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Według oficjalnych danych pocho-
dzących z  urzędowych rejestrów 
już na  początku tego roku przez 
branżę przebiegło tsunami, które 

spowodowało zamknięcie około 100 małych pie-
karni. Małe zakłady albo wyrejestrowują swoją 
działalność, albo ją zawieszają na czas nieokreślony, 
licząc trochę naiwnie, że może coś się zmieni i uda 

im  się utrzymać swoją 
działalność. Niestety 
stale rosnąca inflacja nie 
ułatwiła powrotu. Firmy 
słodkiego sektora oraz ga-
stronomii są najsłabszym 
ogniwem gospodarki. 
Wiele sklepów, kawiarni, 
restauracji zmieni właści-
ciela. Sprzedaż jest szyb-
ko weryfikowana przez 

rynek i siłę nabywczą ludności, a jest ona ostatnio 
bardzo zmienna. Nie ma jednej przyczyny ostat-
nich kłopotów. Największymi jednak są: niestałość 
rynku paliw, ogromne podwyżki lub brak czynników 
grzewczych. Kilkunastoprocentowe podwyżki ener-
gii są także we Włoszech. Tam gastronomicy pro-
ponują dla zaoszczędzenia kolacje przy świecach. 
Ma być oszczędnie, a przez to może być romantycz-
nie. Problem jest ogromny, bo trudno przykładowo 
wygaszać piece do pizzy. Ich ponowne włączenie 
wymaga jeszcze więcej energii, a to zwiększa tylko 
koszty. Drożejące paliwo stawia pod znakiem zapy-
tania opłacalność rozwozu produktów do domów. 
Przyczyną zamykania firm było wprowadzanie nie-
jasnych i zmiennych przepisów. Przykładowo tzw. 
Nowy Ład wystraszył wielu przedsiębiorców. War-
tość złotówki spadała, a zdecydowana większość 
maszyn i urządzeń pochodzi ze strefy euro. Do te-
go dochodzi import surowców. Wiele z nich, nawet 

Sytuacja w branży
pod koniec 2022 roku

Od prawie dziesięciu lat uważ-
nie obserwujemy sytuację 

branży słodkiego i piekarskiego 
sektora. Z każdym rokiem jest 
mniej optymistycznie. Pande-

mia, a następnie rosnąca inflacja 
okazały się poważnym proble-

mem dla przedsiębiorców. 
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mąka, jest teraz importowanych, bo przez wojnę 
ustały dostawy z Ukrainy. Te rzeczy przyczyniają się 
do kolejnej zwyżki kosztów. 

Zamykanie lokali przez inflację
Inflacja, rosnąca z miesiąca na miesiąc, która we-
dług ekspertów może poszybować nawet do 20%, 
ogranicza jakąkolwiek racjonalną kalkulację kosz-
tów i zdolność nabywczą ludności. 
W ostatnim czasie zaobserwowa-
no spadek liczby konsumentów 
oraz sprzedaży w  markowych 
sklepach kosmetycznych. Ludzie 
zaczynają oszczędzać i wybierać 
to, co  jest bardziej potrzebne. 
Można przypuszczać, że „ofiara-
mi” tych zachowań będą za nie-
długo także lody i  ciastka oraz 
lepszy jakościowo chleb. Z jednej 
strony wpływa to na wzrost ten-
dencji do  oszczędzania surow-
ców i  pogarszania jakości produktów gotowych 
(stosowanie zamienników surowców, np. buraki 
zamiast malin, większe napowietrzanie lodów, 
pieczywa, kremów, obniżanie gramatury porcji, 
zahamowanie sprzedaży z dowozem do klientów). 
Przede wszystkim oznacza to zahamowanie nowych 
inwestycji, wzrost rynku wtórnego maszyn i urzą-
dzeń. Jednak z drugiej strony przez ostatnie lata 
konsumenci przywykli już do wysokiej jakości pro-
duktów finalnych oraz rozpoznawania tej jakości, 
więc obniżanie jej ma swoje ograniczenia. Wiele 
towarów z tego sektora będzie traktowanych jako 
dobra dalszej potrzeby, co  oznacza, że  sprzedaż 
w zakładach rzemieślniczych spadnie, a to wiąże 
się z kłopotami finansowymi. Niektóre przypadki 

są bardzo dramatyczne, jak samobójstwo pary pie-
karzy, którzy prowadzili rodzinną piekarnię „Złoty 
Róg” w Dobrym Mieście. Piekarnia powstała w 1945 
roku, a problemy finansowe zaczęły się na początku 
bieżącego roku – niezapłacone faktury za energię 
elektryczną i gaz. W Gdyni przez lata działała Pie-
karnia Piekarsko-Ciastkarska Spółdzielnia Pracy 
Bochen, której pieczywo będzie można kupić tylko 

do końca roku. Firma funkcjonu-
jąca jako spółdzielnia pracy jest 
w stanie likwidacji. 

– Mamy ustabilizowaną pro-
dukcję, ale rosnące koszty powo-
dują, że  musimy ją  zakończyć. 
Są  trzy główne powody, przez 
które piekarnio-ciastkarnia koń-
czy działalność, to wzrost kosztów 
gazu, energii oraz planowane 
podwyższenie płacy minimalnej. 
Mamy umowy do  końca roku. 
Średnie miesięczne zużycie gazu 

dziś kosztuje nas średnio 48 tys. zł. Po nowym roku 
nastąpiłby siedmiokrotny wzrost ceny gazu. Ener-
gia kosztuje nas średnio 22 tys. zł. Po nowym roku 
trzeba byłoby zapłacić 4 albo 5 razy więcej. Do tego 
dochodzi wzrost najniższej krajowej pensji – powie-
dział Henryk Bieliński, prezes spółdzielni.

W Łodzi „poddała się” jeszcze starsza, rodzinna 
piekarnia Wroński. Produkcja stanęła tam z koń-
cem sierpnia, teraz lokal jest sprzątany. Właściciele 
ze łzami w oczach opowiadali o drożejącej mące 
i wysokich cenach energii. – Wiedzieliśmy, że trze-
ba podnosić ceny, ale za tą inflacją przestaliśmy już 
nadążać – mówili właściciele. 

Z podobnymi problemami zmierzyli się właścicie-
le piekarni w całej Polsce. Zamknięcie grozi między 

Stale dysponujemy 
bioenergią pochodzącą 

z naturalnych nawozów. 
Jednak, jak dotąd, 

energia z nich uwalniana 
jest niewykorzystana 
i przyczynia się tylko 

do emisji szkodliwych 
azotanów w powietrzu.
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innymi poznańskiej piekarni Ławica, która prze-
trwała dwie wojny światowe. Z kolei Pan Grzegorz, 
właściciel piekarni w Krakowie, powiedział TVN24, 
że w lipcu jego rachunki za gaz wzrosły o 20 tysięcy 
złotych w porównaniu do czerwca. Przedsiębiorca 
spodziewał się kolejnej wysokiej podwyżki. – Bę-
dziemy zmuszeni nie tylko się za-
mknąć, ale po prostu splajtować. 
Pierwszy chleb z piekarni Ryszar-
da Majchrowskiego z  Gdańska 
wyszedł z pieca w 1973 roku. Jak 
mówił właściciel, chociaż prowa-
dzi swój biznes już tyle lat, nie pa-
mięta tak trudnych i niepewnych 
czasów. Ryszard Majchrowski pro-
wadzi swoją piekarnię w Gdańsku 
już prawie 50 lat. Na brak klien-
tów nie może narzekać, proble-
mem są jednak coraz wyższe ceny 
zarówno produktów, jak i wzrost rachunków. – Jaka 
cena, przy jakiej dostawie, ile będę płacił za dosta-
wę czy opału, czy mąki, czy dodatków do pieczenia. 
Wszystko się zmienia z dnia na dzień, z dostawy 
na dostawę. Nie wiadomo, na czym w tej chwili czło-
wiek bazuje – mówił piekarz. Dodał, że z miesiąca 
na miesiąc dostaje rachunki wyższe o 25 procent. 
Jeśliby je zsumować, to, jak mówi, w ciągu 
kilku miesięcy miał podwyżkę 
o 100 procent. 

– Nikt nie wie, 
co nas czeka, ja-

Ludzie zaczynają 
oszczędzać i wybierać to, 

co jest bardziej potrzebne. 
Można przypuszczać, 

że „ofiarami” tych 
zachowań będą 

za niedługo także lody 
i ciastka oraz lepszy 

jakościowo chleb.

ka będzie możliwość zaopatrzenia czy w surowce, 
czy w mąkę, czy opał. Nikt nie wie, nikt nie jest w sta-
nie przewidzieć – mówi pan Ryszard. Piece w jego 
piekarni ogrzewane są węglem. Pan Ryszard na ra-
zie ma jego zapasy, jednak nie wie, co będzie, kiedy 
i one się skończą. 

Niepewność działania
Prognozy dotyczące wielkości 
inflacji są bardzo zróżnicowane. 
Stale zmieniają się warunki po-
bierania kredytów bankowych. 
Do  tego dochodzą zmienne 
kursy walut. Wszystko to  znie-
chęca nowych inwestorów, nie 
mówiąc o  planowaniu bieżącej 
działalności. Rośnie wielkość 
długu publicznego (w 2019 roku 
– 1 bln zł, w 2023 roku szacuje się 

go na kwotę już 1,5 bln zł). Co każe przypuszczać, 
że  następstwem będzie raczej wzrost podatków 
i represyjności urzędów skarbowych niż luzowanie 
nadmiernego fiskalizmu, bo rosną koszty obsłu-

gi długu szczególnie 
w sytuacji stagflacji. 

https://tvn24.pl/poznan/poznan-piekarnia-przetrwala-dwie-wojny-swiatowe-teraz-moze-wykonczyc-ja-drozyzna-6103134
https://tvn24.pl/polska/drozyzna-uderza-w-firmy-wysokie-rachunki-za-gaz-wlasciciel-piekarni-z-krakowa-o-rosnacych-cenach-gazu-6095378
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Tekst: dr Piotr Ejsmont

Zamknięcie lodziarni w Łodzi

Właściciele małej lodziarni w  Łodzi „Socha” 
są  zmuszeni ją  zamknąć i  zwolnić czterech 
pracowników. Powodem jest sześciokrotna 
podwyżka cen za prąd. Wzrosły też ceny pro-
duktów, które są wykorzystywane przy pro-
dukcji lodów. – Podam tylko jeden przykład, 
od lutego cena mleka wzrosła 21-krotnie. Nie 
mamy już wyjścia, tego biznesu nie da się już 
dłużej prowadzić – mówiła właścicielka lo-
dziarni. Małgorzata Henczke z mężem lodziar-
nię w Łodzi prowadzili od siedmiu lat. Działała 
ona od  walentynek do  grudnia. W  ubiegłym 
roku zdobyła pierwsze miejsce w  konkursie 
na  najlepsze lody naturalne w  mieście. Teraz 
jej właściciele są zmuszeni ją zamknąć. w
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Maleje optymizm przedsiębiorców i koło się za-
myka, tym bardziej, że rośnie presja na nakazowe 
kierowanie gospodarką, centralistyczne ustalanie 
dotychczasowych cen rynkowych. Można się tego 
spodziewać w odniesieniu do pieczywa. Coraz czę-
ściej odżywają pomysły na upaństwowienie hurto-
wego handlu spożywczego, przypomina to czasy 
gospodarki PRL. Co będzie po kryzysie, nikt nie wie. 
Liczmy na to, że uwolniony kiedyś rynek nie odpuści 
dobrej jakości, a rzemiosło ponownie wykaże swoją 
przewagę w tym zakresie, jak i na polu wprowa-

dzania innowacji. 
Nieciekawe są prognozy dotyczące cen 
energii. Rozwój fotowoltaiki oraz ferm 

wiatrowych został zahamowany. 
Efektów zamierzonej energii ato-

mowej można się spodziewać 
może za  dziesięć lat. Do  tego 

czasu będziemy mieli stały 
deficyt energii, co spowoduje 
jej relatywnie wysoką cenę 
nabycia. Stale dysponuje-
my bioenergią pochodzącą 
z  naturalnych nawozów. 
Jednak, jak dotąd, energia 
z  nich uwalniana jest nie-
wykorzystana i  przyczynia 

się tylko do  emisji szkodli-
wych azotanów w powietrzu 

(widać to na mapach zanieczyszczeń środowiska 
z tej jesieni). Tymczasem w kraju istnieją już przy-
kłady ich pozyskania do celów uzyskania energii. 
Pozyskanie energii z azotanów oznacza się najniż-
szym kosztem i jest o wiele szybsze oraz bezpiecz-
niejsze niż energii atomowej. Biogazownie buduje 
się nie w dziesięć lat, a w kilkanaście miesięcy, a ich 
ekonomiczny zwrot następuje o wiele szybciej. Nic 
jednak nie zatrzyma niepewności związanej ze sta-
łymi zmianami zasad podatkowych. Od kilku lat za-
sady te zmieniają się tak bardzo często, że księgowi 
za nimi nie nadążają. Być może konieczność zmusi 
decydentów do większego zainteresowania się bio-
gazowniami, które mogłyby powstawać na całym 
rolniczym terytorium kraju. Rozpatrywane są też 
projekty dalszego obniżania stawek VAT na nośniki 
energii oraz na gaz, co jest bardzo istotne dla pie-
karni, ale musi być powiązane z uwarunkowaniami 
unijnymi.  q
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