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Walka o  rentowność, lawina upadłości, rekordowo niskie spożycie 
pieczywa w  kraju, małe korzyści ze współpracy z  sieciami 
handlowymi, pogarszanie jakości produktów... Problemy, z  jakimi 
boryka się branża piekarnicza, wymieniać można niemal bez 

końca. Poradzić sobie na tym trudnym, mocno konkurencyjnym rynku, potrafią 
tylko nieliczni.

Dobrze przędą przede wszystkim te firmy, które postawiły na własne punkty 
sprzedaży i  poszerzenie asortymentu, na przykład o  wyroby cukiernicze. 
W  branży rozdrobnionej do granic możliwości nie sposób walczyć cenowo, 
bowiem zawsze znajdzie się ktoś, kto zaoferuje tańsze pieczywo. Ratunkiem 
może być więc tylko rozsądne, przemyślane inwestowanie oraz stawianie 
przede wszystkim na jakość i innowacje.

Według prognoz Instytutu Polskie Pieczywo, spożycie pieczywa 
w gospodarstwach domowych w 2015 r. wyniesie zaledwie 45,3 kg na osobę. 
To aż o 25,5 kg mniej, niż 10 lat temu i o 2,5 kg mniej, niż w minionym roku. Co 

prawda wśród przedstawicieli branży pojawiają się głosy, że spadek konsumpcji 
pieczywa wkrótce wyhamuje, a spożycie nawet się lekko odbije, jednak dopóki 
przewidywania te nie znajdą odzwierciedlenia w statystykach, pozostaną tylko 
optymistycznymi życzeniami.

Mniejsze spożycie pieczywa, będące rezultatem zmian zwyczajów 
żywieniowych Polaków - którzy chętniej sięgają m.in. po słodkie przekąski 
czy płatki zbożowe - może mieć tylko jeden efekt: nieustającą falę upadłości 
w  branży. Jak wynika z  szacunków Stowarzyszenia Rzemieślników 
Piekarstwa RP, tylko w  2014 r. z  piekarniczej mapy Polski znikło 300 
podmiotów. W ciągu całej minionej dekady liczba piekarni stopniała z 12 
tys. do 9 tys., a więc aż o jedną czwartą.

  Innym zjawiskiem, z  powodu którego zamyka się w  Polsce (średnio) 
jedną piekarnię niemal codziennie, jest brak młodych osób chcących 
uczyć się zawodu piekarza i  cukiernika i  przygotowywać do pracy 
w  branży. Szacunkowe dane mówią, że w  kierunku tym kształci się 

zaledwie kilkadziesiąt osób w  całym kraju. Biorąc pod uwagę, że piekarz 
to często zawód przechodzący w  rodzinie z  pokolenia na pokolenie, 
można spodziewać się, że brak nowych fachowców także przyczyni się do 
zamykania biznesów.

Łatwo nie mają również ciastkarze, choć w  ich przypadku przynajmniej 
rynek wykazuje tendencję wzrostową. Polska to lider Europy Centralnej 
w  produkcji ciastek i  herbatników, a  sprzedaż detaliczna obu tych 
produktów z  roku na rok rośnie średnio o  ok. 1 proc. (cały rynek warty 
jest ok. 1,8 mld zł). Mimo to w  zupełnie innej sytuacji znajdują się dziś 
duży, obecni w  sieciach handlowych producenci ciastek pod znanymi 
brandami, a w  innej - mali wytwórcy ciastek świeżych, dla których często 
ciastkarstwo jest biznesem dopełniającym część piekarniczą. Dla polskich 
producentów ciastek sporym wyzwaniem pozostaje przede wszystkim 
wpisanie się w nowe trendy konsumenckie, zwłaszcza pociąg do zdrowej, 
niskokalorycznej żywności. Nie wszyscy potrafią jednak znaleźć odpowiedź 
na tę potrzebę.

Czarne chmury nad branżą piekarniczą




