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Synopsis. Przedstawiono funkcje rynku kapita³owego. Krótko omówiono Gie³dê Papierów Warto�ciowych
w Warszawie jako formê instytucjonaln¹ wtórnego rynku kapita³owego. Dokonano charakterystyki spó³ek
spo¿ywczych, które dziêki rynkowi kapita³owemu pozyskuj¹ kapita³ na swój rozwój.

Funkcje rynku kapita³owego
Rynek kapita³owy spe³nia kilka podstawowych funkcji ekonomicznych. Dziêki funkcji alo-

kacyjnej nastêpuje rozmieszczanie zasobów pieniê¿nych wystêpuj¹cych w gospodarce w po-
staci nadwy¿ek kapita³u. Z funkcj¹ t¹ zwi¹zana jest tak¿e transformacja kapita³u z tzw. �surowe-
go� w tzw. �przetworzony�. Funkcja warto�ciuj¹ca pozwala oceniæ rentowno�æ dokonywanych
inwestycji, umo¿liwiaj¹c tym samym ustalenie warto�ci rynkowej zainwestowanych funduszy.
Dziêki funkcji informacyjnej dokonywana jest ocena sytuacji ekonomicznej i zdolno�ci emiten-
ta do kreacji zysków w przysz³o�ci.

Jednym z instrumentów rynku kapita³owego pozwalaj¹cym na transformacjê kapita³u jest
akcja. Jest to papier warto�ciowy potwierdzaj¹cy wspó³w³asno�æ, a jego emisja staje siê dla
przedsiêbiorstwa �ród³em zewnêtrznego finansowania w³asnego. Akcje s¹ zwi¹zane z tworze-
niem, a potem funkcjonowaniem spó³ki akcyjnej. Podstawowym celem emisji akcji jest powiêk-
szenie kapita³u w³asnego przedsiêbiorstwa [Lukas 1992].

Do emisji akcji dochodzi na rynku pierwotnym, czyli w tej czê�ci rynku kapita³owego, w
którym nastêpuje sprzeda¿ akcji przez emitenta. Je�li emisja ma charakter publiczny, spó³ka
mo¿e ubiegaæ siê o wej�cie na Gie³dê Papierów Warto�ciowych (GPW) w Warszawie. W Polsce,
GPW w Warszawie jest instytucjonaln¹ form¹ publicznego rynku wtórnego. Jest zorganizowa-
nym rynkiem, na którym handluje siê dopuszczonymi do publicznego obrotu papierami warto-
�ciowymi [Socha 1994]. Chocia¿ tradycje rynku kapita³owego w Polsce siêgaj¹ 1817 roku, kiedy
to powo³ano w Warszawie Gie³dê Kupieck¹, w obecnej formie Gie³da swoj¹ dzia³alno�æ rozpo-
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czê³a w 1991 roku [Rocznik Gie³dowy 2004, s.7]. Pierwsza sesja na GPW w Warszawie odby³a siê
16 kwietnia 1991 roku, notowanych na niej by³o 5 spó³ek, a obroty osi¹gnê³y warto�æ 39,6 mln
�starych� z³. Ka¿dy nastêpny rok przynosi³ wa¿ne zmiany dla rozwoju Gie³dy. Zwiêksza³a siê
liczba spó³ek gie³dowych, obroty, kapitalizacja, sesje by³y coraz d³u¿sze i zwiêksza³a siê ich
czêstotliwo�æ. Na koniec 2004 roku na GPW w Warszawie notowanych by³o 230 spó³ek, obroty
dzienne osi¹gnê³y poziom 1 mld �nowych� z³, a kapitalizacja Gie³dy wynios³a ok. 280 mld z³.

Cechy charakterystyczne gie³dowej spó³ki przemys³u spo¿ywczego
w Polsce

Od pocz¹tku funkcjonowania GPW w Warszawie obecne s¹ na niej podmioty z bran¿y
spo¿ywczej. Ju¿ jesieni¹ 1991 roku notowane na Gie³dzie by³y akcje Wedla SA i ¯ywca SA.
Chocia¿ akcje pierwszej spó³ki po pozyskaniu inwestora strategicznego zosta³y kilka lat pó�niej
wycofane z obrotu gie³dowego, akcje Browarów ̄ ywiec SA s¹ notowane do chwili obecnej.

Nale¿y mieæ jednak na uwadze, ¿e wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2004 roku w Polsce
funkcjonowa³o 406 spó³ek akcyjnych zajmuj¹cych siê produkcj¹ artyku³ów spo¿ywczych i
napojów [Rocznik Statystyczny GUS 2004, tab 11, s. 105]. Spo�ród tej liczby zaledwie 19 (4,7%)
by³o dopuszczonych do obrotu na Gie³dzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie1. Spó³ki
spo¿ywcze stanowi³y ok. 8,0% ogólnej liczby wszystkich spó³ek gie³dowych, a ich udzia³ w
kapitalizacji Gie³dy wynosi³ zaledwie ok. 3,0%2. W�ród spo¿ywczych spó³ek gie³dowych naj-
wiêkszy udzia³ stanowi³y spó³ki zajmuj¹ce siê przetwórstwem miêsa i drobiu. By³o 6 spó³ek
zajmuj¹cych siê tak¹ produkcj¹, co stanowi³o blisko 31,6% liczby wszystkich spó³ek spo¿yw-
czych notowanych na Gie³dzie (rys. 1). Na drugim miejscu  (3 podmioty, tj. prawie 16%) znalaz³y
siê spó³ki produkuj¹ce wyroby cukiernicze. Po dwa podmioty (tj. ponad 10,5% gie³dowych
spó³ek spo¿ywczych) reprezentowa³y przetwórstwo ryb, produkcjê olejów i t³uszczów oraz
produkcjê piwa.

Kapita³ akcyjny pierwszych debiutantów gie³dowych z bran¿y spo¿ywczej wynosi³ kilka mi-
lionów z³otych. Dziesiêæ lat pó�niej, tj. w 2001 roku kapita³ akcyjny wszystkich spó³ek spo¿yw-
czych notowanych na GPW w
Warszawie wynosi³ blisko 480 mln
z³, co w przeliczeniu na jedn¹ gie³-
dow¹ spó³kê spo¿ywcz¹ da³o kwo-
tê blisko 26,6 mln z³. Na koniec
2004 roku kapita³ akcyjny wszyst-
kich gie³dowych spó³ek spo¿yw-
czych osi¹gn¹³ warto�æ nieco po-
nad 674 mln z³, a przeciêtny kapita³
akcyjny pojedynczej spó³ki spo-
¿ywczej wynosi³ ju¿ ponad 33,7
mln z³. Najwiêkszy kapita³ akcyj-
ny posiada³a firma Soko³ów SA �
prawie 100,9 mln z³. Najmniejsz¹
gie³dow¹ spó³k¹ spo¿ywcz¹ by³a
Beef-San Zak³ady Miêsne SA,
kapita³ akcyjny tej spó³ki wynosi³
zaledwie 4,76  mln z³.

1 Stan na dzieñ 31.03.2005 za: www.gpw.com.pl
2 Obliczenia w³asne na podstawie danych GPW w Warszawie.

Rysunek 1. Struktura gie³dowych spó³ek spo¿ywczych
wed³ug Europejskiej Klasyfikacji Dzia³ów (EKD) � stan na
31.03.2005 r.
�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych GPW w War-
szawie.
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Analizuj¹c zmiany kapita³u akcyjnego, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e spo�ród 19 notowanych na
Gie³dzie spó³ek spo¿ywczych, w przypadku 10-ciu od momentu wej�cia na Gie³dê nie nast¹pi³y
¿adne jego zmiany. W przypadku 8 podmiotów mo¿na zauwa¿yæ powiêkszanie kapita³u akcyj-
nego, natomiast w przypadku jednej spó³ki nast¹pi³o nieznaczne obni¿enie tego kapita³u. W
tym miejscu nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e ju¿ sam fakt emisji akcji na rynku publicznym i skiero-
wanie ich do notowañ gie³dowych zwi¹zany by³ ze znacznym zwiêkszeniem warto�ci kapita³u
akcyjnego. Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e im d³u¿ej dana spó³ka przebywa³a na Gie³dzie, tym
sk³onno�æ do powiêkszania kapita³u akcyjnego przez nowe emisje by³a wy¿sza. Wspomniana
wcze�niej spó³ka Browary ¯ywiec SA w ci¹gu 14 lat pobytu na Gie³dzie powiêkszy³a swój
kapita³ akcyjny blisko 6-krotnie, tj. z 5 mln z³ w 1991 roku do warto�ci 28,3 mln z³ w 2004 roku.
Rekordzist¹ pod tym wzglêdem by³a jednak spó³ka Mieszko SA, która od 1997 roku do 2004
powiêkszy³a kapita³ akcyjny z 5,7 do 40,9 mln z³, tj. ponad 7-krotnie.

Na koniec 2004 roku gie³dowe spó³ki spo¿ywcze wyemitowa³y 304,4 mln akcji, co w przeli-
czeniu na jedn¹ spó³kê dawa³o liczbê 16,9 mln akcji. Najwiêksz¹ liczbê wyemitowanych akcji
mia³a firma Soko³ów SA � 100,2 mln szt. Na przeciwnym biegunie znajdowa³o siê Przedsiêbior-
stwo Przemys³u Spo¿ywczego Pepees SA z 1,17 mln akcji.

Na koniec marca 2005 roku
rynek wycenia³ 19 spo¿ywczych
spó³ek gie³dowych na ok. 8,8 mld
z³, przy czym przeciêtna warto�æ
rynkowa pojedynczej spó³ki wy-
nosi³a ok. 488 mln z³. Warto�æ
rynkowa gie³dowych spó³ek
spo¿ywczych by³a ponad 3-krot-
nie wy¿sza od warto�ci ksiêgo-
wej. W przypadku spó³ki Arkste-
el (dawny Pekpol), mimo ujemnej
warto�ci ksiêgowej wynosz¹cej
� 1,17 mln z³, rynek wycenia³ j¹
na 18,8 mln z³. Z kolei I³awskie
Zak³ady Drobiarskie Ekodrób
SA osi¹gnê³y 16-krotnie wy¿sz¹
warto�æ rynkow¹ od warto�ci
ksiêgowej. W�ród notowanych

gie³dowych spó³ek spo¿ywczych by³y te¿ i takie, których warto�æ rynkowa by³a znacznie ni¿-
sza od warto�ci ksiêgowej. Takie spó³ki, jak Strzelec SA, Wilbo SA, Pepees SA by³y wyceniane
przez rynek znacznie poni¿ej ich warto�ci ksiêgowej. Niew¹tpliwie mia³a na to wp³yw do�æ
z³o¿ona sytuacja finansowa tych spó³ek.

Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e na poziom notowañ gie³dowych czêsto wp³yw maj¹ inne czynni-
ki ni¿ te o pod³o¿u finansowym. Na przyk³ad w cenie akcji uwzglêdniony jest taki czynnik, jak
utrata zaufania inwestorów gie³dowych do spó³ki. Ponadto nie bez wp³ywu na warto�æ rynko-
w¹ akcji pozostaj¹ zachowania maj¹ce swe pod³o¿e w psychologii t³umu, wywo³ywane na
przemian panik¹ lub nadmiernym entuzjazmem.

Analiza gie³dowych spó³ek spo¿ywczych w latach 1997-2004 pozwala stwierdziæ, ¿e w tym
okresie ich warto�æ ksiêgowa uleg³a zmniejszeniu (rys. 3). Zapewne jest to zwi¹zane z faktem, ¿e
spó³ki gie³dowe w znacznym stopniu korzysta³y z finansowania obcego. Nale¿y przypomnieæ w
tym miejscu, ¿e warto�æ ksiêgowa spó³ki jest równa warto�ci wszystkich aktywów pomniejszo-
nych o bie¿¹ce i d³ugookresowe zobowi¹zania. Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e okres recesji
gospodarczej wymusi³ na gie³dowych spó³kach spo¿ywczych zahamowanie inwestycji obja-

Rysunek 2. Kapita³ akcyjny gie³dowych spó³ek spo¿yw-
czych w latach 1991-2004 [mln z³]
�ród³o: badania w³asne na podstawie danych GPW w Warsza-
wie.
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wiaj¹cy siê m.in. drastycznym zmniejsze-
niem warto�ci aktywów w 2002 roku.

Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest
analiza dwóch podstawowych wska�ni-
ków zad³u¿enia obejmuj¹ca lata 1997-2004.
Najwy¿szy poziom zad³u¿enia mierzony
stop¹ zad³u¿enia kapita³ów w³asnych,
spo¿ywcze spó³ki gie³dowe osi¹gnê³y w
1998 roku (rys.4). Wtedy przeciêtna war-
to�æ tego wska�nika wynios³a prawie 1,5,
co oznacza³o, ¿e przeciêtny poziom za-
d³u¿enia w gie³dowej spó³ce spo¿ywczej
by³ 1,5-krotnie wy¿szy od warto�ci kapi-
ta³ów w³asnych. W tym samym roku osi¹-
gniêto równie¿ najwy¿szy poziom zad³u-
¿enia mierzony stop¹ zad³u¿enia aktywów.
Wska�nik ten osi¹gn¹³ wielko�æ 0,6. Ozna-
cza³o to, ¿e aktywa przeciêtnej spó³ki spo-
¿ywczej w 60% pokryte by³y zobowi¹za-
niami. W latach 1999-2001 nast¹pi³
znaczny spadek poziomu zad³u¿enia spo-
¿ywczych spó³ek gie³dowych. Od 2002
roku widaæ ponownie wzrost zad³u¿enia
spó³ek spo¿ywczych, jednak jego poziom
daleko odbiega od tego z 1998 roku.

Analiza przeciêtnego wyniku finanso-
wego pojedynczej spó³ki potwierdza
spostrze¿enia, jakich dostarczy³a analiza
poziomu zad³u¿enia. Gie³dowe spó³ki spo-
¿ywcze w 1999 roku osi¹gnê³y znacznie
ni¿szy zysk w porównaniu z rokiem po-
przednim. W 2000 roku nast¹pi³o pog³ê-
bienie tendencji zapocz¹tkowanej w 1999
roku. Wynik finansowy wszystkich spó³-
ek gie³dowych z bran¿y spo¿ywczej osi¹-
gn¹³ warto�æ ujemn¹ na poziomie � 163,3
mln z³, co da³o 9 mln z³ straty w przelicze-
niu na pojedyncz¹ gie³dow¹ spó³kê spo-
¿ywcz¹. W omawianym roku stratê wy-
pracowa³o ³¹cznie 6 spo�ród 18 wówczas
notowanych spó³ek spo¿ywczych. Rekor-
dzistami by³y spó³ki: Agros SA � 74,4 mln
z³ i Soko³ów SA � 56,3 mln z³ straty. Sytu-
acja finansowa spó³ek spo¿ywczych za-
czê³a ulegaæ poprawie w 2001 roku. Co
prawda w ca³ej bran¿y odnotowano jesz-
cze stratê, ale jej poziom by³ 3-krotnie ni¿-
szy ni¿ w 2000 roku. Zauwa¿alne zmiany
na lepsze nast¹pi³y w 2003 roku, kiedy w

Rysunek 5. Przeciêtny wynik finansowy netto
pojedynczej gie³dowej spó³ki spo¿ywczej w la-
tach 1997-2004 [tys. z³]
�ród³o: badania w³asne na podstawie informacji por-
talu internetowego www.mojeinwestycje.interia.pl

Rysunek 3. Przeciêtne aktywa, warto�æ ksiê-
gowa i warto�æ zobowi¹zañ przeciêtnej gie³-
dowej spó³ki spo¿ywczej w latach 1997-2004
[tys. z³]
�ród³o: badania w³asne na podstawie informacji por-
talu internetowego www.mojeinwestycje.interia.pl
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Rysunek 4. Podstawowe wska�niki zad³u¿e-
nia gie³dowych spó³ek spo¿ywczych w latach
1997-2004
�ród³o: badania w³asne na podstawie informacji por-
talu internetowego www.mojeinwestycje.interia.pl
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spó³kach gie³dowych bran¿y spo¿ywczej odnotowano prawie 286 mln z³ zysku, co da³o w
przeliczeniu na pojedyncz¹ spó³kê kwotê � prawie 17,9 mln z³.

Podsumowanie
Rynek kapita³owy stwarza doskona³e warunki do pozyskiwania kapita³u na rozwój przedsiê-

biorstw, w tym przedsiêbiorstw z bran¿y spo¿ywczej. Niew¹tpliwie, obok wielu korzy�ci wyni-
kaj¹cych z publicznej emisji akcji i wej�cia na Gie³dê Papierów Warto�ciowych w Warszawie
spó³ki musz¹ sprostaæ pewnym obowi¹zkom i dodatkowym kosztom zwi¹zanym z charakterem
spó³ki publicznej notowanej na Gie³dzie. Jak siê wydaje, jest to jedna z podstawowych przy-
czyn ci¹gle ma³ego zainteresowania tak¹ form¹ gromadzenia kapita³u w�ród podmiotów dzia³a-
j¹cych w bran¿y spo¿ywczej.

Znaczna czê�æ spó³ek spo¿ywczych obecnych na rynku kapita³owym poprzestaje na wstêp-
nym podniesieniu kapita³u akcyjnego w momencie publicznej emisji akcji. Jedynie spó³ki z
d³u¿szym sta¿em gie³dowym korzystaj¹ z mo¿liwo�ci podwy¿szania kapita³u akcyjnego przez
nowe emisje akcji.

W�ród gie³dowych spó³ek spo¿ywczych wystêpuje znaczne zró¿nicowanie pod wzglêdem
warto�ci kapita³u akcyjnego, liczby wyemitowanych akcji, warto�ci aktywów, warto�ci rynko-
wej i ksiêgowej oraz osi¹ganych wyników finansowych.

Spó³ki spo¿ywcze notowane na Gie³dzie chêtnie korzystaj¹ z finansowania obcego, osi¹ga-
j¹c znaczny poziom zad³u¿enia. Jest to cecha charakterystyczna dla spó³ek gie³dowych, ponie-
wa¿ kredytodawcy czy po¿yczkodawcy darz¹ wiêkszym zaufaniem te spó³ki ni¿ podmioty nie-
obecne na rynku kapita³owym. Ponadto istnieje mo¿liwo�æ dodatkowego zabezpieczenia
udzielanego kredytu lub po¿yczki z wykorzystaniem akcji d³u¿nika.

Choæ powszechnie funkcjonuje pogl¹d, ¿e spó³ki notowane na Gie³dzie nale¿¹ do grona naj-
lepszych, analiza wyników finansowych wybranej grupy spó³ek pozwala stwierdziæ, ¿e równie¿
spó³ki gie³dowe podatne s¹ na negatywne zjawiska wynikaj¹ce z sytuacji gospodarczej kraju.

Literatura
http://mojeinwestycje.interia.pl/
Lukas R. 1992: Wstêp do gospodarki rynkowej dla Polski. Wydawnictwo Profesjonalnej Szko³y Biznesu,

Kraków, 100-107.
Socha J. 1994: Zrozumieæ gie³dê. Wyd. Olympus, Warszawa, 33.
Ustawa z dnia 15.09.2000 r. kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 8.11.2000 r.).
Rocznik Gie³dowy 2004. Dane statystyczne za 2003 rok. Gie³da Papierów Warto�ciowych w Warszawie.
Rocznik statystyczny GUS. 2004.
www.gpw.com.pl

Summary
Joint stock companies working in food sector in small range enjoy capital market brokerage in finding

funds for their development. However the food companies, which are on the food market at present, enjoy its
facilities in considered and reasonable way.
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