
Przegląd Piekarski i Cukierniczy listopad 202070

IN
W

E
S

T
O

W
A

Ć
, 

A
L

E
 J

A
K

?

T
E

M
A

T
 S

P
E

C
J

A
L

N
Y

Czy warto w tych czasach 
inwestować?

Należy założyć, że tak zadane pytanie dotyczy teraz
przede wszystkim okoliczności wynikających z  nie-

pewności podyktowanej sytuacją pandemiczną na świecie. 
Na kolejnych etapach rozwoju tej trudnej sytuacji wielu 
przedsiębiorców różnych branż stanęło przed licznymi dy-
lematami nie tylko dotyczącymi planów na przyszłość, ale 
przede wszystkim zabezpieczenia płynności bieżącej dzia-
łalności.

Oczywiście wszystko zależy, o jakiej branży mówimy, ale 
na początku pandemii niezależnie od branży niemal wszy-
scy uruchomili w sobie mechanizmy hamujące lub blokują-
ce jakiekolwiek decyzje inwestycyjne. Była to reakcja ocze-
kiwana i jak najbardziej zrozumiała.

Dzisiaj, pomimo tego, że sytuacja jest daleka od nor-
malności i  istnieje realne niebezpieczeństwo, że problemy 
wkrótce znowu się nasilą warto zastanowić się nad tym, czy 
takie okoliczności są wystarczająco mocnym argumentem, 
aby wstrzymywać się od inwestycji, ale tym razem sprecy-
zujmy w… branży piekarskiej?

Po wielu miesiącach trwania pandemii prawie każdy 
piekarz może bardzo dokładnie określić w jaki sposób pan-
demia przełożyła się na jego wyniki finansowe? Myślę, że 
większość stwierdzi, że po wstępnym okresie kiedy społe-
czeństwo podjęło próbę tworzenia zapasów i  produkcja 
w piekarniach oraz cukierniach drastycznie zmalała, wiel-
kość dzisiejszej produkcji zbliżona jest przynajmniej w du-
żym stopniu do normalnego poziomu.

Oczywiście wielu klientów, niejako z automatu, 
traktuje obecną sytuację jako ważne uzasadnienie 
wstrzymania inwestycji, co należy bezwzględnie 
potraktować jako błąd. Potwierdzeniem takiej tezy 
jest fakt, że w chwili obecnej ci klienci, którzy za-
wsze charakteryzowali się dużą rzetelnością i  roz-
sądkiem „inwestycyjnym” nie tylko nie zwolnili 
procesów inwestycyjnych, ale wręcz je przyspieszyli 
licząc na to, że uda im się wykorzystać ten trudny 
czas na wzmocnienie swojego potencjału produk-
cyjnego i pozycji w regionie w stosunku do kolegów 
z branży, którzy traktują czas pandemii jako uspra-
wiedliwienie dla stagnacji inwestycyjnej.

Druga częścią rozważanego zagadnienia jest kie-
runek ewentualnych decyzji inwestycyjnych.

Tutaj nie ma jednej, gotowej odpowiedzi. Należy 
jednak z  całą stanowczością zaznaczyć, że decyzje 
inwestycyjne powinny dotyczyć tych obszarów pro-
dukcji gdzie stabilność, zautomatyzowanie i powta-
rzalność produkcji będą na najwyższym poziomie, 
przy zachowaniu coraz bardziej wyśrubowanych 
reguł opłacalności.

W oparciu o własne obserwacje i doświadczenia mo-
żemy stwierdzić, że w chwili obecnej tematem priory-
tetowym dla wielu piekarni jest zakup nowoczesnych, 
energooszczędnych pieców piekarskich z  systemem 
automatycznego załadunku i  kompleksowym syste- 

mem odzysku energii ciepl- 
nej. Przy automatyzacji za- 
ładunku realizuje się coraz 
więcej projektów opartych 
na zmechanizowaniu po-
bierania peelboardów, któ-
ry ułatwia pieczenie coraz 
większego asortymentu, rów- 
nież drobnego pieczywa, 
bezpośrednio na hercie.

Drugi temat, który spina 
pewnego rodzaju klamrą 
technologiczną rozważania 
na temat zalecanego kie-
runku inwestycji, są syste-
my chłodnicze pozwalające 
na prowadzenie wydłużo-
nej, kontrolowanej fermen-
tacji pieczywa.
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