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Abstrakt: 

Problematyka przedstawionego artykułu omawia ewolucję, stan i funkcjonowanie 

przedsiębiorstw funkcjonujących w przemyśle spożywczym - jako jednym z najszybciej 

rozwijających się w polskiej gospodarce. Jak każda dziedzina gospodarki rynkowej przemysł 

spożywczy boryka się z wieloma problemami i zagrożeniami wynikającymi z procesów 

integracji regionalnej oraz globalizacji gospodarki światowej. Spółki należące do przemysłu 

spożywczego muszą w swym funkcjonowaniu uwzględniać czynniki oddziałujące 

z zewnętrznego otoczenia gospodarczego i sektorowego, jak również czynniki wewnętrzne 

tworzone w przedsiębiorstwie. Podsumowaniem omawianego tematu jest prezentacja firmy 

Wawel SA należącej do indeksu WIG-Spożywczy na Warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych, która realizuje założenia swojej kompleksowej strategii rozwojowej na wielu 

płaszczyznach jednocześnie. 

1. Wstęp 

 

W połowie 2008 roku kondycja finansowa spółek wytwarzających żywność i napoje 

należących do indeksu WIG – Spożywczy uległa wyraźnemu osłabieniu. Przyczyn tego 

zjawiska można szukać w wielu czynnikach hamujących rozwój przemysłu spożywczego. 

Najważniejszym z nich jest przetaczający się przez światowe rynki finansowe kryzys 

zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych. Kłopoty finansowe przeżywane przez kolejne 

kraje Europy Zachodniej i ich wpływ na nowych członków Unii Europejskiej są coraz 

bardziej odczuwalne przez przedsiębiorstwa wytwarzające żywność. Niewątpliwie wpływ 

paniki wywołanej przez rynki kapitałowe wpływa destrukcyjnie na funkcjonowanie spółek, 

niemniej jednak pociąga za sobą szerokie uzewnętrznienie zagrożeń implikowanych 

wcześniej przez procesy integracyjne i globalizacyjne. Spółki produkujące żywność wciąż 
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stoją przed nowymi wyzwaniami konstruowania nowych strategii lub stałej modernizacji 

wcześniej opracowanych. Spółki te jako organizacje muszą wciąż ewaluować, tak aby ich 

systemy „wczesnego ostrzegania” odpowiednio szybko mogły zareagować na tworzony nowy 

ład gospodarczy w wymiarze ogólnoświatowym. Spółki należące do indeksu WIG – 

Spożywczy uczestniczą w międzynarodowym biznesie, który dotyczy zarówno ogromnych 

korporacji transnarodowych, jak również małych i średnich firm lokalnych lub krajowych. 

Zarządy tych spółek muszą sprostać rodzącym się wciąż wyzwaniom, które obligują je do 

przetrwania i rozwoju. Niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju stają się ewoluujące 

strategie, które muszą uwzględniać nowe podejścia w zarządzaniu międzynarodowym 

traktujące priorytetowo konkurencyjność firm i ich pozycjonowanie na rynkach. W krajach 

Europy Zachodniej dominującą pozycję w przemyśle rolno – spożywczym zajmują tzw. 

trzonowe przedsiębiorstwa, które są dużymi firmami o dominującej pozycji na rynku w 

odniesieniu do wielkości, własności wyspecjalizowanych środków obrotowych i udziału w 

rynku lub funkcji, jaką pełni firma w sieci produkcji1. 

Przemysł spożywczy  jest podporą polskiej gospodarki, jest jednym z najszybciej 

rozwijających się i należy do najważniejszych jej dziedzin. Akcesja Polski do grupy państw 

członkowskich Unii Europejskiej sprawiła, że przemysł spożywczy należy do najlepiej 

rozwijających się działów naszej gospodarki2. Jego udział w wartości sprzedaży całego 

przemysłu wynosi blisko 24% i jest ok. 9 punktów procentowych wyższy niż w 15 krajach 

Unii Europejskiej, gdzie wynosi średnio 15%. Wśród krajów UE wyższy niż w Polsce udział 

przemysłu spożywczego mają tylko Dania (28%) i Grecja (27%)3. Krajowe firmy 

przetwórstwa rolno – spożywczego wykorzystują sprzyjające warunki i po akcesji Polski do 

Unii Europejskiej odnotowały spektakularny wzrost aktywności eksportowej. R. Urban 

uważa, że wejście Polski do Unii Europejskiej istotnie zmieniło warunki prowadzenia 

działalności w całym łańcuchu żywnościowym, w tym także przedsiębiorstw przemysłu 

spożywczego. Producenci żywności wykazali umiejętności wykorzystania przewag 

komparatywnych i pokonywania pozaekonomicznych barier wejścia na rynki zbytu4. 

 

2. Bariery rozwoju i czynniki ryzyka w przemyśle spożywczym 

 

W ostatnim okresie przed producentami żywności ujawniły się nowe zagrożenia, które 

wynikają z procesów integracji regionalnej i globalizacji gospodarki światowej. Do 

najważniejszych należy zaliczyć niepewną sytuację kursową walut, kwotowanie produkcji 

mleka, cukru i skrobi ziemniaczanej, zwiększanie wymagań stawianych producentom 
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żywności w zakresie jej jakości, a także proces drożenia  żywności i produktów rolnictwa. 

Nie musi to jednak oznaczać przejścia do fazy zastoju, choć należy się liczyć ze spadkiem 

tempa rozwoju produkcji polskiego przemysłu spożywczego poniżej 5% rocznie, a eksportu 

produktów tego sektora poniżej 10% rocznie. W opinii przedsiębiorców czynnikami 

utrudniającymi działalność i rozwój firm są także rosnące koszty zatrudnienia, będące jednym 

z głównych składników kosztów działania firm. Właściciele firm obawiają się także coraz 

silniejszej pozycji przetargowej po stronie odbiorców, wśród których systematycznie rośnie 

udział dużych sieci handlowych. Konsolidacja następująca wśród detalistów jeszcze pogłębia 

tę dysproporcję. Porównanie stopnia koncentracji w handlu detalicznym w Polsce z innymi 

europejskimi rynkami wskazuje, że proces ten jeszcze się nie zakończył. Przedsiębiorcy 

skarżą się także na niejasne i niestabilne przepisy prawne. Kategoria ta obejmuje zarówno 

krajowe otoczenie instytucjonalno-prawne, jak i zmieniające się regulacje unijne obejmujące 

coraz szerszy zakres działalności firm wymagający ciągłego dostosowania.  

Rozpatrując zagadnienia związane z rozwojem przemysłu spożywczego należy 

zastanowić się, które z czynników wpływają najbardziej na tworzenie strategii przez 

przedsiębiorstwa w nim funkcjonujące. Na rozwój przedsiębiorstw przemysłu rolno – 

spożywczego w sektorze agrobiznesu szeroki wpływ mają czynniki produkcji, egzogeniczne i 

endogeniczne. Aby szerzej je przedstawić dokonano ogólnej ich klasyfikacji tak, aby można 

ocenić stopień tego wpływu w ujęciu przyczynowo – skutkowym. Czynniki determinujące 

rozwój przemysłu rolno – spożywczego można uważać za siły sprawcze zmian, posiadające 

zróżnicowany charakter wynikający z właściwości natury i dyscypliny, z której się wywodzą. 

Powiązanie czynników z wielowymiarowością dyscyplin naukowych znajduje wyraz w 

wymiarach życia gospodarczego, których wpływ na rozwój przemysłu rolno – spożywczego 

jest odczuwalny i merytorycznie uzasadniony. Klasyfikację czynników warunkujących 

rozwój przemysłu rolno – spożywczego przedstawia tabela 15. 

Tabela 1. 

Klasyfikacja czynników warunkujących rozwój przemysły rolno – spożywczego 

Czynniki ogólne Czynniki szczegółowe 

Produkcji Ziemia 
Praca 
Kapitał 

Egzogeniczne (zewnętrzne) Dynamizm rozwojowy całej gospodarki 
Tempo przekształceń gospodarki 
Zdolność dostosowania się do nowych wyzwań 

Endogeniczne (wewnętrzne) Poziom i stabilność jakości, atrakcyjności i funkcjonalność 
oferowanych towarów i usług 
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Poziom kosztów i cen 
Siła ekonomiczna przedsiębiorstw 
Sprawność rynkowa firm zależna od ich organizacji i 
zarządzania 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podstawowym czynnikiem w sektorze agrobiznesu jest ziemia, od której jakości 

zależy końcowy produkt przemysłu rolno – spożywczego. Jest to najważniejszy i szczególny 

czynnik, gdyż posiada własny potencjał produkcyjny. Oceniając wartość ziemi jako czynnika 

produkcyjnego wpływającego na wartość produktów przemysłu rolno – spożywczego należy 

zauważyć, że jest ona wprost proporcjonalna do udziału rolnictwa w wytwarzanym produkcie.  

Drugim czynnikiem produkcji w agrobiznesie jest praca, a właściwie jej zasoby, które 

w przypadku przemysłu rolno – spożywczego spełniają w procesie produkcji 3 funkcje: 

inicjują go, realizują i wykorzystują jego efekty. Pracę można uznać za podstawowy czynnik 

produkcji, gdyż właściwości tego zasobu są uznawane w ekonomii za decydujące w dynamice 

jego rozwoju. Zwykle zasoby pracy rozpatrywane są w trzech wymiarach: jako zasoby siły 

fizycznej, jako zasoby wiedzy i umiejętności oraz źródło motywacji i aspiracji. Jako trzeci 

podstawowy czynnik produkcji warunkujący rozwój agrobiznesu i przemysłu rolno – 

spożywczego należy uznać kapitał, który stanowi zespół elementów pracy uprzedmiotowionej 

biorącej udział w procesie produkcji.  

 Drugą grupę czynników wpływających na stan funkcjonowania przemysłu rolno - 

spożywczego stanowią czynniki egzogeniczne potocznie nazywane zewnętrznymi, na które 

decydent nie ma wpływu, a które należy uwzględniać w analizie jako pewne ograniczenia 

zewnętrzne. W przypadku badania przemysłu rolno – spożywczego prowadzonego w 

makroskali czynnikami tymi są ogólno - gospodarcze uwarunkowania stwarzane przez rozwój 

sektora agrobiznesu i innych działów gospodarki oraz losowe zjawiska naturalne i 

ekonomiczno – społeczne. Można również zaliczyć do nich dynamizm rozwojowy całej 

gospodarki, tempo przekształceń i zdolność dostosowywania się do nowych wyzwań.  

 Trzecią grupą czynników wpływających na stan funkcjonowania przemysłu rolno – 

spożywczego są czynniki endogeniczne (wewnętrzne), które najczęściej kreowane są przez 

decydenta. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć poziom i stabilność jakości produktów, 

atrakcyjność i funkcjonalność oferowanych towarów i usług, poziom kosztów i cen, siłę 

ekonomiczną przedsiębiorstw oraz sprawność rynkową firm zależną od stanu ich organizacji i 

zarządzania. 
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3. Strategie rozwojowe firm należących do przemysłu spożywczego 

 

Strategia rozwojowa jest odmianą strategii zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce 

rynkowej, definiowaną jako „strategia dotycząca ekspansywności firmy, czego wyrazem 

może być zdobywanie nowych rynków zbytu, dywersyfikacja produkcji i działalność 

inwestycyjna”. Ważnym kierunkiem rozwoju jest strategia zmian strukturalnych 

(organizacyjnych), którą należy rozpatrywać jako element całej strategii zarządzania 

przedsiębiorstwem. Dotyczy ona zarówno o przekształceń własnościowych, jak i  

poszukiwania nowych rozwiązań strukturalnych, dotyczących np. tworzenia korporacji i 

koncernów, a także połączeń takich jak fuzje i przejęcia” (Stabryła, 2000)6. Formułowanie i 

implementacja strategii ma na celu najkorzystniejsze wyróżnienie się przedsiębiorstwa na tle 

swych bezpośrednich i pośrednich konkurentów, co prowadzi do jak najlepszego 

wykorzystania swoich atutów w celu spełnienia oczekiwań odbiorcy w jak najwyższym 

stopniu. Strategia rozwojowa jest dowodem na ekspansywne podejście organizacji, czego 

konsekwencją mogą być takie aktywności jak: zdobywanie nowych rynków zbytu, 

dywersyfikacja produkcji, działalność inwestycyjna w środki trwałe, bądź też reorganizacja – 

strategia zmian strukturalnych. Decyzje strategiczne wynikają przeważnie bezpośrednio z 

kształtowania się relacji organizacja-otoczenie, jednak są sytuacje, kiedy zmiana wymuszona 

jest niejako poprzez niekorzystną sytuację wewnątrz organizacji. W przypadku strategii 

rozwojowej, to przedsiębiorstwo, czy organizacja jest podmiotem proaktywnym, zatem mamy 

do czynienia z sytuacja odwrotną. To przedsiębiorstwo kreuje rzeczywistość rynkową, 

przejmuje inicjatywę oraz jest czynnikiem postępu i rozwoju. Dynamiczna ocena narzędzi 

wskaźnikowej analizy finansowej przedsiębiorstwa takich jak m.in. rentowność sprzedaży, 

rentowność majątku, stopy marży brutto bądź stopy zyskowności akcji - pozwalają na 

diagnozę procesu implementacji i egzekwowania obranej przez jednostkę strategii na 

przestrzeni czasu. W literaturze dotyczącej nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem istnieje 

wiele określonych typologii pojęcia strategii rozwojowej, czego przykładem może być 

poniższe uporządkowanie: 

A) strategie intensywnego rozwoju firmy – podkreślające istotę czynnika zwiększania udziału 

organizacji w rynku, a także poszerzanie zasięgu geograficznego o nowe, w sensie 

przestrzennym, obszary. Ponadto do tej grupy zaliczyć można wymiar funkcji użytkowych 

produktu podnoszących atrakcyjność dla nabywców, co przekłada się bezpośrednio na wyniki 

sprzedaży. Wśród strategii intensywnego rozwoju wyróżnić można: 

a) strategie penetracji rynku, 
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b) strategie rozwoju rynku, 

c) strategia rozwoju produktu. 

B) strategie integratywne – wśród których dominuje orientacja sprzedaży oraz tworzenie 

związków organizacyjnych przedsiębiorstw. Ekspansywne strategie, dążące do monopolizacji 

rynku bardzo często wynikają z silnej integracji, zarówno poziomej, jak i pionowej. W skład 

grupy strategii integratywnych wchodzą: 

a) strategie integracji wertykalnej, 

b) strategie integracji horyzontalnej. 

C) strategie dywersyfikacji – zorientowane na rozwój produktu, wynikające przede wszystkim 

z poszerzania dotychczasowej oferty asortymentowej, objęcia działalnością zupełnie nowych 

segmentów rynku, jak również z produkcji całkowicie nowych od dotychczas wytwarzanych 

wyrobów. 

 

4. Spółka WAWEL – ewolucja i charakterystyka przedsiębiorstwa 

Wawel SA może pochwalić sie bardzo długimi tradycjami sięgającymi XIX wieku, 

gdyż firma została założona w 1898 roku jako zakład cukierniczy zatrudniający pięć osób. W 

1910 roku został otwarty zakład przemysłowy na wzór istniejących w świecie fabryk 

cukierniczych, który produkował czekoladowe produkty uznawane za bardzo dobrej jakości i 

doskonałego smaku. Kilka wyrobów dawnej fabryki, które produkował mistrz Piasecki jest 

wytwarzanych do dnia dzisiejszego. W 1951 roku nastąpiło połączenie trzech krakowskich 

fabryk cukierniczych: „A.Piasecki”, „Suchard”, „Pischinger” i dwóch mniejszych zakładów 

„Kryształ” i „Helia” w jedno przedsiębiorstwo, które otrzymało nowy znak firmowy i nową 

nazwę: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Wawel”7. W 1992 roku rozpoczął się proces 

prywatyzacji, w wyniku której powstała spółka (Z.P.C.) Wawel SA.  Aktualnie to prężnie 

rozwijająca się, nowoczesna firma, wdrażająca najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania 

i technologii. Eleganckie opakowania i klasyczny smak wyróżniają krakowskie słodycze 

spośród obecnych na rynku wyrobów. Dzięki temu są one wybierane przez osoby ceniące 

wysoka jakość i piękną formę. Dowodem uznania najwyższej jakości naszych wyrobów są 

prestiżowe nagrody m.in.: „Teraz Polska”, „Srebrny As” czy „Diabetyka Expo”. Już w 2001 

roku Wawel otrzymał certyfikat ISO 9001. System jakości objął swym zasięgiem całą 

działalność firmy począwszy od projektowania wyrobu i jego opakowania, poprzez kontrole 

jakości surowców i półfabrykatów, aż po czuwanie nad procesem sprzedaży8. Spółka jest 

jednym z największych w Polsce producentów słodyczy i wyrobów cukierniczych. Do 
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najważniejszych produktów spółki należą: czekolada nadziewana (44% udziału w sprzedaży), 

cukierki w czekoladzie rdzeń miękki i karmelowy (20%), czekolada pełna (11%) i wafle w 

czekoladzie (7%). Spółka jest liderem na rynku polskim w produkcji wyrobów bez cukru typu 

LIGHT. Wyroby spółki sprzedawane są głównie na rynku krajowym (ok. 75% sprzedaży). 

Wyraźna koncentracja sprzedaży występuje na terenie Małopolski (ok. 40% )9. Akcje Wawel 

SA zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 marca 1998 r10. W 

obrocie giełdowym znalazły się akcje serii B (emisja z prawem poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy) oraz akcje serii C sprzedawane w ofercie publicznej. Cena nominalna akcji 

obu serii wynosiła 5 zł. Akcje Wawel SA zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych 11 marca 1998 r. W obrocie giełdowym znalazły się akcje serii B (emisja z 

prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz akcje serii C sprzedawane w 

ofercie publicznej. Cena nominalna akcji obu serii wynosiła 5 zł. W ofercie publicznej akcje 

sprzedawano po 32 zł za jeden walor. W dniu debiutu cena akcji Wawel SA wyniosła 42 zł. 

28 maja 2007 r. cena akcji spółki osiągnęła swoje historyczne maksimum - jeden walor 

kosztował w tym dniu 403 zł. Historyczne minimum akcje spółki zanotowały 4 listopada 

1998 r., kiedy to kosztowały 14,60 zł. W dniu 17 listopada 2000 r. wprowadzono nowy 

system giełdowy WARSET. Akcje Wawel SA zostały zakwalifikowane do jednolitego 

systemu notowań z jednokrotnym określaniem kursu. Decyzją Zarządu GPW w Warszawie 

SA od dnia 18 kwietnia 2001 r. akcje Wawel SA notowane są w systemie notowań ciągłych11. 

5. Strategie rozwojowe spółki WAWEL 

 

Przedsiębiorstwo WAWEL realizuje założenia swojej kompleksowej strategii 

rozwojowej na wielu płaszczyznach jednocześnie. Poniżej przedstawione zostaną przykłady 

decyzji i działań, które bezsprzecznie wpływają na pozycję spółki nie tylko na giełdzie. 

Spółka Wawel planowała w 2009 roku rozpocząć jednorazową inwestycję deweloperską, 

budowę biur lub mieszkań na sprzedaż lub wynajem na działce w Krakowie, która pozostanie 

po starych zakładach spółki. Spowodowane to było zmianą lokalizacji i przeprowadzki 

zakładu do nowoczesnego zakładu w Dobczycach. Decyzja zarządu oparta na ocenie 

rentowności projektów inwestycyjnego była zgoła inna, ponieważ odstąpiono od tego 

przedsięwzięcia. Jedna z krakowskich nieruchomości zlokalizowanych w ścisłym centrum 

Krakowa już została sprzedana. W 2007 r. przedsiębiorstwo WAWEL SA dokonało zakupu 

spółki ukraińskiej Firmy Handlowo-Produkcyjnej "Łasoszci" w Iwano-Frankowsku. Na jej 

bazie będzie realizowany nowy projekt inwestycyjny. Przedmiotem działalności "Łasoszci" 
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jest produkcja i handel wyrobami cukierniczymi. Wytwarzane na Ukrainie produkty będą 

kierowane na rynek głównie ukraiński, a także innych krajów Europy Wschodniej. Ponadto 

spółka planowała m.in. wybudowanie do 2010 roku nowego zakładu na ukraińskim rynku. 

Inwestycja miała ruszyć także na początku 2009 roku a wstępne szacunki zakładały nakłady 

na wspomnianą inwestycję na poziomie 50 mln zł. Koszty te ponieść miała zarówno spółka 

Wawel, jak i jej główny akcjonariusz, Hosta International AG, który posiada 52,13 proc. 

akcji. Zakładana roczna sprzedaż zakładu miałaby wynosić od 100 do 130 mln PLN. Jednak 

ze względu na kłopoty spółki ze znalezieniem odpowiedniego gruntu pod budowę na 

obrzeżach miasta, ustalenia ceny i zapewnienia odpowiedniego poziomu infrastruktury, 

spółce nie udało się zrealizować tego planu. Zamiast tego, zarząd zdecydował o kolejnych 

inwestycjach i rozbudowie istniejącej już fabryki w centrum Iwano-Frankowska. Potencjalne 

straty z niesprzedanego gruntu w centrum rozwijającego się miasta, mają częściowo 

zrekompensować mniejsze nakłady na modernizację fabryki, zmniejszenie skali inwestycji 

oraz wpływy ze zwiększonej sprzedaży wyrobów, dzięki szybszemu zapewnieniu większych 

mocy produkcyjnych w istniejącym zakładzie. Wawel nieustannie rozwija ofertę 

asortymentową w zakresie działalności podstawowej, mianowicie produkcji i sprzedaży 

nowych rodzajów słodyczy. Obecnie pod logo „Wawel” działa 12 placówek. Kolejne 

otwarcia sklepów przewidziane są w połowie listopada br. w Gliwicach oraz na początku 

grudnia w Jeleniej Górze. Sklepy Wawel - o łącznej powierzchni ok. 735 mkw. – ulokowane 

są w największym polskich miastach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, 

Katowicach oraz - od niedawna - w Lublinie. W najbliższym czasie Wawel zamierza 

intensywnie rozwijać sieć sklepów firmowych. W planach ma otwarcie około 15 nowych 

placówek. 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuacje Wawel S.A. w 2007 roku, a wyniki 

finansowe osiągnięte w roku 2007 uznała za satysfakcjonujące. Przy powyższej ocenie Rada 

Nadzorcza uwzględniła wpływ sprzedaży nieruchomości na wynik finansowy roku 2006. 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła fakt, iż spółka dokonała wcześniejszej, przedterminowej 

spłaty kredytu inwestycyjnego, dzięki czemu Spółka w zasadzie nie posiada zadłużenia 

kredytowego (poza kredytem w rachunku bieżącym). Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła 

kontynuacje procesu dalszych zmian w sferze produktowej. Chodzi tu przede wszystkim o 

działania zmierzające do ograniczenia listy asortymentowej w odniesieniu do produktów o 

niskim wolumenie sprzedaży, przy jednoczesnym wspomaganiu i dalszym rozwijaniu 

wiodących produktów. Spółka Wawel miała 2,21 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 

2008 roku wobec 1,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,40 mln zł 
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wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 46,34 mln zł wobec 46,13 mln 

zł rok wcześniej. Narastająco w I-II kw. 2008 roku spółka miała 8,87 mln zł zysku wobec 

8,94 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 111,20 mln zł wobec 110,74 mln 

zł12. 

6. Podsumowanie 
 

Przedstawiona strategia firmy Wawel SA reprezentuje niewątpliwie strategie rozwojową, 

której zarząd firmy permanentnie realizuje założone cele firmy, przez co zdobywa ona coraz 

szerszy udział w rynku i trwałą pozycję. Na podstawie danych statystycznych można 

wnioskować, że spółka zwiększa udział w rynku, zdobywa też nowe rynki zbytu, co podpiera 

podnoszeniem jakości i atrakcyjności produktu. Znajduje to wymierny wynik w postaci 

powiększającej się ilości sprzedaży produktów oraz poszerzaniem kręgu swoich odbiorców. 

Druga ze strategii wdrażana przez spółkę to strategia dywersyfikacji, która jest zorientowana 

na rozwój produktu. Analizujące elementy tej strategii można zauważyć, że spółka 

sukcesywnie poszerza ofertę asortymentową, zdobywa zupełnie nowe segmenty rynku i 

produkuje całkowicie nowe wyroby. W badanej spółce trudno było zauważyć wykorzystanie i 

stosowanie elementów strategii integratywnych, gdyż spółka nie jest zainteresowana 

tworzeniem związków organizacyjnych przedsiębiorstw. Wynika to z braku jakiejkolwiek 

integracji, zarówno poziomej, jak i pionowej w branży cukierniczej. Debiut i notowanie akcji 

spółki Wawel SA na GPW w Warszawie przyczynił się do realizacji strategii rozwojowej 

firmy i rokuje duże nadzieje na jej rozwój w przyszłości. Pomimo wysokich cen surowców na 

początku 2008 roku spółka dobrze funkcjonuje pod względem finansowym. Zysk netto na 

akcje za rok 2007, pomimo tego, że był prawie dwukrotnie niższy, aniżeli w rekordowym 

2006 roku, osiągnął poziom z roku 2005, co można uznać za bardzo dobry wynik. Należy 

podkreślić, że badana spółka skutecznie poradziła sobie z uwarunkowaniami ograniczającymi 

jej funkcjonowanie. Determinanty i bariery rozwoju stały się bodźcem do dalszych działań 

mających na celu skoordynowanie działań zmierzających  do wzrostu produkcji i 

wypracowania zaplanowanego zysku. Stało się to w trudnych warunkach, gdyż obecnie 

większość spółek należących do indeksu WIG – Spożywczy funkcjonuje na 

międzynarodowym rynku, co jest skutkiem stałej internacjonalizacji przedsiębiorstw i 

koniecznością dostępu do nowych rynków. Funkcjonowanie firmy w sektorze żywności, a 

konkretnie w grupie należącej do indeksu WIG Spożywczy umożliwiło z jednej strony 

zapewnienie dodatkowego kapitału finansowego pozyskiwanego od inwestorów 

zewnętrznych, ale z drugiej obligowało do nawiązywania walki konkurencyjnej z pozostałymi 
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uczestnikami rynku, takimi jak Przedsiębiorstwo Cukiernicze JUTRZENKA SA w 

Bydgoszczy oraz Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA w Warszawie. 
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