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Synopsis. W pracy zawarto charakterystykê polskiego rynku pieczywa. Opisano stan, tendencje i prognozy
spo¿ycia pieczywa oraz wielko�æ jego produkcji. Dokonano te¿ charakterystyki wybranych cech przedsiêbiorstw
piekarskich okre�laj¹c poziom koncentracji produkcji. Analizê uzupe³niono przybli¿aj¹c sytuacjê finansow¹ i
maj¹tkow¹ wybranych przedsiêbiorstw piekarskich. Stwierdzono, ¿e rynek pieczywa jest rynkiem nasyconym,
jego ogólne spo¿ycie nie bêdzie ros³o. Zmianie ulegaæ bêdzie wielko�æ i struktura spo¿ycia pieczywa. Nale¿y
spodziewaæ siê, ¿e zmniejszy siê spo¿ycie pieczywa. Ponadto, nastêpuje widoczny proces przemieszczania siê
produkcji pieczywa do piekarñ przemys³owych. Przy ogólnej stabilizacji przedsiêbiorstw w bran¿y nastepuje
wzrost ³¹cznej warto�ci sprzeda¿y w najwiêkszych przedsiêbiorstwach.

Wstêp
W gospodarce centralnie planowanej przemys³ piekarski by³ sektorem zdominowanym przez

centralne zarz¹dzane przedsiêbiorstwa pañstwowe. W pierwszej fazie przekszta³ceñ polskiej go-
spodarki masowo powstawa³y prywatne firmy, g³ównie zak³ady o ma³ej skali produkcji. Nast¹pi³a
zasadnicza zmiana struktury w³asno�ciowej przemys³u piekarskiego, zw³aszcza na obszarach miej-
skich. Proces ten wi¹za³ siê zarówno z powrotem wielu znacjonalizowanych po II wojnie �wiatowej
ma³ych piekarni pañstwowych, b¹d� spó³dzielczych w rêce przedwojennych w³a�cicieli lub ich
spadkobierców, jak i z powstawaniem wielu nowych prywatnych firm piekarskich. Zmiany zapo-
cz¹tkowano w I po³owie lat 90. trwaj¹ jednak do chwili obecnej.

Prezentowan¹ pracê po�wiêcono charakterystyce zmian bran¿y piekarskiej, jakie dokona³y siê
w latach 2001-2005.

Celem pracy by³o dokonanie charakterystyki polskiego rynku pieczywa. Na jego realizacjê
sk³ada³a siê analiza strony popytowej rynku pieczywa opisana przez stan, tendencje i prognozy w
spo¿yciu oraz strony poda¿owej obejmuj¹ca wielko�æ produkcji, liczbê i rodzaje przedsiêbiorstw, a
tak¿e poziom koncentracji produkcji. Analizê uzupe³niono charakterystyk¹ sytuacji finansowej i
maj¹tkowej wybranych przedsiêbiorstw piekarskich.

Materia³y i metodyka badañ
Podstaw¹ analizy by³y informacje zawarte w raportach rynkowych, rocznikach statystycznych

GUS, raportach o stanie bran¿y piekarskiej i sprawozdaniach finansowych opublikowanych w
Monitorze Polskim B i w Monitorze Spó³dzielczym B.

Analizuj¹c stan, tendencje i prognozy spo¿ycia wyrobów piekarskich zastosowano model
wyrównywania liniowo-wyk³adniczy Holta i miernik b³êdów (�redni bezwzglêdny b³¹d procentowy
� �BBP) [Goryñska-Goldmann 2010].

Dla okre�lenia ekonomicznej efektywno�ci wybranych przedsiêbiorstw przeprowadzono wska�ni-
kow¹ analizê finansow¹ dotycz¹c¹ sprzeda¿y, wyników finansowych, rentowno�ci, maj¹tku i kapita³u.

Tendencje i prognozy spo¿ycia pieczywa
W ci¹gu ostatnich 25 lat konsumpcja pieczywa w Polsce zmala³a. Wed³ug danych GUS, w latach

1981-2008, roczne spo¿ycie pieczywa przez jedn¹ osobê obni¿y³o siê o ok. 40%. �rednie miesiêczne
jego spo¿ycie w 2009 r. w gospodarstwach domowych wynosi³o 5,1 kg/osobê/miesi¹c [Rynek Zbó¿
2009]. Prawdopodobny jest dalszy spadek konsumpcji pieczywa. Sporz¹dzona prognoza w³asna
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przewiduje, ¿e miesiêczne spo¿ycie pieczywa na 1 mieszkañca w 2011 r. wynosiæ bêdzie 4,9 kg1.
Natomiast prognoza opracowana przez GUS na lata 2007-2013 wskazuje na zahamowanie tendencji i
przewiduje dla roku 2013 wielko�æ 5,75 kg/mieszkañca miesiêcznie (rys. 1) [Goryñska-Goldmann 2010].

W ci¹gu ostatnich lat nast¹pi³y dostrzegalne zmiany nie tylko w wielko�ci, ale tak¿e w struktu-
rze spo¿ycia pieczywa. Rynek wyrobów piekarskich jest rynkiem nasyconym, zatem ogólne spo¿y-
cie nie bêdzie ros³o. Zak³ada siê zmiany struktury spo¿ycia wyrobów piekarskich. W Polsce od
1994 roku obserwuje siê sta³y spadek spo¿ycia pieczywa, na poziomie ok. 20%, we wszystkich
grupach ludno�ci. Spadek dotyczy przede wszystkim pieczywa mieszanego. Zaznacza siê coraz
bardziej wyra�na tendencja wzrostu konsumpcji pieczywa ¿ytniego. Wystêpuje te¿ nieznaczny
wzrost spo¿ycia pieczywa pszennego.

W najbli¿szych latach nast¹piæ mo¿e stabilizacja konsumpcji pszennych wyrobów piekarskich
i bardziej wyra�ny wzrost spo¿ycia pieczywa ¿ytniego kosztem pieczywa mieszanego. Zmiana
wielko�ci i struktury spo¿ycia wyrobów piekarskich sprzyjaæ bêdzie zapewne podejmowaniu przez
piekarnie produkcji nowych, dotychczas nieoferowanych gatunków pieczywa.

Wielko�æ produkcji pieczywa
Produkcja pieczywa w Polsce po 2000 r. wskazuje tendencjê spadkow¹. Tempo spadku ulega³o

os³abieniu w miarê up³ywu czasu. Wed³ug IERGi¯ [2008] polscy piekarze dostarczaj¹ na rynek ok. 3
mln t pieczywa i 300 tys. t wyrobów ciastkarskich i piekarskich. Niespe³na po³owa (ok. 55%) wielko�ci
produkcji pieczywa i 2/3 wyrobów ciastkarskich i piekarskich wytwarzane jest w przedsiêbiorstwach
przemys³owych. Pozosta³a czê�æ pieczywa powstaje w piekarniach typu rzemie�lniczego (mikrofir-
mach, czêsto rodzinnych) lub piekarniach funkcjonuj¹cych przy du¿ych sieciach handlowych.

W latach 2000-2008 ³¹czna produkcja pieczywa w zak³adach przemys³owych w Polsce waha³a siê
(tab. 1). Od 2004 r. w piekarniach przemys³owych odnotowywano stopniowe przej�cie tendencji spad-
kowej produkcji pieczywa w tendencjê wzrostow¹. Odnotowany wzrost produkcji wi¹¿e siê m.in. z
inwestycjami poczynionymi przez supermarkety, otwieraj¹ce w³asne piekarnie przemys³owe oraz  z
popraw¹ wyposa¿enia technicznego i zwiêkszaniem zdolno�ci produkcyjnych piekarni ju¿ istniej¹cych.

1 Prognoza poziomu spo¿ycia pieczywa w Polsce charakteryzuje siê bardzo dobr¹ trafno�ci¹, gdy¿ obliczony
b³¹d ex post przyj¹³ warto�ci poni¿ej 8%. Warto�æ �redniego bezwzglêdnego b³êdu procentowego wynios³a
2,09%, na co wp³yw mog³a mieæ stosunkowo niska zmienno�æ w spo¿yciu pieczywa (warto�æ a � 0,585, g �
0,709). Prognoza w³asna zosta³a sporz¹dzona za pomoc¹ modelu Holta.
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Rysunek 1. Spo¿ycie i prognoza spo¿ycia pieczywa mieszanego, pszennego i ¿ytniego oraz ich
struktura w latach 2009-2011
�ród³o: opracowanie w³asne.
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W strukturze produkcji pieczywa w Polsce dominowa³o pieczywo mieszane pszenno-¿ytnie i
¿ytnio-pszenne. Stanowi³o ok. 70% ca³o�ci wyrobów. Zdecydowanie mniejszy udzia³ w produkcji
(nieco ponad 4%) ma pieczywo ¿ytnie. Udzia³ pieczywa pszennego kszta³tuje siê na poziomie ok.
25%. W Polsce najbardziej wyra�n¹ cech¹ struktury produkcji jest wzrost udzia³u wytwarzanego
pieczywa pszennego w produkcji (tab. 2).

Z tabeli 2 wynika, i¿ pomimo wystêpowania w latach 2006 i 2007 spadkowej tendencji produkcji
pieczywa ¿ytniego w latach 2010-2013 produkcja ta bêdzie ros³a. Zmiany obserwowane w wielko�ci
produkcji pieczywa s¹ odzwierciedleniem zmian, jakie zachodz¹ w strukturze konsumpcji tego
produktu. Warto podkre�liæ, ¿e kraje Unii Europejskiej zg³aszaj¹ zapotrzebowanie na polskie pie-
czywo. Eksport pieczywa w ostatnich latach wyra�nie wzrós³, a g³ównymi odbiorcami tego produk-
tu by³y Wielka Brytania, Irlandia i Niemcy [Andrzejewska 2008]. Zjawisko to mo¿e przyczyniæ siê
do popularyzacji polskich produktów piekarskich.

Poziom koncentracji produkcji
Przed 1990 rokiem firmy pañstwowe kontrolowa³y ok. 90% produkcji [Urban 2004]. W 1990 roku

istnia³o ok. 6000 piekarñ [Reñski 1998].
Wed³ug Instytutu Polskie Pieczywo (IPP) z ogólnej liczby ok. 12 tys. zak³adów piekarskich,

piekarsko-ciastkarskich oraz ciastkarsko-piekarskich w Polsce, prawie 7 tys. to podmioty zatrud-
niaj¹ce do 9 osób (tzw. przedsiêbiorstwa mikro) [www.polskiepieczywo.pl]. Wed³ug danych GUS
[Rocznik Statystyczny... 2004], z ogólnej liczby ponad 11 tys. przedsiêbiorstw z bran¿y piekarskiej,
ok. 69% zatrudnia do 9 osób, a blisko 30% ma od 10 do 49 pracowników. Tylko nieca³e 2% (nieco
ponad 200 zak³adów) liczy od 50 do 249 zatrudnionych, a jedynie 0,09% zatrudnia ponad 249 osób
(tzw. �rednie i du¿e przedsiêbiorstwa). Jak podaje IERGiZ [Rynek zbó� 2009], powo³uj¹c siê na GUS,
w 2005 r. bran¿a ta liczy³a 14 przedsiêbiorstw (0,13%), zatrudniaj¹cych ponad 249 osób (tzw. �rednie
i du¿e przedsiêbiorstwa). Tylko 267 przedsiêbiorstw (2,51%) zatrudnia³o od 50 do 249 osób, a 3572
(33,52%) mia³o od 10 do 49 pracowników. Mikrofilmy stanowi³y 6802 podmioty (63,84%) [Andrze-
jewska 2008]. W 2008 r. upad³o�æ og³osi³o ok. 300 podmiotów tej bran¿y [Andrzejewska 2009].

W ostatnim czasie obserwowano jednak wzrost liczby zak³adów piekarskich i ciastkarsko-
piekarskich, któremu towarzyszy³ niewielki spadek zak³adów piekarsko-ciastkarskich.
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Mikroprzedsiêbiorstwa realizuj¹ ok. 55% ca³ej produkcji pieczywa. Pozosta³a czê�æ produkcji
ulokowana jest w zak³adach przemys³owych, spo�ród których ok. 10% zadañ produkcyjnych reali-
zuj¹ podmioty uznawane za �rednie i du¿e. Dla porównania, w Niemczech jest tylko oko³o 2,4 tys.
podmiotów, z których 884 to podmioty �rednie i du¿e generuj¹ce blisko 80% obrotów ca³ego
sektora [Platonoff i in. 2005].

Zró¿nicowana i p³ynna struktura rynkowa podmiotów przemys³u piekarskiego sprzyja konku-
rencji i rozwijaniu mechanizmów rynkowych. Dotychczasowe zmiany tej struktury, mierzone udzia-
³em poszczególnych przedsiêbiorstw w obrotach bran¿y, polega³y ma zmniejszeniu udzia³u firm
ma³ych i wzmocnieniu pozycji du¿ych [Urban 2004].

Informacje o strukturze piekarstwa wed³ug wielko�ci przedsiêbiorstw nie w pe³ni odzwiercie-
dlaj¹ rzeczywistej sytuacji ze wzglêdu na istnienie w bran¿y tzw. �szarej strefy �2. Wed³ug nieoficjal-
nych danych [www.opp.pl] szczególnie w�ród ma³ych firm, stanowi najbardziej dotkliwy problem
dla producentów pieczywa. Szacuje siê, ¿e wielko�æ �szarej strefy� bran¿y piekarskiej w Polsce
wynosi ok. 30%.

Sytuacja wybranych podmiotów bran¿y
Sytuacjê bran¿y piekarskiej zilustrowano na przyk³adzie dziesiêciu wybranych przedsiêbiorstw.

Przedstawiono wyniki dla okresu 2001-2005, tj. dla lat, z których sprawozdania finansowe z³o¿y³y
wszystkie przedsiêbiorstwa (tab. 3). W analizie wziêto pod uwagê ich zyskowno�æ, rentowno�æ
sprzeda¿y, wielko�æ i strukturê kapita³ów oraz warto�æ maj¹tku, ze szczególnym uwzglêdnieniem
rzeczowego maj¹tku trwa³ego.

W grupie badanych przedsiêbiorstw roczna warto�æ sprzeda¿y wynosi³a od kilku do kilkudziesiêciu
mln z³. Przedsiêbiorstwa piekarskie objête analiz¹ by³y wiêc firmami du¿ymi, maj¹cymi ugruntowan¹
pozycjê rynkow¹ i prowadz¹cymi produkcjê w sposób przemys³owy. Stanowi³y jednak grupê zró¿nico-
wan¹ wewnêtrznie. W roku 2001 najwiêksz¹ warto�æ sprzeda¿y osi¹gnê³y: Spó³dzielnia Piekarsko-Ciast-
karska w Warszawie oraz firma Schulstad Sp. z o.o. Najmniejsz¹ osi¹gnê³o przedsiêbiorstwo Polpein
Dakri S.A. W 2005 roku warto�ci sprzeda¿y w obu firmach osi¹gnê³y podobny poziom. Z przoduj¹cymi
jednostkami zrówna³o siê przedsiêbiorstwo Lider�s-2000 Sp. z o.o., w którym warto�æ sprzeda¿y w
badanym okresie wzros³a niemal dwukrotnie, oraz firma Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. Na
podobnym poziomie warto�æ sprzeda¿y utrzymywa³a siê te¿ w przedsiêbiorstwie Asprod Sp. z o.o.

Warto�æ sprzeda¿y realizowana przez wybrane do analizy przedsiêbiorstwa  wzros³a w badanym
okresie z ok. 340 do ok. 390 mln z³. Najwiêksz¹ dynamik¹ wzrostu sprzeda¿y charakteryzowa³y siê firmy
Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. oraz Lider�s-2000 Sp. z o.o., w których sprzeda¿ wzros³a prawie
dwukrotnie. Du¿¹ dynamikê, o warto�ci wzrostu oko³o 20%, osi¹gnê³a te¿ Spó³dzielnia Piekarsko-Ciast-
karska w Warszawie. Spadek warto�ci sprzeda¿y wykaza³o natomiast piêæ przedsiêbiorstw: FAWOR
Spó³dzielnia Piekarsko-Ciastkarska oraz Karol Szlenkier S.A. o ok. 25%, Spó³dzielnia Produkcji Spo¿yw-
czej TOSTA i Polpein-Dakri S.A. o ok. 30%, a tak¿e Spó³dzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Krakowie o ok.
40%. Przedstawione zmiany mog¹ wskazywaæ na dokonuj¹c¹ siê restrukturyzacjê podmiotow¹ rynku
pieczywa. Stosunkowo niedawno powsta³e jednostki gospodarcze wykazuj¹ wiêksz¹ dynamikê dzia³a-
nia od przedsiêbiorstw d³u¿ej dzia³aj¹cych. W przypadku spó³dzielni piekarskich istotne znaczenie dla
zmian skali ich dzia³alno�ci mog³y mieæ procesy reprywatyzacyjne. Niektóre ma³e zak³ady, wcielone po
II wojnie �wiatowej do spó³dzielni piekarskich,  zwrócono dawnym w³a�cicielom lub ich spadkobiercom.
Trac¹c czê�æ zdolno�ci produkcyjnej spó³dzielnie piekarskie wolniej zmniejsza³y sw¹ produkcjê. Na
znaczenie stanu w³asno�ciowo-prawnego dla sytuacji rynkowej i kondycji finansowej przedsiêbiorstw
piekarskich wskazuj¹ te¿ Stañko i W³odarczyk [2006].

Bran¿a piekarska jako ca³o�æ wypracowywa³a zysk, ulega jednak do�æ znacznym wahaniom w
poszczególnych latach. Na poziom zysku silnie wp³ywaj¹ koszty surowców i energii wykorzysty-
wanej w procesach produkcyjnych oraz koszty transportu pieczywa. Istotny jest te¿ poziom wyko-
rzystania zdolno�ci produkcyjnych. W przypadku zmniejszenia sprzeda¿y dodatkowo wp³ywa on
negatywnie na wynik finansowy.

2 Pod pojêciem �szarej strefy� rozumieæ nale¿y sprzeda¿ i zakup nieewidencjonowane w ca³o�ci lub czê�ciowo,
niespe³nianie wymagañ jako�ciowych, niep³acenie podatków i �wiadczeñ spo³ecznych od pracowników oraz
innych rodzajów podatków.
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.o.oz.pS0002-S'REDIL 00,4 61,03 02,6 73,33 00,8 20,53 09,8 54,33 02,01 96,43

.A.SIRKADNIEPLOP 02,1 31,11 03,0 78,3 01,1 28,81 00,2 52,83 06,1 29,43

.o.oz.pSDATSLUHCS 05,3 34,01 02,1 34,2 02,1 41,2 01,3 16,5 08,6 90,41

.tsaiC-.keiP.³ópSROWAF 01,72 36,08 05,72 38,08 01,72 63,18 04,52 91,18 03,32 73,08

eiwazsraWw.tsaiC-.keiP.zd³ópS 09,43 04,18 00,53 45,87 01,43 41,77 09,73 67,07 03,54 89,66

eiwokarKw.tsaiC-.keiP.zd³ópS 00,9 61,28 06,8 42,28 04,8 86,38 05,8 69,48 05,8 48,58

ATSOTjezcwy¿opS.dorP.zd³ópS 06,51 09,57 00,51 66,37 02,31 48,27 04,11 09,27 02,01 08,27

]%[mytiwok³acukt¹jamw³aizduogeji]³znlm[y³awrtket¹jaM
nats ³aizdu nats ³aizdu nats ³aizdu nats ³aizdu nats ³aizdu

.o.oz.pSDORPSA 07,6 99,06 05,01 04,37 08,11 16,77 00,21 65,08 00,21 06,67

I .A.S.wzS.keiPLOPORUERETN 06,01 84,56 05,9 56,16 07,9 80,75 00,01 52,94 01,81 97,06

.A.SREIKNELZSLORAK 06,41 88,97 04,11 12,08 05,11 67,18 01,11 89,08 09,9 94,67

.o.oz.pS0002-S'REDIL 08,01 93,07 04,61 43,17 03,71 08,96 03,71 51,65 06,91 52,26

.A.SIRKADNIEPLOP 02,5 40,35 01,3 69,85 00,3 21,94 07,2 37,55 04,2 88,75

.o.oz.pSDATSLUHCS 06,03 62,66 06,54 10,67 03,64 13,77 05,14 46,67 05,53 79,67

.tsaiC-.keiP.³ópSROWAF 07,42 81,37 04,63 30,38 07,43 29,28 05,63 49,48 02,43 41,68

eiwazsraWw.tsaiC-.keiP.zd³ópS 06,23 99,17 03,111 40,98 04,011 90,98 07,011 63,18 03,101 29,47

eiwokarKw.tsaiC-.keiP.zd³ópS 01,7 81,56 03,8 03,27 07,7 41,86 00,8 01,17 09,7 94,37

ATSOTjezcwy¿opS.dorP.zd³ópS 05,61 23,77 08,51 79,67 02,41 56,77 09,21 54,18 07,11 32,87

]%[mytiwok³acukt¹jamw³aizduogeji]³znlm[y³awrtket¹jamywozcezR
nats ³aizdu nats ³aizdu nats ³aizdu nats ³aizdu nats ³aizdu

.o.oz.pSDORPSA 06,5 68,05 05,6 44,54 04,9 75,16 00,01 90,76 08,9 55,26

NI .A.S.wzS.keiPLOPORUERET 06,01 44,56 04,9 12,16 06,9 22,65 09,9 08,84 08,71 47,95

.A.SREIKNELZSLORAK 03,9 18,05 00,9 45,36 04,9 54,66 01,9 43,66 08,7 84,06

.o.oz.pS0002-S'REDIL 09,7 99,05 07,41 19,36 02,61 81,56 01,41 46,54 05,61 84,25

.A.SIRKADNIEPLOP 00,1 76,01 00,1 95,91 09,0 22,41 06,0 50,21 03,0 26,7

.o.oz.pSDATSLUHCS 00,02 64,34 02,81 62,03 09,54 17,67 00,14 06,57 02,43 51,47

.tsaiC-.keiP.³ópSROWAF 01,22 15,56 01,63 72,28 03,43 39,18 07,53 12,38 03,33 20,48

eiwazsraWw.tsaiC-.keiP.zd³ópS 00,62 04,75 01,78 46,96 07,68 69,96 01,801 89,97 09,69 17,17

eiwokarKw.tsaiC-.keiP.zd³ópS 00,7 88,36 03,8 09,17 05,7 94,66 00,8 49,07 09,7 94,37

ATSOTjezcwy¿opS.dorP.zd³ópS 04,61 91,77 08,51 68,67 02,41 46,77 07,21 35,08 07,11 31,87

.hcywosnanifñadzowarpseiwatsdopanensa³weinawocarpo:o³dór�
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Spo�ród analizowanych firm zysk netto w badanym okresie osi¹gnê³y przedsiêbiorstwa: Asprod
Sp. z o.o., Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A., Lider�s-2000 Sp. z o.o., Spó³dzielnia Piekarsko-
Ciastkarska w Warszawie i Spó³dzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Krakowie. W firmie Schulstad Sp. z o.o.
w ca³ym okresie analizy wystêpowa³ ujemny wynik finansowy. W przedsiêbiorstwie Karol Szlenkier
S.A. dodatni wynik finansowy odnotowano jedynie w ostatnim roku analizy. Spó³dzielnia Polpein-Dakri
S.A. osi¹gnê³a dodatni wynik finansowy jedynie w roku 2003, firma FAWOR Spó³dzielnia Piekarsko-
Ciastkarska tylko w roku 2001, a Spó³dzielnia Produkcji Spo¿ywczej TOSTA jedynie w roku 2005.

Szczegó³owa analiza sprawozdañ finansowych pozwoli³a na stwierdzenie, ¿e w przypadku przed-
siêbiorstw nieosi¹gaj¹cych zysku, g³ównymi przyczynami wystêpowania ujemnych wyników fi-
nansowych by³y wysokie koszty sprzeda¿y, zwi¹zane jest z konieczno�ci¹ realizowania czêstych
dostaw do bardzo wielu punktów sprzeda¿y detalicznej. W kilku przypadkach istotn¹ rolê odgry-
wa³y tak¿e koszty finansowe, przede wszystkim odsetki p³acone od kapita³ów obcych.

Rentowno�æ sprzeda¿y, osi¹gana w przypadku wypracowania dodatniego wyniku finansowe-
go, zawiera³a siê najczê�ciej w granicach od dziesi¹tej czê�ci procenta do kilku procent. W trzech
przypadkach, obejmuj¹cych wyniki finansowe z dwóch lat w Spó³dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w
Warszawie oraz z jednego roku w firmie Polpein-Dakri S.A., osi¹gniêto rentowno�æ przekraczaj¹c¹
10%. Urban [2004] stwierdzi³, ¿e w przemy�le piekarskim nastêpowa³o niewielkie obni¿enie rentow-
no�ci produkcji w latach 1993-2003. Analizuj¹c rentowno�æ i jej dynamikê nie stwierdzono jednak
jednoznacznych tendencji w zakresie poziomu i zmian warto�ci.

Przedsiêbiorstwa objête analiz¹ mia³y maj¹tek trwa³y o wysokiej warto�ci, co wynika³o z faktu, i¿
wszystkie nale¿a³y do piekarñ przemys³owych. Maj¹tek trwa³y o najwiêkszej warto�ci mia³a Spó³dziel-
nia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie. Wysok¹ warto�æ tego sk³adnika maj¹tku wykazywa³y tak¿e:
FAWOR Spó³dzielnia Piekarsko-Ciastkarska oraz Schulstad Sp. z o. o. Wymienione firmy prowadz¹
dzia³alno�æ od dawna i s¹ przedsiêbiorstwami wielozak³adowymi. Najmniejszym warto�ciowo maj¹t-
kiem dysponowa³y firmy: Polpein-Dakri S.A. oraz Spó³dzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Krakowie.

Udzia³ maj¹tku trwa³ego w maj¹tku ca³kowitym zmienia³ siê w granicach od 50 do 90%. Najwy¿szym
udzia³em charakteryzowa³y siê przedsiêbiorstwa: Karol Szlenkier S.A. (ok. 75-80%) i Spó³dzielnia Piekar-
sko-Ciastkarska w Warszawie (ok. 72-90%). Najni¿sze udzia³y odnotowano dla firmy Polpein Dakri S.A.
(ok. 50-60%). Stosunkowo niski udzia³ wyst¹pi³ te¿ w przedsiêbiorstwie Inter Europol Piekarnia Szwaj-
carska S.A. (ok. 50-65%) oraz Spó³dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Krakowie (ok. 65-75%).

Dla mo¿liwo�ci produkcyjnych istotne znaczenie ma rzeczowy maj¹tek trwa³y. We wszystkich
przedsiêbiorstwach objêtych analiz¹ stanowi³ wiêkszo�æ maj¹tku trwa³ego. Najwiêksz¹ warto�ci¹
rzeczowego maj¹tku trwa³ego charakteryzowa³a siê Spó³dzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warsza-
wie. Maj¹tek rzeczowy o wysokiej warto�ci wystêpowa³ te¿ w Spó³dzielni Produkcji Spo¿ywczej
TOSTA oraz w przedsiêbiorstwie FAWOR Spó³dzielnia Piekarsko-Ciastkarska. Rzeczowy maj¹tek
trwa³y osi¹ga³ najwiêkszy udzia³ w maj¹tku ca³kowitym czterech przedsiêbiorstw: Spó³dzielni Pie-
karsko-Ciastkarskiej w Warszawie, Spó³dzielni Produkcji Spo¿ywczej TOSTA, w przedsiêbiorstwie
FAWOR Spó³dzielnia Piekarsko-Ciastkarska oraz Spó³dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Krakowie.
Przedsiêbiorstwo Polpein-Dakri S.A. by³o natomiast wyposa¿one w rzeczowy maj¹tek trwa³y o
stosunkowo niewielkiej warto�ci, stanowi¹cy niewielk¹ czê�æ maj¹tku ca³kowitego.

Wysoka warto�æ maj¹tku trwa³ego, w tym rzeczowego maj¹tku trwa³ego, w przedsiêbiorstwach
spó³dzielczych znajduje oczywi�cie odbicie w wysokim poziomie kapita³ów w³asnych. Du¿y udzia³
kapita³ów w³asnych w kapitale ca³kowitym zapewnia zaufanie kontrahentów do przedsiêbiorstwa,
co daje wiele korzy�ci, np. u³atwia uzyskiwanie kredytów. Z drugiej jednak strony posiadanie
wiêkszo�ci kapita³u w postaci maj¹tku trwa³ego zmniejsza mo¿liwo�ci elastycznego dostosowywa-
nia siê tych przedsiêbiorstw do zmian zachodz¹cych na rynku.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e sytuacja finansowa i maj¹tkowa przedsiêbiorstw objêtych ana-
liz¹ by³a w badanym okresie silnie zró¿nicowana. By³y w�ród nich przedsiêbiorstwa zyskowne i deficyto-
we. Rentowno�æ sprzeda¿y w firmach osi¹gaj¹cych zysk znacznie siê ró¿ni³a, zarówno dla poszczególnych
podmiotów jak i w ró¿nych latach. W�ród badanych firm by³y podmioty znacznie ró¿ni¹ce siê warto�ci¹
maj¹tku trwa³ego i wysoko�ci¹ kapita³ów w³asnych. Nale¿y s¹dziæ, ¿e sytuacja w ca³ej bran¿y by³a jeszcze
silniej zró¿nicowana, poniewa¿ znaczny udzia³ w�ród przedsiêbiorstw piekarskich mia³y ma³e piekarnie
typu rzemie�lniczego. Wzrost ³¹cznej warto�ci sprzeda¿y w badanych przedsiêbiorstwach piekarskich,
osi¹gany g³ównie w jednostkach du¿ych, przy stopniowym zmniejszaniu siê spo¿ycia pieczywa, pozwala
s¹dziæ, i¿ w bran¿y ma miejsce stopniowe przemieszczanie siê produkcji do piekarñ przemys³owych.
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Podsumowanie
W analizowanym okresie nastapi³y istotne zmiany w wielko�ci i strukturze spo¿ycia pieczywa.

Spadek spo¿ycia dotyczy przede wszystkim pieczywa mieszanego. Wzros³a konsumpcja pieczywa
¿ytniego i pszennego. W najbli¿szych latach nast¹piæ mo¿e stabilizacja konsumpcji pszennych
wyrobów piekarskich i bardziej wyra�ny wzrost spo¿ycia pieczywa ¿ytniego kosztem mieszanego.
W podobny sposób zmiania siê struktura konsumpcji pieczywa.

W latach 2000-2008 ³¹czna produkcja pieczywa w zak³adach przemys³owych w Polsce ulega³a
ró¿nokierunkowym zmianom. Od 2004 r. w piekarniach przemys³owych odnotowano zahamowanie
tendencji spadkowej produkcji pieczywa i pocz¹tek tendencji wzrostowej. Nastêpuje widoczny pro-
ces przemieszczania produkcji do piekarñ przemys³owych.

Zmianom w strukturze konsumpcji odpowiadaj¹ zmiany w wielko�ci produkcji poszczególnych
rodzajów pieczywa.

Sytuacja finansowa i maj¹tkowa przedsiêbiorstw objêtych analiz¹ by³a w latach 2001-2005
silnie zró¿nicowana. Zró¿nicowanie dotyczy³o zarówno rentowno�ci sprzeda¿y, sytuacji maj¹tko-
wej i kapita³owej. Najwiêksze z przedsiêbiorstw odnotowuj¹ wzrost ³¹cznej warto�ci sprzeda¿y. W
bran¿y ma miejsce stopniowa koncentracja produkcji.
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Summary
The paper describes the characteristics of the Polish bakery market. Present status, trends and forecasts of

consumption of bakery products and the production volume were described. Particular features of bakery
companies were characterized in order to determine concentration of production. Additionally some information
about economic condition of selected bakery companies was presented.
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