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Plan prezentacji 

Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego: 

Zyski i rentowność; 

Czynniki determinujące wyniki finansowe: 

Ceny cukru; 

Restrukturyzacja sektora: 

Inwestycje; 

Wykorzystanie czynników produkcji; 

Popyt na cukier w kraju: 

Spożycie w gospodarstwach domowych; 

Zużycie w przemyśle spożywczym; 

Próba oceny konkurencyjności;  

Wnioski; 



[1.] Wyniki finansowe –  

zysk netto  
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Bezwzględne mierniki wyników finansowych:  

Zysk = przychody – koszty; 

Zysk można liczyć na różnych poziomach 
szczegółowości (np. działalności ogółem, 
sprzedaży produktów oraz w ujęciu  brutto lub 
netto, ; 

Zysk netto – to wynik finansowych po 
odliczeniu podatku dochodowego  

Przemysł cukrowniczy wykazywał dużą 
zmienność wyniku finansowego; 

Ale to już chyba przeszłość? 

W latach 2011-2012 rekordowe zyski 1,1-1,2 
mld zł ! 

Struktura przychodów: 

Sprzedaż produktów – 94%; 

Przychody finansowe – 3%; 

Inne operacyjne – 3%; 

 



[2.] Wyniki finansowe –  

wskaźniki rentowności 
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cukrowniczy spożywczy

Względne mierniki wyników finansowych:  

Rentowność = relacja zysku (brutto, netto) 
do przychodów; 

Różne kategorie przychodów: np. ogółem, 
przychody ze sprzedaży;   

Względna kategoria oceny sytuacji 
ekonomiczno- finansowej – umożliwia 
porównanie z innymi branżami;     

Duża zmienność rentowności wynikiem 
zmienności zysku; 

W latach 2011-2012 rekordowa rentowność 
netto ok. 19%  

Przeciętna rentowność przemysłu 
spożywczego 3-5%; 

Problemem jest nadpłynność finansowa 
(3,0), podczas gdy przez banki 
uznawana za bezpieczną (1,2) 

Zbyt wiele środków jest zamrożonych w 
aktywach – nieefektywne wykorzystanie; 



[3.] Wyniki finansowe –  

przyczyny 

System regulacji rynku – uwarunkowania rynkowe – są 
korzystne dla branży; 

Dobra koniunktura rynkowa - wysokie ceny zbytu cukru; 

Duże sukcesy procesów restrukturyzacji i modernizacji  - 
poprawa efektywności gospodarowania; 

Struktura rynku  - oligopol – pewne konsekwencje dla 
pozycji konkurencyjnej; 



Ceny cukru w Polsce 
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detaliczne zbytu

W latach 2011-2013 ceny cukru w kraju 
utrzymują się na wysokim poziomie: 

powyżej ceny referencyjnej 404,4 EUR/t;  

detaliczne – ok. 3,75 zł/kg; 

zbytu – ok. 3,20 zł/kg; 

Ceny są wysokie mimo dużej podaży 
cukru z  kampanii 2011/2012 i 2012/2013 -
1850 tys. t; 

Duży wpływ rynku światowego - wysokie 
ceny cukru białego na rynku światowym 
ok. 500 USD/t; 

Skumulowana dynamika cen cukru w 
latach 2006-2012 przewyższała inflację: 

Cukier – 179,3%; 

Żywność – 157,3%; 

Inflacja – 139,9%; 

 



[1.] Restrukturyzacja –  

nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne w latach 2000-
2012 wyniosły 3,1 mld zł, tj. 250 mln zł 
rocznie; 

Stopa inwestowania – relacja nakładów 
inwestycyjnych do amortyzacji (%): 

2000-2003 - 50-70%; 

2004-2012 - 120-150%; 

2007 r. – 86% - reforma !!! 

Struktura inwestycji: 

Maszyny i urządzenia – 67,0%; 

Budynki i lokale – 30,3%; 

Pozostałe środki – 2,7%; 

Umiarkowany wzrost wartości majątku 
trwałego: 

Amortyzacja; 

sprzedaż lub postępująca 
dekapitalizacja majątku w nieczynnych 
cukrowniach; 
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[2.] Restrukturyzacja –  

zatrudnienie 

Racjonalizacja zatrudnienia – 
wykorzystania zasobów pracy; 

Redukcja zatrudnienia: 

2000 r. -  18 tys. osób;   

2012 – 3,3 tys. osób; 

Znaczący wzrost wydajności pracy 
– mierzonej wartością przychodów  
na zatrudnionego: 

2000 r. – 250 tys. zł; 

2012 r. – 1800 tys. zł; 

Koszty społeczne – cukrownia 
często jednym z niewielu miejsc 
pracy – programy społeczne 0
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zatrudninie wydajność pracy



[3.] Restrukturyzacja –  

zatrudnienie 

Redukcja kosztów opłaty pracy  i wzrost 
efektywności wykorzystania   kapitału 
ludzkiego, 

Efektywność pracy to relacja – 
przychodów ze sprzedaży do kosztów 
pracy (wartość wynagrodzeń):  

2000 r. – 6,9 zł, 

2012 r. – 22 zł, 

Wzrost wartości technicznego 
uzbrojenia (wyposażenia) pracy – 
relacja wartości kapitału trwałego do 
zatrudnienia: 

2000 r. – 87 tys. zł/osobę, 

2010 r. – 720 tys. zł/osobę, 

Wzrost znaczenia usług obcych, 
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wynagrodzenia efektywność pracy



[1.] Zużycie cukru –  

tendencje ogólne 
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gosp. domowe p. spożywczy inne działy

Istotne znaczenie w przygotowaniu 
strategii marketingowej -  popyt jest 
fundamentem ekonomii rynku; 

Stałe zużycie cukru w kraju  1,55 mln t;  

Zamiany w strukturze konsumpcji:  
spadek w gospodarstwach domowych; 

wzrost w przemyśle spożywczym; 

Zmiana modelu konsumpcji – wzrost 
spożycia produktów przetworzonych – 
ekonomiczne korzyści z: 

wartości dodanej; 

efektów skali; 

alokacji zasobów; 

Niska dochodowa elastyczność popytu 
na cukier – mały stopień reakcji popytu 
na zmiany dochodów 

szczególnie w gospodarstwach domowych o 
niskich dochodach; 



[2.] Zużycie cukru - 

w przemyśle spożywczym 

Według badań IERiGŻ-PIB w 2012 r. zużycie cukru w przemyśle 
spożywczym wyniosło 900 tys. ton, w tym:  

Napoje bezalkoholowe i soki owocowe – 390 tys. ton (44%); 

Wyroby cukiernicze – 240 tys. ton (27%); 

Wyroby ciastkarskie (PKD 10.72) – 100 tys. ton (11%);  

Mleczarstwo (lody, jogurty) – 70 tys. ton (8%); 

Przetwórstwo owoców – 50 tys. ton (6%); 

Cukier jest istotną pozycją w strukturze kosztów we wtórnym 
przetwórstwie żywności : 

Wydatki na cukier wynoszą 900 tys. t x 3,2 zł/kg = 2,9 mld zł; 

Cukier generuje 20-35% kosztów materiałów i surowców w produkcji napojów 
bezalkoholowe oraz artykułów cukierniczych;  

Powstaje kluczowe pytanie - czy spadek cen cukru spowoduje 
spadek cen produktów przetworzonych? Korzyści dla 
konsumentów finalnych? 



[3.] Zużycie cukru - 

spożycie w gospodarstwach domowych 

Wyszczególnienie 2000 2011 2000=100% 

Przeciętne gospodarstwo 

domowe 

16,8 14,2 84,5 

Rolników 25,9 21,4 82,6 

Emerytów i rencistów 28,0 19,4 69,3 

Pracowników 16,7 12,0 71,9 

Pracujących na własny rachunek 16,1 10,7 66,5 

Spożycie cukru (bez cukru zawartego w przetworach spożywczych) w kg/osobę 

Rozkład konsumpcji ma duże znaczenie w konstruowaniu strategii marketingowej  

-  wiadomo w których segmentach rynku są możliwości wzrostu spożycia - 

identyfikacja docelowych grup konsumentów. 



[1.] Konkurencja w sektorze 

cukrowniczym wg. Portera 

KONKURENCJA W 

SEKTORZE 

RYWALIZUJĄCE 

KONCERNY 

CUKROWNICZE 

PLANTATORZY BURAKÓW 

CUKROWYCH 
KONSUMENCI  

CUKRU 

PRODUKTY  

SUBSTYTUCYJNE 

POTENCSJALNI WCHODZĄCY 

 DO SEKTORA 

Groźba nowych wejść  

do sektora  

Groźba produktów 

substytucyjnych 

Siła przetargowa 

dostawców  

Siła przetargowa 

nabywców 



[2.] Konkurencyjność sektora 

cukrowniczego w kontekście sił Portera 

Konkurencja w sektorze – struktura rynku oligopol – czterech producentów – wpływ na 
funkcjonowanie rynku; 

Kwoty produkcyjne i ochrona celna – bariera wejść – wykluczają  wejście nowych podmiotów do 
sektora; 

System regulacji rynku - kwoty produkcyjne są przyznawane producentom cukru – 
wzmacniają ich pozycję wobec plantatorów; 

Porozumienia Branżowe – szansą dla przemysłu i plantatorów;  

Niewielkie zagrożenie ze strony produktów substytucyjnych – cukier pozostaje 
podstawowym środkiem słodzącym; 

Zagrożeniem może być rafinacja cukru surowego – niektórzy czerpią z tego korzyści; 

Rozwój rynku syropów skrobiowych High-fructose corn syrup – izoglukoza; 

Popyt jest fundamentem gospodarki rynkowej – ostatnie lata pokazały, że siła 
przetargowa nabywców i konsumentów była stosunkowo niewielka; 

Wysokie ceny cukru  - były niekorzystne dla przemysłu spożywczego i gospodarstw domowych;; 

Handel detaliczny – korzystał z marż handlowych, a jego pozycja przetargowa pozostaje 
relatywnie silna; 

Pozycja konkurencyjna sektora cukrowniczego będąca wypadkową sił 
Portera jest dobra, ale to nie oznacza, że tak będzie w przyszłości – 
konieczne są systematyczne procesy dostosowawcze – np. nowe obszary 
działalności gospodarczej (np. energia odnawialna).   



Wnioski 

Przemiany w przemyśle cukrowniczym spowodowały: 

Zmianę struktury rynku i jego funkcjonowania; 

Poprawę efektywności gospodarowania – wykorzystanie czynników produkcji 
(zasobów) – redukcja kosztów;  

Dobra koniunktura rynkowa w kraju i na świecie oraz poprawa efektywności – spowodowały 
bardzo dobre wyniki ekonomiczno-finansowe; 

Pozycja konkurencyjna sektora jest dobra: 

Silna pozycja konkurencyjna wobec innych sektorów żywnościowych;  

Fundamenty przemysłu cukrowniczego są bardzo solidne (sytuacja finansowe) – ułatwiają 
racjonalne inwestowanie – gwarancja sukcesu w przyszłości;  

Zmiany systemu regulacji rynku w UE mogą spowodować zmianę uwarunkowań 
rynkowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na podmioty sektora: 

Koncerny cukrownicze 

Plantatorów buraków cukrowych; 

Konieczny będzie kompromis – zapewniający opłacalną uprawę i przetwórstwo 
buraków cukrowych!  


