
 

Piwa najczęściej spożywanym rodzajem napojów alkoholowych w Polsce (2007) 

Z badań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, opublikowanych w „Rynach 

Alkoholowych” 1 czerwca 2007 r., wynika, że trzy czwarte osób pijących alkohol to amatorzy 
piwa. Obecnie nie ma na tym rynku wyraźnego lidera, a udziały poszczególnych marek piwa 
są porównywalne.  

 
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na przełomie lutego i marca 2007 roku 
przeprowadziło XXIV turę badania rynku napojów alkoholowych w Polsce. Badaniu poddano 
reprezentatywną losowo-warstwową próbę dorosłych mieszkańców Polski. Łącznie 
przebadano ponad 1000 respondentów. Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy 
zestandaryzowanego narzędzia – bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych face-to-
face. Wywiady przeprowadzili należący do ogólnopolskiej sieci, przeszkoleni ankieterzy. W 
kwestionariuszu znalazły się pytania dotyczące zwyczajów zakupowych i konsumpcyjnych, 
zbadano także znajomość produktów alkoholowych wśród Polaków.  

Znajomość wspomagana marek piw 

Piwa tworzą segment rynku alkoholowego o wysokiej znajomości wśród osób pijących lub 
kupujących alkohol. Poziom zakorzenienia marek w świadomości badanych jest jednym ze 
wskaźników opisujących dany rynek. Uczestnicy badania zostali więc poproszeni o 
wskazanie, spośród wymienionych przez ankietera, tych piw, które znają. 
Aż 3 marki jest bardzo dobrze rozpoznawane wśród przynajmniej połowy spośród osób 
kupujących i pijących alkohol. Pierwsze siedem pozycji w rankingu znajomości marek 
zajmują produkty polskie. Ogólnopolskie piwa charakteryzujące się długą obecnością na 
rynku, takie jak Żywiec, Tyskie, Lech, Okocim czy Warka, znane są zdecydowanej 
większości respondentów. 

Najczęściej wskazywaną marką piwa podczas badania znajomości wspomaganej okazał się 
Żywiec, o którym słyszało ponad 90 proc. respondentów. Niewiele mniejsza procentowo 
grupa 87,7 proc. wskazała markę Tyskie, na trzecim miejscu zaś, z wynikiem 86,9 proc., 
znalazło się piwo Lech. Bardziej szczegółowe dane na ten temat znajdują się w tabeli 1. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że porównanie wyników najnowszej tury z wcześniejszymi 
badaniami rynku piwa wskazuje, iż kolejność pięciu najczęściej wskazywanych marek piw 
jest identyczna jak przed rokiem i tak jak przed rokiem zdecydowanie w rankingu prowadzi 
marka Żywiec.  

Zwyczaje konsumpcyjne  

Osoby deklarujące spożywanie alkoholu zostały poproszone o wymienienie rodzajów 
wszelkich trunków alkoholowych, jakie pili w ciągu ostatnich 3 miesięcy (tzn. od grudnia 
2006 roku do końca lutego 2007 roku; również w sylwestra). Najpopularniejszymi, a więc w 
tym wypadku wymienianymi najczęściej i przez największą grupę osób napojami 
alkoholowymi okazały się piwa, spożywane przez trzy czwarte osób pijących alkohol (75,2 
proc.), oraz wódki czyste, które według deklaracji nabywa i spożywa ponad połowa 
respondentów (56,5 proc.). Jedna trzecia objętych badaniem najchętniej w danym okresie 
wybierała wina musujące i szampany (32,2 proc.), a zaledwie co piąty spośród 



uczestniczących w badaniu twierdził, że wybiera przede wszystkim wina wytrawne, 
półwytrawne (22,5 proc. ), słodkie lub półsłodkie (20,5 proc.). Dane na temat najchętniej 
spożywanych trunków alkoholowych Polaków oraz  częstotliwości ich spożywania znajdują 
się w tabeli 2. Należy przy tym zaznaczyć, że w porównaniu z badaniami z lat ubiegłych 
powoli, lecz systematycznie wzrasta odsetek osób wybierających wina szczególnie 
półwytrawne i wytrawne. 

Tabela 1. Znajomość wspomagana marek piw 
Lp. Marki piw Częstotliwość (w  proc.) 
1. Żywiec 90,2 
2.  Tyskie  87,7  
3.  Lech  86,9  
4.  Okocim  84,2  
5.  Warka  83,0  
6.  Żubr  77,7  
7.  Tatra  72,9  
8.  Heineken  71,7  
9.  Harnaś  70,0  
10.  Dębowe Mocne  68,7  
11.  Carlsberg  59.5  
12.  Redd’s  58.5  
13.  Pilsner Urguell  56,5  
14.  Piast  48,6  
15.  Królewskie  43,8  
 
  
Tabela 2. Rodzaje spożywanych napojów alkoholowych 
Lp.  Rodzaje napojów alkoholowych  Częstotliwość (w  proc.)  
1.  piwa  75,2  
2.  wódki czyste i białe gatunkowe  56,5  
3.  wina musujące i szampany  32,2  
4  wina wytrawne i półwytrawne  22,5  
5.  wina półsłodkie i słodkie  20,5  

6. 
wódki „kolorowe — gatunkowe wytraw-  
ne. półsłodkie i słodkie  

17,6  

7.  wina ziołowe (wermuty)  11,6  
8.  likiery i kremy  9,3  
9.  whisky  7,1  
10.  koniaki  5,0  
11.  gotowe drinki niskoprocentowe  4,5  
12.  gm  4,4  
13.  brandy, winiaki  2,7  
14.  rum  2,6  
15.  tequila  1,9  
 
 
Najczęściej spożywane marki piwa  



 
Jak już stwierdziliśmy wcześniej, piwa są najczęściej spożywaną grupą trunków w Polsce. 
Nie ma jednak na tym rynku wyraźnego lidera, a udziały poszczególnych marek są 
porównywalne. Według deklaracji co czwarty spośród respondentów najchętniej wybiera 
markę Tyskie (26,9 proc.), bardzo podobną popularnością cieszy się także Żywiec, którego 
spożycie deklaruje 23,0 proc. badanych. W pierwszej piątce najczęściej spożywanych marek 
piw znalazły się tylko produkty polskie. Oprócz wymienionych wyżej, są w niej także Lech, 
Żubr i Warka. Trzy z pięciu najpopularniejszych piw to marki Kompanii Piwowarskiej SA. 
Jeśli porównamy pięć najbardziej znanych i pięć najchętniej spożywanych marek piw, okaże 
się, że jedynie piwo Okocim, będące na 4. miejscu wśród najpopularniejszych piw, nie 
znalazło się w pierwszej piątce najchętniej spożywanych, na jego miejscu zaś znalazł się Żubr 
Wysokie spożycie tej marki (15,9 proc.), zwłaszcza gdy porównamy ten wynik z 
wcześniejszymi badaniami, to najprawdopodobniej efekt długotrwałej i dowcipnej kampanii 
reklamowej: „Dobrze posiedzieć przy Żubrze”. W tabeli 3. przedstawiono piętnaście piw 
najchętniej spożywanych przez polskiego konsumenta. 
 
Tabela 3. Piwa spożywane najczęściej 
Lp.  Piwa spożywane najczęściej  Częstotliwość (w  proc.) 
1.  Tyskie  26,9  
2.  Żywiec  23,0  
3.  Lech  18,7  
4.  Żubr  15,9  
5.  Warka  10,1  
6.  Heineken  9,3  
7.  Tatra  9,2  
8.  Okocim  8,4  
9.  Redd’s  6,8  
10.  Dębowe Mocne  6,7  
11.  Warka Strong  6,6  
12.  Harnaś  4,6  
13.  Carlsberg  3,7  
14.  Bosman  3,1 
15.  Specjal 2,7 

Najlepsze miejsca do spożywania piwa i najbardziej polecane marki piwa 
Polacy najchętniej i najczęściej spożywają piwo we własnym domu – robi tak w świetle 
badań dwie trzecie pijących piwo (64,7 proc.). Również dość częsty – tak deklaruje niemal 
połowa spośród badanych – jest zwyczaj wypijania piwa u znajomych bądź rodziny (46,0 
proc.), a także w pubach czy klubach (44,2 proc.). Przeszło jedna siódma respondentów 
wybiera picie piwa na świeżym powietrzu (15,4 proc.). Jak wynika z ostatnich badań, osoby 
lubiące i pijące piwo najczęściej polecają trzy marki piwa. Jedna czwarta badanych 
rekomenduje przede wszystkim Żywiec (25,5 proc.), Tyskie (24,0 proc.) lub Lecha (23,4 
proc.). Kolejne wskazania uzyskały marki Warka (16,6 proc.) i Żubr (14,4 proc.). Pozostałe 
produkty z kategorii piw są polecane przez mniej niż 10 proc. ankietowanych. W tabeli 4. 
znajdziemy dziesięć najczęściej polecanych marek piw. 

Tabela 4. Marki piwa najczęściej polecane 
Lp.  Polecane marki piwa  Częstotliwość (w  proc.)  
1.  Żywiec  25,5  



2.  Tyskie  24,0  
3.  Lech  23,4  
4.  Warka  16.6  
5.  Żubr  14,4  
6.  Okocim  9,7  
7.  Heineken  9,2  
8.  Tatra  8,2  
9.  Dębowe Mocne  8,0  
10.  Redd”s  7,0  

Zachowanie przy kupowaniu piwa  

 
Badania zwyczajów zakupowych wskazują, że zdecydowana większość amatorów piwa 
prezentuje podobne zachowania jak inni klienci przy zakupie różnych innych rodzajów 
alkoholi. Najczęściej wybierają oni różne towary, ale o podobnej jakości. Tak się dzieje w 
przypadku wina (67,0 proc.), wódek (67,9 proc.), whisky (61,8 proc.), brandy, winiaków lub 
koniaków (61,9 proc.) i piw (61,1 proc.).  

Respondenci kupujący piwa, aliczają się w przeważającej części do kategorii klientów typu 
rotators (61,1 proc.). Lojalność wobec wybranych marek piwa to domena co drugiego 
nabywającego je konsumenta (50,8 proc.). Dokładniejsze dane na ten temat znajdziemy w 
tabeli 5.  

Warte uwagi natomiast są działania, jakie podejmuje klient w sytuacji, gdy stwierdza brak 
zwykle kupowanej marki na półce sklepowej. Takie zachowanie bowiem dobrze 
charakteryzuje nie tylko tę konkretną sytuację, ale jest też wskaźnikiem przywiązania do 
poszukiwanych produktów. 

Aby odtworzyć zachowanie respondentów w sytuacji out-of-stock, poproszono ich o 
określenie tego, co robią w takiej sytuacji. Niemal połowa spośród nabywców piwa twierdzi, 
że nigdy nie spotyka się z sytuacją braku ich marki w sklepie (48,5 proc.). Pozostali albo 
kupują markę o podobnym smaku (16,3 proc.), albo w porównywalnej cenie (16,2 proc.), a 
jedna siódma klientów odkłada zakup na później, szukając preferowanego produktu w innym 
sklepie. 

Lp.  Zachowanie klienta  
Częstotliwość (w  
proc.)  

1. 
kupuję różne towary, ale podobnej jakości  
(klasy) — preferuję dwie, trzy marki  
o zbliżonej jakości  

rotators  61,1  

2. 
kupuję zawsze tę samą markę bez  
względu na cenę 

long-loy-  
als  

50,8  

3.  

kupuję markę. która aktualnie jest 
sprzedawana na najbardziej korzystnych  
warunkach (sezonowa obniżka cen,  
promocja, konkurs, rabaty przy zakupie 
większej ilości) 

deal-
sensitlyes  

24,9  

4. zazwyczaj poszukuję towarów najtańszych  price-sen-  11,1 



sitiyes 
5. żadne z powyższych 8,2 
* Wyniki nie sumują się do 100,0 proc., ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia 
kilku odpowiedzi.  
 
** pytanie zadano tym respondentom, którzy kupują piwa. 
 


