGAGRO
MAKARONPL
MIESZKO

167

37

1 822

2 422

- 2 776

2 198

3 170

1 486

2 306

3 146

5 794

8 830

12 241

44 066

30 742

33 548

87 103

11 115

10 479

7 234

27 160

MILKILAND
OTMUCHOW
OVOSTAR

15 775

PAMAPOL

3 628

16 656 14 627 39 676

- 39 115

-

1 039

3 025

PBSFINANSE

3 140

- 4 107

3 454

- 38 065

-

22 112

- 1 311

PEPEES

8 487

- 253

1 903 62 609

- 1 878

-

9 533

1 773

SEKO

2 448

2 594

3 017

4 141

4 599

2 675

3 979

1 240

22 969 44 184 22 378

25 090

32 051

47 739

SOBIESKI
WAWEL

18 715

ħródáo: [Gieáda… 2012].
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Zbadane wskaĨniki finansowe [Firlej 2012] Ğwiadczą o tym, Īe wiĊkszoĞü
przedsiĊbiorstw wchodzących do badanego indeksu osiąga zadawalającą wielkoĞü zwrotu
kapitaáu zaangaĪowanego i pozwala pozytywnie oceniü perspektywy ich rozwoju oraz
predyspozycje w generowaniu zysków. Analiza zyskownoĞci spóáek naleĪących do indeksu
WIG SpoĪywczy jednoznacznie wskazaáa wysokie zróĪnicowanie w jej poziomie, ale przy
koĔcowej ocenie naleĪy wziąü pod uwagĊ wysokoĞü kapitalizacji badanych podmiotów
oraz ich funkcjonowanie w branĪach o róĪnym wskaĨniku rentownoĞci. Ogólna ocena
wizerunkowa przemysáu jest jednoznacznie pozytywna, ale naleĪy zaznaczyü, Īe decyduje
o niej ograniczona grupa najwiĊkszych przedsiĊbiorstw, których wyniki finansowe są
wyraĨnie satysfakcjonujące. Znaczna grupa mniejszych przedsiĊbiorstw osiągnĊáa sáabsze
wyniki, ale w stosunku do poziomu ich kapitalizacji ksiĊgowej, są one równieĪ
zadawalające.
W celu przeprowadzenia analizy wpáywu wskaĨników ekonomicznych na wyniki
finansowe spóáek wáączonych do indeksu WIG SpoĪywczy posáuĪono siĊ Ğrednią ucinaną,
przy której porządkuje siĊ obserwacje od najmniejszej do najwiĊkszej, odrzucając
najbardziej ekstremalne o równej licznoĞci, co pozwala obliczyü Ğrednią z pozostaáych
obserwacji [Firlej 2012].
Otrzymane wyniki zostaáy porównane z medianą wyników finansowych spóáek
wchodzących do indeksu WIG SpoĪywczy, którą traktuje siĊ, jako skrajną wersjĊ Ğredniej
ucinanej powstaáą po wyeliminowaniu duĪej liczby przeciwstawnych obserwacji (ich
procentu). Wyniki finansowe spóáek wchodzących do indeksu WIG SpoĪywczy porównano
z dynamiką poziomu PKB w Polsce i Unii Europejskiej (tab. 2).
Tabela 2. Zmiany PKB w Polsce i EU-27 oraz Ğrednia ucinana i mediana dynamiki wyników finansowych spóáek
wchodzących do indeksu WIG SpoĪywczy w latach 2005-2010, %
Table 2. Changes in GDP in Poland and in EU-27 and truncated mean and median of the dynamics of financial
results of companies noted in WIG Food Industry index in 2005-2010, %
WskaĨnik

Rok
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Produkt Krajowy Brutto (Polska, ceny staáe)

3,6

6,2

6,8

Produkt Krajowy Brutto (EU-27, ceny staáe)

2,0

3,3

3,2

5,1

1,6

3,9

0,3

-4,3

Wyniki finansowe spóáek (Ğrednia ucinana
stopy wzrostu rocznego)

2,0

12

18

101

-114

450
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Wyniki finansowe spóáek (mediana stopy
wzrostu rocznego)

36

-3

157

-107

455

160

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych GUS i spóáek naleĪących do indeksu WIG SpoĪywczy.

Ogólnie na podstawie obliczonych wartoĞci moĪna stwierdziü, Īe w badanym okresie
nie wystĊpowaáa zaleĪnoĞü pomiĊdzy dynamiką wyników finansowych wszystkich spóáek
wchodzących do indeksu WIG SpoĪywczy, a dynamiką polskiego PKB i dynamiką PKB
EU-27. ZauwaĪalne są jednak znaczące róĪnice w wartoĞci wyników finansowych
liczonych Ğrednią ucinaną i medianą. Porównanie dynamiki wyników finansowych
wszystkich spóáek wchodzących do indeksu WIG SpoĪywczy oraz dynamiki polskiego
PKB i PKB EU-27 w latach 2005-2010 wskazuje na istnienie silnej odwrotnej zaleĪnoĞci.
WartoĞci otrzymanych wskaĨników potwierdzają tezĊ o braku jakiejkolwiek zaleĪnoĞci
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wyników osiąganych przez spóáki od ogólnej koniunktury gospodarczej w gronie paĔstw
czáonkowskich Unii Europejskiej oraz poziomu rozwoju gospodarki w naszym kraju.

Kryzys, wyniki finansowe i notowania spóáek spoĪywczych
W okresie kryzysu spóáki spoĪywcze i przedsiĊbiorstwa przetwórcze osiągaáy
w wiĊkszoĞci zadawalające zyski, co byáo potwierdzeniem, Īe producenci ĪywnoĞci
poradzili sobie z jego skutkami. W przemyĞle spoĪywczym zwykle najlepiej
w poszczególnych kwartaáach radzą sobie tzw. spóáki sezonowe, gdyĪ w ostatnich dwóch
kwartaáach roku kulminują najwyĪszą sprzedaĪ i wyniki (np. spóáki Mieszko S.A. i Wawel
S.A.). Niektóre z nich skorzystaáy z duĪej amplitudy wahaĔ polskiej waluty, gdyĪ ich
dziaáalnoĞü w wiĊkszoĞci dotyczy importu, czemu sprzyja mocny záoty (Grall S.A.,
Bakalland S.A.). Dodatkowy czynnik sprzyjający dobrym wynikom, to okres Ğwiąteczny,
który pomimo kryzysu nie zmniejszyá swojej wagi. Pomaga on zwykle spóákom
alkoholowym i cukierniczym (Ambra S.A., Mieszko S.A., Wawel S.A.,). Mocnym
i pozytywnie oddziaáującym atutem byáy modyfikowane strategie rynkowe spóáek
spoĪywczych, oparte zwykle na rozwoju organicznym, czĊsto promujące przejĊcia, które są
adaptowane do obowiązujących reguá i sytuacji rynkowych oraz uwzglĊdniają potrzeby
konsumenckie. W 2009 roku wskaĨnik WIG SpoĪywczy notowaá najwiĊkszy wzrost wĞród
indeksów branĪowych, gdyĪ wyniósá on 126%, co Ğwiadczyáo o dobrej kondycji spóáek
spoĪywczych (rys. 1). MoĪna powiedzieü, Īe spóáki spoĪywcze zostaáy docenione przez
inwestorów, gdyĪ dobra ich passa trwaáa i niejednokrotnie w okresie kryzysu ich notowania
osiągaáy dwucyfrowe wzrosty, podczas gdy spóáki wchodzące do indeksów WIG i WIG 20
notowaáy kilkuprocentowe minusy. Niektóre z firm spoĪywczych osiągnĊáy bardzo dobre
wyniki finansowe w 2010 roku, czego przykáadem byáy spóáki produkujące sáodycze
i handlujące bakaliami. Spóáki spoĪywcze byáy uwaĪane za wciąĪ bezpieczne inwestycje
w czasach dekoniunktury gospodarczej, a Ğredni wskaĨnik ceny do zysku wynosiá 20,7.
Pomimo rosnących kosztów produkcji, bĊdących rezultatem drogich surowców, jak
równieĪ niĪszej zdolnoĞci nabywczej klientów oraz obniĪania siĊ poziomu konsumpcji,
spóáki spoĪywcze wciąĪ osiągaáy w wiĊkszoĞci dodatnie wyniki finansowe, ale niestety teĪ
kosztem i przy wspóáudziale konsumentów. DroĪejące surowce istotnie przyczyniáy siĊ do
wzrostu kosztów wytworzenia, co znacząco odczuli producenci uĪywający do produkcji
m.in. pszenicy, soi, czy kakao. Efekt drogich surowców zostaá zauwaĪony w czwartym
kwartale 2010 roku, gdy producenci zmuszeni byli podwyĪszaü ceny swoich wyrobów, co
niejednokrotnie wiązaáo siĊ ze znaczną utratą czĊĞci klientów (Pamapol S.A., Graal S.A.).
Niewielkie osáabienie popytu zanotowano takĪe wĞród producentów napojów
bezalkoholowych oraz na rynku piwa, czego powodem byáy zaostrzająca siĊ konkurencja
oraz wysokie koszty produkcji. Wzrost cen surowców i kosztów produkcji znacząco
odczuáa teĪ branĪa miĊsna (Polski Koncern MiĊsny Duda S.A. oraz Indykpol S.A.).
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Rys. 1. Notowania indeksu WIG SpoĪywczy w okresie od 5.01.2009 do 22.02.2010
Fig. 1. WIG SpoĪywczy index between 5.01.2009 and 22.02.2010
ħródáo: [Zobacz… 2012].

W 2011 roku spóáki spoĪywcze mocno odczuáy wzrost cen surowców, malejące zbiory
oraz niską wartoĞü polskiej waluty. Ratując siĊ przed wyĪszymi kosztami spóáki najczĊĞciej
podnosiáy ceny swoich produktów, wáączając tym samym klientów do ponoszenia kosztów.
Niestety, tego rodzaju dziaáania doprowadziáy do tego, Īe ich efektywnoĞü byáa róĪna
i w wiĊkszoĞci przypadków nie przyniosáa spodziewanych rezultatów, których najczĊstszą
formą byá spadek udziaáu w rynku. Pomimo napáywu záych wieĞci i ogólnie panujących
pesymistycznych prognoz w tym okresie, producenci obiektywnie oceniali sytuacjĊ, czĊsto
sugerowali, Īe obawy o Ğwiatową gospodarkĊ są przesadzone, a przecieĪ powszechnie
wiadomo, Īe popyt konsumpcyjny nie moĪe byü zaleĪny od koniunkturalnych wahaĔ. Rok
2012 pozytywnie rozpocząá siĊ dla spóáek spoĪywczych notowanych na GPW
w Warszawie, gdyĪ znakomita ich czĊĞü uzyskaáa dobre wyniki finansowe w pierwszym
kwartale i zwiĊkszyáa obroty. Sprzyjaáy temu niĪsze ceny páacone za surowce (np. w branĪy
cukierniczej za kakao i cukier) oraz znaczący wzrost sprzedaĪy (np. bakalii). Przeszkodą
dla wszystkich spóáek byá niestety sáaby kurs polskiej waluty. Reasumując moĪna
stwierdziü, Īe spóáki spoĪywcze naleĪące do subindeksu WIG SpoĪywczy dzielnie
poradziáy sobie z okresem Ğwiatowego kryzysu finansowego i gospodarczego, którego
jednak nie naleĪy uwaĪaü za zakoĔczony. NaleĪy podkreĞliü, Īe indeks WIG SpoĪywczy
nie zawsze zaleĪny jest od ogólnoĞwiatowej koniunktury gospodarczej i panującego
ogólnego klimatu gieádowego.

Podsumowanie
Odpowiadając wprost na pytanie zadane w tytule artykuáu „Czy kryzys zagraĪaá
wynikom spóáek z WIG spoĪywczy?” nie da siĊ jednoznacznie sprecyzowaü tej odpowiedzi
w stosunku do wszystkich spóáek. NaleĪy zauwaĪyü, Īe jako mieszkaĔcy ziemi skazani
jesteĞmy na przymus konsumpcji i niezaleĪnie od ksztaátującej siĊ koniunktury Ğwiatowej
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w gospodarce, ĪywnoĞü musi byü i bĊdzie produkowana. Pozostaje wiĊc zastanowiü siĊ,
jakiego instrumentarium politycznego i finansowego naleĪy uĪyü, aby zagwarantowaü
wielowymiarowe bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe dla Ğwiatowej spoáecznoĞci. Jednym z jego
gwarantów jest zabezpieczenie prawidáowoĞci funkcjonowania firm spoĪywczych, które tĊ
ĪywnoĞü wytwarzają i dystrybuują. Przeprowadzona przez autora analiza umoĪliwiáa
wyciągniĊcie nastĊpujących wniosków:
1. Spóáki spoĪywcze notowane na rynku akcji w okresie kryzysu prowadziáy dziaáalnoĞü
gospodarczą na podstawie wytyczonej i przyjĊtej strategii okreĞlającej szczegóáowe
i instruktaĪowe zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
2. TransparentnoĞü dziaáania spóáek spoĪywczych (gieádowych) zmusiáa je do reagowania
na bieĪącą sytuacjĊ gospodarczą, do czego przyczyniáo siĊ skáadanie okresowych
sprawozdaĔ finansowych oraz stosowanie zasad áadu korporacyjnego, co z kolei
wzmocniáo szczegóáowy przegląd oddziaáywania czynników makroekonomicznych.
3. WskaĨniki finansowe są barometrem umoĪliwiającym ocenĊ kondycji finansowej
przedsiĊbiorstwa oraz krytykĊ minionej i teraĨniejszej oraz antycypowanie przyszáej
jego dziaáalnoĞci. Ich poziom powinien wyznaczaü rozmiary i obszary modyfikacji
dziaáalnoĞci.
4. W czasie kryzysu najlepiej poradziáy sobie spóáki spoĪywcze o duĪej kapitalizacji, ale
ogólna ocena spóáek naleĪących do WIG SpoĪywczy jest pozytywna, gdyĪ wszystkie
z nich osiągnĊáy zadawalające wyniki w stosunku do ich kapitalizacji ksiĊgowej.
5. W analizowanym okresie nie wystąpiáa jakakolwiek zaleĪnoĞü wyników osiąganych
przez spóáki od ogólnej koniunktury gospodarczej w gronie paĔstw czáonkowskich Unii
Europejskiej oraz od poziomu rozwoju gospodarki w naszym kraju.
6. Za gáówne przeszkody w dziaáalnoĞci spóáek naleĪących do indeksu WIG SpoĪywczy
naleĪy uznaü wzrost cen surowców, spadek iloĞciowy sprzedaĪy, sáaby kurs polskiej
waluty.
7. ZaleĪnoĞü od ogólnoĞwiatowej koniunktury gospodarczej i panującego ogólnego
klimatu gieádowego w latach 2005-2010 byáa bardzo sáaba.
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